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Aanbod van circa € 145 miljoen nieuw uitgegeven Aandelen (die maximaal 10.943.396 Aandelen vertegenwoordigen op basis van de ondergrens 

van de Prijsvork) en maximaal 6.265.625 bestaande Aandelen 

 

Notering van alle Aandelen op Euronext Brussels  

 
De aandelen van de Vennootschap (de “Aandelen”) die door de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder worden aangeboden, worden in dit document de “Aangeboden Aandelen” 

genoemd. Dit prospectus (het “Prospectus”) heeft betrekking op (i) de uitgifte door Balta Group NV (de “Vennootschap”), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, van zoveel nieuwe uitgegeven 

Aandelen zonder nominale waarde als nodig is om bruto-opbrengsten op te halen van circa € 145 miljoen (de “Primaire Tranche”) en (ii) het aanbod door LSF9 Balta Holdco S.à r.l. (de “Verkopende 

Aandeelhouder”) van maximaal 6.265.625 bestaande Aandelen (gebaseerd op de bovengrens van de prijsvork) (de “Secundaire Tranche”, samen met de Primaire Tranche, de “Aangeboden Aandelen”). De 

Aangeboden Aandelen worden aangeboden in: (i) een eerste openbare aanbieding aan particuliere en institutionele beleggers in België (het “Belgische Aanbod”); (ii) een private plaatsing in de Verenigde 

Staten aan personen van wie redelijkerwijs gemeend wordt dat ze op basis van Rule 144A gekwalificeerde institutionele kopers (“qualified institutional buyers” of “QIB’s”) zijn (zoals gedefinieerd in Rule 

144A (“Rule 144A”) van de Amerikaanse Securities Act van 1933 (de “Amerikaanse Securities Act”)) of ingevolge een andere vrijstelling van, of een transactie die niet is onderworpen aan, de 

registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act; en (iii) private plaatsingen bij institutionele beleggers in de rest van de wereld (samen het “Aanbod”). Buiten de Verenigde Staten wordt het Aanbod 

gedaan in overeenstemming met Regulation S (“Regulation S”) van de Amerikaanse Securities Act. 

Het totale aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de Secundaire Tranche kan naar keuze worden verhoogd tot 15% van het totale aantal oorspronkelijk Aangeboden Aandelen (de 

“Verhogingsoptie”). Een beslissing om de Verhogingsoptie uit te oefenen, zal uiterlijk op de datum van aankondiging van de Aanbodprijs worden bekendgemaakt. 

De Verkopende Aandeelhouder zal naar verwachting namens zichzelf en de Underwriters (zoals gedefinieerd in dit document) aan Deutsche Bank AG, London Branch, als 

stabilisatiebeheerder (de “Stabilisatiebeheerder”) een optie toekennen om bijkomende Aandelen te kopen voor een totaal van maximaal 15% van het aantal Aangeboden Aandelen dat in het Aanbod wordt 

verkocht (inclusief krachtens een uitoefening van de Verhogingsoptie) tegen de Aanbodprijs (zoals hierna gedefinieerd) om eventuele overtoewijzingen of shortposities in verband met het Aanbod te dekken 

(de “Overtoewijzingsoptie”). De Overtoewijzingsoptie kan gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf de Noteringsdatum (zoals hierna gedefinieerd) worden uitgeoefend. Het begrip “Aangeboden 

Aandelen” zoals dat in dit document wordt gebruikt, heeft eveneens betrekking op enige overtoegewezen Aandelen (tenzij de context anderszins vereist). Informatie over eventuele stabilisatieactiviteiten zal 

binnen één week na het einde van de Stabilisatieperiode (zoals hierna gedefinieerd) worden bekendgemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PRIJSVORK: €13,25 TOT €16,00 PER AANGEBODEN AANDEEL 

 
De prijs per Aangeboden Aandeel (de “Aanbodprijs”) zal tijdens de Aanbodperiode (zoals in dit document gedefinieerd) worden vastgesteld via een book-buildingprocedure waaraan alleen 

institutionele beleggers kunnen deelnemen. De Aanbodprijs, het aantal Aangeboden Aandelen verkocht in het Aanbod en de toewijzing van Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers zullen naar 

verwachting via een persbericht van de Vennootschap worden bekendgemaakt op of rond 13 juni 2017, en in elk geval uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de Aanbodperiode. De Aanbodprijs is 

een eenheidsprijs in euro, exclusief de Belgische taks op de beursverrichtingen, en eventuele kosten die door financiële tussenpersonen in rekening worden gebracht bij de indiening van aanvragen. Naar 

verwachting zal de Aanbodprijs tussen € 13,25 en € 16,00 per Aangeboden Aandeel (de “Prijsvork”) bedragen. De Aanbodprijs kan worden vastgesteld binnen de Prijsvork of onder de ondergrens van de 

Prijsvork, maar zal niet hoger liggen dan de bovengrens van de Prijsvork.  

De aanbodperiode (de “Aanbodperiode”) begint op 31 mei 2017 en eindigt naar verwachting uiterlijk om 12.00uur (CET) op 13 juni 2017, behoudens vervroegde afsluiting, met dien 

verstande dat de Aanbodperiode in elk geval geopend zal zijn gedurende ten minste zes werkdagen vanaf het moment waarop dit Prospectus beschikbaar is. In overeenstemming met de mogelijkheid die 

wordt geboden in artikel 3, § 2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primare marktpraktijken, verwacht de Vennootschap echter dat de inschrijvingsperiode voor het particuliere aanbod 

afloopt op 12 juni 2017, de dag vóór het einde van de institutionele book-buildingperiode, vanwege de timing en de logistieke beperkingen die gepaard gaan met de centralisatie van de inschrijvingen die 

door particuliere beleggers worden geplaatst bij de Joint Lead Managers (zoals verder gedefinieerd) en bij andere financiële instellingen. Een vervroegde afsluiting van de Aanbodperiode zal via een 

persbericht van de Vennootschap worden bekendgemaakt, en de datums voor de prijsbepaling en de toewijzing, de publicatie van de Aanbodprijs en de resultaten van het Aanbod, de voorwaardelijke handel 

en de afsluiting van het Aanbod zullen in dat geval dienovereenkomstig worden aangepast. De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder behouden zich het recht voor om het Aanbod in te trekken of 

het maximumaantal Aangeboden Aandelen op enig moment vóór de toewijzing van de Aangeboden Aandelen te verlagen. Als het maximumaantal Aangeboden Aandelen wordt verlaagd, dan wordt die 

verlaging eerst toegepast op de Secundaire Tranche. Een intrekking van het Aanbod of een verlaging van het aantal Aangeboden Aandelen zal via een persbericht van de Vennootschap worden 

bekendgemaakt, via elektronische informatiediensten zoals Reuters of Bloomberg, en in een aanvulling op dit Prospectus. De minimale grootte van het Aanbod stemt overeen met de Primaire Tranche, 

zijnde € 137,6 miljoen netto-opbrengsten, waar beneden het Aanbod niet wordt voltooid.  

De Underwriters (zoals verder gedefinieerd) zullen redelijke inspanningen leveren om de nieuwe uitgegeven Aandelen te leveren aan particuliere beleggers in België, aan natuurlijke personen 

die inwoners zijn van België en aan beleggers die onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting, in deze volgorde van prioriteit. Er is op de inschrijving op nieuwe uitgegeven Aandelen geen 

taks op de beursverrichtingen verschuldigd (raadpleeg “Belasting — Belgische Belasting — Taks op de Beursverrichtingen”).  

Vóór het Aanbod was er geen openbare markt voor de Aandelen. Er zal een aanvraag worden ingediend om de Aandelen te laten noteren op Euronext Brussels onder het symbool “BALTA”. 

De handel in de Aandelen op Euronext Brussels zal naar verwachting op “if-and-when-issued-and/or delivered”-basis beginnen op of rond 14 juni 2017 (de “Noteringsdatum”).  

De levering van de Aangeboden Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden in girale vorm tegen betaling daarvan in contanten op of rond 16 juni 2017 (de “Afsluitingsdatum”), op de 

effectenrekeningen van beleggers via Euroclear Belgium, de Belgische centrale effectenbewaarder. Raadpleeg in dit verband “Het Aanbod — Vorm van de Aangeboden Aandelen en levering”.  

Dit document vormt een aanbod- en noteringsprospectus in het kader van artikel 3 van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (zoals gewijzigd, 

inclusief door Richtlijn 2010/73/EU, de “Prospectusrichtlijn”) en is opgesteld in overeenstemming met artikel 20 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, zoals gewijzigd (de “Prospectuswet”). De Engelse versie van dit Prospectus is op 30 

mei 2017 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”).  

Een aanvulling op dit Prospectus zal worden gepubliceerd in overeenstemming met Artikel 34 van de Prospectuswet ingeval (i) de Aanbodperiode wordt verlengd, (ii) de ondergrens van de 

Prijsvork wordt verlaagd of de Aanbodprijs onder de ondergrens van de Prijsvork wordt vastgelegd, (iii) het maximumaantal Aangeboden Aandelen wordt verlaagd, inclusief vanwege een vervroegde 

sluiting van de Aanbodperiode zonder plaatsing van het totale aantal aandelen of (iv) de Underwritingovereenkomst niet wordt uitgevoerd of wel wordt uitgevoerd maar vervolgens wordt beëindigd.  

Dit Prospectus vormt geen aanbod om enige van de Aangeboden Aandelen te verkopen, noch een verzoek tot het doen van een aanbod om enige van de Aangeboden Aandelen te kopen in 

rechtsgebieden of aan personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of een dergelijk verzoek te doen. 

De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd volgens de Amerikaanse Securities Act of de toepasselijke effectenwetten van enige staat of enig ander rechtsgebied van de 

Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden, verkocht, in pand gegeven of anderszins worden overgedragen binnen de Verenigde Staten, behalve ingevolge een toepasselijke vrijstelling van, of in 

een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act. Potentiële kopers worden er hierbij op de hoogte gebracht dat de verkopers van de Aandelen mogelijk 

de vrijstelling genieten van de bepalingen van artikel 5 van de Amerikaanse Securities Act bepaald door Rule 144A. Raadpleeg in dit verband “Overdrachtsbeperkingen” voor een beschrijving van bepaalde 

beperkingen die gelden voor de overdracht van de Aandelen.  
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Prospectus van 30 mei 2017 

  

Een belegging in de Aangeboden Aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico’s en onzekerheden. Geïnteresseerde beleggers dienen het 

volledige document te lezen, en in het bijzonder het deel “Risicofactoren” vanaf pagina 27 voor een bespreking van bepaalde factoren die in 

verband met een belegging in de Aandelen in overweging moeten worden genomen als zij een belegging in de Vennootschap overwegen, met 

inbegrip van de risico’s in verband met het feit dat de Vennootschap actief is in diverse landen en een risico zou lopen als belangrijke 

exportmarkten van de Vennootschap, zoals de VS (28% van de totale pro forma verkoop van 2016) of het VK (22% van de totale pro forma 

verkoop van 2016), zouden worden geconfronteerd met een economische vertraging of handelsbeperkingen, en de risico’s in verband met de 

schuldenlast en schuldverplichtingen van de Vennootschap, waarbij de Vennootschap streeft naar een schuldgraad na de beursintroductie 

van 2,5:1 in geval van geslaagd Aanbod, met inbegrip van een minimale Primaire Tranche van € 137,6 miljoen netto-opbrengsten. Al deze 

factoren moeten in overweging worden genomen alvorens in de Aangeboden Aandelen te beleggen. Geïnteresseerde beleggers moeten het 

economische risico van een belegging in de Aandelen kunnen dragen, en moeten zich een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging 

kunnen veroorloven. Zie “Samenvatting — Hoofdstuk D — Risico’s” en “Risicofactoren”. 
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Verantwoordelijkheidsverklaring 

In overeenstemming met artikel 61, §1 en §2 van de Prospectuswet aanvaardt de Vennootschap, vertegenwoordigd door 

haar Raad van Bestuur, de verantwoordelijkheid voor de volledigheid en de juistheid van de inhoud van dit Prospectus. 

Bepaalde delen van dit Prospectus in verband met (i) de beschrijving van de Verkopende Aandeelhouder en zijn 

aandelenparticipatie in de Vennootschap op pagina 176; en (ii) de beschrijving van de Overtoewijzingsoptie die door de 

Verkopende Aandeelhouder wordt toegekend op pagina 218, zijn opgesteld op basis van de informatie die is verstrekt door 

de Verkopende Aandeelhouder. De Verkopende Aandeelhouder aanvaardt eveneens de verantwoordelijkheid voor deze (en 

alleen deze) delen van het Prospectus.  

Na alle redelijke inspanningen te hebben geleverd om zulks te garanderen, verklaren de Vennootschap (voor dit volledige 

Prospectus) en de Verkopende Aandeelhouder (alleen voor de delen waarvoor hij de verantwoordelijkheid aanvaardt) dat 

de informatie in dit Prospectus naar hun beste weten en overtuiging, in alle wezenlijke opzichten juist en volledig is en in 

overeenstemming met de feiten, en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit 

Prospectus zou wijzigen.  

J.P. Morgan Securities plc (“J.P. Morgan”), Deutsche Bank AG, London Branch (“Deutsche Bank”), Barclays Bank PLC 

(“Barclays”), ING Belgium NV (“ING”) en KBC Securities NV (“KBC Securities”) (samen de “Underwriters”) 

verstrekken geen expliciete of impliciete verklaring of waarborg over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de 

juistheid of de volledigheid of de verificatie van de informatie in dit Prospectus, en niets in dit Prospectus is, of mag 

worden beschouwd als een belofte of een verklaring door de Underwriters, over het verleden noch over de toekomst. 

Dienovereenkomstig verwerpen de Underwriters in de breedste zin toegelaten door het toepasselijke rechtenige en alle 

aansprakelijkheid die ontstaat door een onrechtmatige daad, contract of anderszins in verband met dit Prospectus of enige 

dergelijke verklaring.  

Goedkeuring van het Prospectus  

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Vennootschap voor inconsistenties tussen de verschillende taalversies van 

het Prospectus of de Samenvatting van het Prospectus, heeft de FSMA de Engelse versie van dit Prospectus goedgekeurd 

op 30 mei 2017 in overeenstemming met Artikel 23 van de Prospectuswet. De goedkeuring van de FSMA houdt geen 

oordeel van de FSMA in over de geschiktheid of de kwaliteit van het Aanbod, of over de status van de Vennootschap. Dit 

Prospectus is opgesteld in het Engels en vertaald in het Nederlands. De Samenvatting van het Prospectus is ook vertaald in 

het Frans. De Vennootschap is verantwoordelijk voor de overeenstemming tussen de Nederlandse, de Franse en de Engelse 

versie van de Samenvatting van het Prospectus. Indien er afwijkingen zijn tussen de verschillende versies van dit 

Prospectus, dan is de Engelse versie doorslaggevend. In hun transacties met de Vennootschap kunnen de beleggers echter 

wel verwijzen naar de vertalingen.   

Aanvulling op het Prospectus 

De informatie in dit Prospectus geldt per de datum die op de cover is afgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld. De 

levering van dit Prospectus op enig tijdstip betekent niet dat er geen wijziging heeft plaatsgevonden in de activiteiten of 

bedrijfsvoering van de Vennootschap, of dat de informatie in dit Prospectus correct is op enig tijdstip na de datum van dit 

Prospectus. In overeenstemming met artikel 34 van de Prospectuswet zal er een aanvulling op het Prospectus worden 

gepubliceerd indien er tijdens de periode vanaf de goedkeuringsdatum van het Prospectus tot de Noteringsdatum een 

belangrijke nieuwe factor, wezenlijke vergissing of onjuistheid ontstaat over de informatie die in dit Prospectus is 

opgenomen en die een invloed kan hebben op de beoordeling van de Aangeboden Aandelen. Aanvullingen moeten op 

dezelfde manier als dit Prospectus door de FSMA worden goedgekeurd en moeten op dezelfde manier als dit Prospectus 

openbaar worden gemaakt.  

Als er een aanvulling van het Prospectus wordt gepubliceerd, hebben beleggers het recht om hun orders die vóór de 

publicatie van de aanvulling hebben plaatsgevonden, in te trekken. Een dergelijke intrekking dient plaats te vinden binnen 

de periode die in de aanvulling is beschreven (en die minstens twee werkdagen bedraagt na de publicatie van de 

aanvulling).  

Stabilisatie 

In verband met het Aanbod zullen Deutsche Bank AG, London Branch of zijn verbonden ondernemingen optreden als 

Stabilisatiebeheerder namens zichzelf en de Underwriters, en zullen zij transacties verrichten die de prijs van de Aandelen 

of enige opties, warrants of rechten met betrekking tot, of enig ander belang in de Aandelen of andere effecten van de 

Vennootschap, stabiliseren, handhaven of anderszins beïnvloeden, gedurende maximaal 30 dagen vanaf de Noteringsdatum 

(de “Stabilisatieperiode”). Deze activiteiten kunnen de marktprijs van de Aandelen ondersteunen op een hoger niveau dan 
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anders het geval zou zijn. De stabilisatie zal niet boven de Aanbodprijs worden uitgevoerd. De Stabilisatiebeheerder en zijn 

vertegenwoordigers zijn niet verplicht om enige van deze activiteiten uit te voeren, en als dusdanig wordt er geen zekerheid 

geboden dat deze activiteiten zullen worden uitgevoerd. Als ze worden uitgevoerd, kunnen de Stabilisatiebeheerder of zijn 

vertegenwoordigers enige van deze activiteiten op elk moment stopzetten, en zij moeten worden beëindigd aan het einde 

van de periode van 30 dagen die hierboven is vermeld.  

Binnen één week na het einde van de Stabilisatieperiode zal de volgende informatie worden bekendgemaakt in 

overeenstemming met Artikel 5 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 

2014 betreffende marktmisbruik en Artikel 6.3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 van de Commissie van 8 

maart 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische 

reguleringsnormen voor de voorwaarden voor terugkoopprogramma’s en stabilisatiemaatregelen: (i) of de stabilisatie al dan 

niet werd uitgevoerd; (ii) de datum waarop de stabilisatie van start ging; (iii) de datum waarop de stabilisatie voor het laatst 

plaatsvond; (iv) de prijsvork waarbinnen de stabilisatie werd uitgevoerd, voor elk van de datums waarop er 

stabilisatietransacties werden verricht; (v) de uiteindelijke omvang van het Aanbod, met inbegrip van het resultaat van de 

Stabilisatie en de eventuele uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en de Verhogingsoptie; en (vi) het handelsplatform 

waarop de stabilisatietransacties werden uitgevoerd, in voorkomend geval. 

Beschikbaarheid van het Prospectus 

Dit Prospectus is in het Engels en het Nederlands beschikbaar voor particuliere beleggers in België. De Samenvatting van 

het Prospectus zal eveneens in het Frans beschikbaar zijn. Het Prospectus zal gratis ter beschikking worden gesteld van 

beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, op het adres Wakkensteenweg 2, 8710 Wielsbeke, België, en 

kan door particuliere beleggers op verzoek worden verkregen bij KBC Telecenter op +32 (0)3 283 29 70, Bolero Orderdesk 

op +32 800 628 16 en ING op +32 (0)2 464 60 01 (NL) of +32 (0)2 464 60 04 (EN) of +32 (0)2 464 60 02 (FR).  

Met inachtneming van verkoop- en overdrachtsbeperkingen is het Prospectus ook beschikbaar voor beleggers in België in 

het Engels en het Nederlands, en is de Samenvatting van het Prospectus beschikbaar in het Frans, op de volgende websites: 

www.baltainvestors.com, www.kbc.be/balta, www.bolero.be/nl/balta, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be, 

www.ing.be/equitytransactions, www.ing.be/transactionsdactions en www.ing.be/aandelentransacties. 

De terbeschikkingstelling van het Prospectus op het internet vormt geen aanbod tot verkoop, noch een verzoek om een 

aanbod tot aankoop van enige Aandelen aan of van enige persoon in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een 

verzoek aan een dergelijke persoon onwettig zou zijn. De elektronische versie mag niet worden gekopieerd, beschikbaar 

gesteld of afgedrukt voor verspreiding. Informatie op de website van de Vennootschap (www.baltainvestors.com) of op 

enige andere website maakt geen deel uit van het Prospectus.  

Overige Vennootschapsinformatie en documentatie 

De oprichtingsakte van de Vennootschap is neergelegd en de Vennootschap moet haar gecoördineerde Statuten en alle 

andere akten die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten worden gepubliceerd, neerleggen bij de griffie van de 

rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, waar ze beschikbaar zijn voor het publiek. Balta Group NV is 

ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Kortrijk) onder ondernemingsnummer 0671.974.626. Een 

exemplaar van de recentste Statuten van de Vennootschap zal eveneens beschikbaar zijn op de website van de 

Vennootschap. 

In overeenstemming met het Belgische recht moet de Vennootschap ook geauditeerde enkelvoudige en geconsolideerde 

jaarrekeningen opstellen. De enkelvoudige jaarrekening, samen met het verslag van de Raad van Bestuur en het 

auditverslag van de commissaris, evenals de geconsolideerde jaarrekening, samen met het verslag van de Raad van Bestuur 

en het auditverslag van de commissaris daarover, zullen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, waar ze 

beschikbaar zijn voor het publiek. Als beursgenoteerde onderneming moet de Vennootschap bovendien een financieel 

jaarverslag publiceren (met de financiële informatie die moet worden neergelegd bij de Nationale Bank van België en een 

verklaring van de verantwoordelijke personen) en een halfjaarlijks financieel verslag (met de verkorte jaarrekening, het 

verslag van de commissaris als de jaarrekening werden gecontroleerd of nagezien, en een verklaring van de 

verantwoordelijke personen). Deze verslagen zullen publiek beschikbaar worden gesteld op de website van de 

Vennootschap.  

Alle gereguleerde informatie over de Vennootschap zal beschikbaar worden gesteld op STORI, het Belgische mechanisme 

voor centrale opslag, dat wordt beheerd door de FSMA en toegankelijk is via stori.fsma.be of www.fsma.be. Als 

beursgenoteerde vennootschap moet de Vennootschap ook “voorwetenschap”, informatie over haar 

aandeelhoudersstructuur en bepaalde andere informatie openbaar maken. In overeenstemming met het Belgische Koninklijk 

Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten 

tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement 

en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie 

van 29 juni 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de technische middelen voor een 

http://www.baltagroup.com/
http://www.kbc.be/balta
http://www.bolero.be/nl/balta
http://www.kbcsecurities.be/
http://www.bolero.be/
http://www.ing.be/equitytransactions
http://www.ing.be/transactionsdactions
http://www.ing.be/aandelentransacties
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passende openbaarmaking van voorwetenschap en voor het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap, zullen 

deze informatie en documentatie beschikbaar worden gesteld via de website van de Vennootschap, persberichten, de 

communicatiekanalen van Euronext Brussels, op STORI of via een combinatie van deze middelen. Alle persberichten die 

door de Vennootschap worden gepubliceerd, zullen beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap. 

De Vennootschap heeft ermee ingestemd dat zij, zolang enige van de Aandelen “aan beperkingen onderworpen effecten” 

(restricted securities) zijn in de zin van Rule 144(a)(3) van de Amerikaanse Securities Act, gedurende enige periode waarin 

de Vennootschap niet onderworpen is aan artikel 13 of 15(d) van de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 (de 

“Amerikaanse Exchange Act”), noch is vrijgesteld van rapportering krachtens Rule 12g3-2(b) van de Amerikaanse 

Exchange Act, aan een houder of uiteindelijk gerechtigde van dergelijke aan beperkingen onderworpen effecten of aan een 

potentiële koper van dergelijke aan beperkingen onderworpen effecten aangeduid door die houder of uiteindelijk 

gerechtigde, op verzoek van die houder, uiteindelijk gerechtigde of potentiële koper, de vereiste informatie zal verstrekken 

die aan dergelijke personen moet worden verstrekt krachtens Rule 144A(d)(4) van de Amerikaanse Securities Act. De 

Vennootschap is momenteel niet onderworpen aan de periodieke rapporteringsvereisten van de Amerikaanse Exchange 

Act.  

KENNISGEVING AAN BELEGGERS 

Bij het nemen van een beleggingsbeslissing moeten beleggers steunen op hun eigen beoordeling, controle, analyse en 

onderzoek van de Vennootschap, de voorwaarden van het Aanbod en de inhoud van dit Prospectus, met inbegrip van de 

betrokken voordelen en risico’s. Een aankoop van de Aangeboden Aandelen dient gebaseerd te zijn op de beoordelingen 

die een belegger noodzakelijk kan achten, inclusief de juridische grondslag en de gevolgen van het Aanbod, en inclusief 

mogelijke belastinggevolgen die van toepassing kunnen zijn, alvorens te beslissen om al dan niet in de Aangeboden 

Aandelen te beleggen. Naast hun eigen beoordeling van de Vennootschap en de voorwaarden van het Aanbod mogen 

beleggers zich alleen baseren op de informatie die in dit Prospectus is opgenomen, inclusief de risicofactoren die erin zijn 

beschreven.  

Beleggers dienen eveneens te bevestigen dat (i) zij zich niet hebben gebaseerd op de Underwriters of enige persoon die 

gelieerd is met de Underwriters in verband met enig onderzoek naar de juistheid van enige informatie in dit Prospectus; en 

(ii) zij zich alleen hebben gebaseerd op de informatie die in dit Prospectus is opgenomen, en dat geen enkele persoon de 

toelating heeft verkregen om enige informatie te verstrekken of enige verklaring af te leggen over de Vennootschap of haar 

dochterondernemingen of de Aandelen (andere danopgenomen in dit Prospectus) en, indien enige dergelijke andere 

informatie werd verstrekt of enige dergelijke verklaring werd afgelegd, deze niet mag worden beschouwd als zijnde 

toegestaan door de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder of de Underwriters.  

De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder of de Underwriters, of enige van hun respectieve vertegenwoordigers, 

verstrekken geen verklaring aan enige persoon aan wie het Aanbod wordt gedaan of enige koper van de Aangeboden 

Aandelen over het wettelijke karakter van een belegging in de Aangeboden Aandelen door die persoon aan wie het Aanbod 

is gedaan of die koper, volgens het recht dat van toepassing is op die persoon of koper. Elke belegger dient zijn of haar 

eigen adviseurs te raadplegen over de juridische, fiscale, zakelijke, financiële en gerelateerde aspecten van een aankoop van 

de Aangeboden Aandelen.  

Geen enkele persoon werd gemachtigd om enige informatie te verstrekken of enige verklaring te verstrekkenin verband met 

het Aanbod die niet in dit Prospectus is opgenomen en, indien dergelijke informatie wordt verstrekt of een dergelijke 

verklaring wordt afgelegd, mag dit niet worden beschouwd alsof dit werd toegestaan. Onverminderd de verplichting van de 

Vennootschap om aanvullingen op het Prospectus te publiceren wanneer dit wettelijk is vereist (zoals hierna beschreven), 

zal de levering van dit Prospectus of enige verkoop die na de datum van het Prospectus plaatsvindt in geen geval inhouden 

dat er sinds de datum van dit Prospectus geen wijziging heeft plaatsgevonden in de zakelijke activiteiten van de 

Vennootschap of dat de informatie in dit Prospectus correct is op enig tijdstip na de datum van dit Prospectus.  

De Underwriters handelen exclusief voor de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder en voor niemand anders in 

verband met het Aanbod. Zij zullen geen enkele andere persoon (ongeacht of deze persoon dit document heeft ontvangen) 

beschouwen als hun respectieve cliënten in verband met het Aanbod en zullen niet verantwoordelijk zijn ten aanzien van 

andere personen dan de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder voor het verstrekken van de bescherming die aan 

hun respectieve cliënten wordt toegezegd, noch voor het verstrekken van advies in verband met het Aanbod of enige 

transactie of afspraak waarnaar in dit Prospectus wordt verwezen.  

De verspreiding van dit Prospectus en het Aanbod kunnen in bepaalde rechtsgebieden door de wet zijn beperkt, en dit 

Prospectus mag niet worden gebruikt voor of in verband met enige aanbieding of enig verzoek door om het even wie in 

enig rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding of een dergelijk verzoek niet is toegestaan, of aan enige persoon ten 

aanzien van wie het onwettig is om een dergelijke aanbieding of een dergelijk verzoek te doen. Dit Prospectus vormt geen 

aanbod tot verkoop van, of een verzoek of een aanbod tot aankoop van enige Aangeboden Aandelen in enig rechtsgebied 

waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig zou zijn. De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de 

Underwriters eisen dat personen die dit Prospectus in hun bezit krijgen, informatie inwinnen over alle dergelijke 

beperkingen en deze naleven. Indien deze beperkingen niet worden nageleefd, kan dit een schending betekenen van de 
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effectenwetten van een dergelijk rechtsgebied. De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters 

aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor enige schending van enige dergelijke beperkingen door enige 

persoon, ongeacht of het een potentiële koper van Aandelen betreft. De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en 

de Underwriters behouden zich het recht voor om naar eigen absolute goeddunken enige aanbod om Aandelen te kopen dat 

naar de mening van de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, de Underwriters of hun respectieve 

vertegenwoordigers kan leiden tot een inbreuk op of schending van enige wetten, regels of verordeningen, te weigeren.  

BERICHT AAN POTENTIËLE BELEGGERS IN DE VERENIGDE STATEN 

Een aanbod aan het publiek van enige Aangeboden Aandelen is niet en zal niet worden geregistreerd volgens de 

Amerikaanse Securities Act, en worden aangeboden en verkocht: (i) in de Verenigde Staten alleen aan personen van wie 

redelijkerwijs wordt gemeend dat het QIB’s betreft op basis van Rule 144A of ingevolge een andere vrijstelling van, of een 

transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act; en (ii) buiten de 

Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S. Potentiële beleggers worden hierbij op de hoogte gesteld van het 

feit dat verkopers van de Aangeboden Aandelen mogelijkerwijs vertrouwen op de vrijstelling van de 

registratieverplichtingen van Section 5 van de Amerikaanse Securities Act voorzien door Rule 144A. Raadpleeg in dit 

verband “Overdrachtsbeperkingen” voor bepaalde beperkingen die gelden voor de overdracht van de Aangeboden 

Aandelen.  

De Aangeboden Aandelen worden niet aanbevolen door enige effectencommissie op Amerikaans federaal of staatsniveau 

of door enige toezichthoudende instantie. Bovendien hebben de bovenvermelde autoriteiten de juistheid of de geschiktheid 

van dit Prospectus niet bevestigd. Elke andersluidende verklaring is in de Verenigde Staten een misdrijf.  

In de Verenigde Staten wordt dit Prospectus op vertrouwelijke basis verstrekt, uitsluitend om potentiële beleggers in staat te 

stellen de aankoop van de in dit document beschreven specifieke effecten te overwegen. De informatie in dit Prospectus is 

verstrekt door de Vennootschap en door andere bronnen die in dit document worden geïdentificeerd. De verspreiding van 

dit Prospectus onder andere personen dan de ontvangers van het Aanbod die door de Underwriters of hun 

vertegenwoordigers zijn gespecificeerd en, in voorkomend geval, onder personen die aangeduid zijn om de ontvangers van 

het Aanbod hierover advies te verstrekken, is niet toegestaan, en enige bekendmaking van de inhoud van dit Prospectus, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, is verboden. De reproductie of verspreiding van dit 

Prospectus, geheel of gedeeltelijk, en enige bekendmaking van de inhoud ervan aan enige andere persoon, op welke wijze 

ook, is verboden. Dit Prospectus is persoonlijk voor elke inschrijver en vormt geen aanbod aan enige andere persoon of aan 

het publiek in het algemeen om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen of deze anderszins te verwerven.  

BERICHT AAN BELEGGERS IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 

Aangeboden Aandelen mogen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”) niet worden aangeboden aan 

het publiek, behalve in het kader van een aanbieding aan het publiek in België, tenzij het Prospectus is (i) goedgekeurd 

door de bevoegde autoriteit van die Lidstaat of een paspoort heeft verkregen, en (ii) gepubliceerd in overeenstemming met 

de Prospectusrichtlijn, zoals die in die Lidstaat is ingevoerd. Dit Prospectus werd opgesteld vanuit het oogpunt dat alle 

aanbiedingen van Aangeboden Aandelen, anders dan de overwogen aanbiedingen in België, zullen plaatsvinden ingevolge 

een vrijstelling in het kader van de Prospectusrichtlijn, zoals die in Lidstaten van de EER is ingevoerd, van de vereiste om 

een prospectus op te stellen voor aanbiedingen van Aangeboden Aandelen. Dienovereenkomstig mag een persoon die in de 

EER een aanbod doet of de intentie heeft een aanbod te doen van Aangeboden Aandelen die het voorwerp uitmaken van de 

plaatsing die in dit Prospectus wordt beschreven, dit enkel doen in omstandigheden waarin er geen verplichting bestaat 

voor de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder of de Joint Global Coordinators om voor dat aanbod een prospectus 

op te stellen. De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Joint Global Coordinators hebben geen goedkeuring 

verleend voor, en de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Joint Global Coordinators zullen geen 

goedkeuring verlenen voor het uitbrengen van enig aanbod van Aangeboden Aandelen via enige financiële tussenpersoon, 

behalve aanbiedingen die door de Joint Global Coordinators worden gedaan en die de definitieve plaatsing van 

Aangeboden Aandelen vertegenwoordigen die in dit Prospectus wordt besproken.  

De Aangeboden Aandelen zijn niet en zullen niet worden aangeboden aan het publiek in enige Lidstaat van de EER die de 

Prospectusrichtlijn heeft ingevoerd, behalve in België (een “Relevante Lidstaat”). Niettegenstaande het voorgaande, kan er 

in een Relevante Lidstaat een aanbod van de Aangeboden Aandelen worden gedaan:  

 aan enige rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn;  

 aan minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen (die geen gekwalificeerde beleggers zijn, zoals gedefinieerd in 

de Prospectusrichtlijn), op voorwaarde dat zij voor een dergelijk aanbod de voorafgaande toestemming van de 

Joint Global Coordinators verkrijgen; of  

 in andere omstandigheden die vallen onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn, indien van toepassing. 
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op voorwaarde dat een dergelijk aanbod van Aangeboden Aandelen niet tot gevolg heeft dat de Vennootschap, de 

Verkopende Aandeelhouder of de Joint Global Coordinators verplicht zijn om een prospectus te publiceren ingevolge 

artikel 3 van de Prospectusrichtlijn.  

In het kader van deze bepaling betekent de uitdrukking “aanbieding aan het publiek” met betrekking tot Aangeboden 

Aandelen in een Relevante Lidstaat de communicatie, in om het even welke vorm en op om het even welke wijze, van 

voldoende informatie over de voorwaarden van het Aanbod en de Aangeboden Aandelen om een belegger in staat te stellen 

te besluiten tot de aankoop van Aangeboden Aandelen, zoals deze definitie in die Relevante Lidstaat afwijkend kan worden 

beschreven door een maatregel die de Prospectusrichtlijn in die Relevante Lidstaat invoert, en betekent het begrip 

“Prospectusrichtlijn” Richtlijn 2003/71/EG (en enige wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU), inclusief enige 

relevante uitvoeringsmaatregel in de Relevante Lidstaat.  

BERICHT AAN BELEGGERS IN HET VERENIGD KONINKRIJK 

Aanbiedingen van de Aangeboden Aandelen in het kader van het Aanbod worden alleen gedaan aan personen in het 

Verenigd Koninkrijk die “gekwalificeerde beleggers” zijn of anderszins in omstandigheden die niet vereisen dat de 

Vennootschap een prospectus publiceert ingevolge artikel 85(1) van de Britse Financial Services and Markets Act van 

2000, zoals gewijzigd.  

Beleggingen of enige beleggingsactiviteiten waarop het Prospectus betrekking heeft, zullen alleen beschikbaar zijn voor, en 

zullen alleen worden uitgevoerd met personen die (i) beleggingsprofessionals zijn in de zin van artikel 19(5), of (ii) in de 

zin van artikel 49(2)(a) tot (d) (“ondernemingen met een hogte netto-waarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 

enz.”) van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order van 2005 of andere personen 

aan wie dergelijke beleggingen of beleggingsactiviteiten wettelijk kunnen worden aangeboden (samen “relevante 

personen”). Personen die geen relevante personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van het Prospectus en 

mogen niet op basis van het Prospectus handelen of op het Prospectus vertrouwen.  
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PRESENTATIE VAN FINANCIËLE EN ANDERE INFORMATIE 

Balta Group NV (de “Vennootschap”) is opgericht op 1 maart 2017. Bij de voltooiing van de Reorganisatie zal Balta Group 

NV 100% bezitten van de aandelen van LSF9 Balta Issuer S.A., de huidige holdingmaatschappij voor de activiteiten van 

Balta en de vennootschap via welke ze haar activiteiten uitvoert via verschillende directe en indirecte 

dochterondernemingen die zijn opgericht in de rechtsgebieden waar Balta actief is. 

LSF9 Balta Issuer S.A. is opgericht op 22 juni 2015 in het kader van de overname van de Groep door Lone Star Fund IX, 

die werd afgesloten op 11 augustus 2015. In het kader van deze overname deed Lone Star Fund IX, via tussenliggende 

holdingmaatschappijen, een indirecte investering van € 140,0 miljoen in het kapitaal van de Groep via een combinatie van 

gewone aandelen en preferente aandeelbewijzen. Op 23 juli 2015 gaf LSF9 Balta Issuer S.A. daarnaast voor € 290,0 

miljoen aan 7,75% Senior Secured Notes met vervaldatum 2022 uit (de “Senior Secured Notes”). 

Vóór de overname door Lone Star Fund IX was de moederentiteit van de Groep Balta Finance S.à r.l., die als gevolg van de 

overname werd gefuseerd in LSF9 Balta Investments S.à r.l., een dochteronderneming van LSF9 Balta Issuer S.A. Naast de 

invoeging van nieuwe holdingmaatschappijen in de structuur van de Groep en financieringsactiviteiten in verband met de 

overname, zijn er geen wijzigingen geweest in het activiteitengebied van de Groep, inbegrepen in de consolidatiekring van 

de geconsolideerde financiële informatie zoals verder opgesomd voor de jaren afgesloten op 31 december 2016 en 2015. 

Vóór de overname van de Groep door Lone Star Fund IX had LSF9 Balta Issuer S.A. geen operationele activiteiten en 

bestond er geen volledige moeder-dochterrelatie (zoals gedefinieerd in IAS 27/IFRS 10) tussen alle samenstellende 

entiteiten die werden gecombineerd. Het gevolg is dat er geen geconsolideerde financiële informatie voor de Groep kon 

worden voorgelegd op het niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. voor enige periode vóór de overname. Derhalve groeperen de 

niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekeningjaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar hieronder opgesomde 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 de geconsolideerde resultaten van Balta 

Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en voor de periode van 1 januari 2015 tot 10 augustus 2015 en de 

geconsolideerde resultaten van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de periode van 11 

augustus 2015 tot 31 december 2015, alsof LSF9 Balta Issuer S.A. de eigenaar was geweest van Balta Finance S.à r.l. voor 

de hele periode van twaalf maanden die eindigde op 31 december 2015. Via deze presentatie kan de lezer het bedrijf als 

geheel overschouwen. Zij biedt wezenlijke en relevante informatie die naar mening van de Bestuurders van de 

Vennootschap nuttig is bij het beoordelen van de lopende activiteiten van de Groep, te vergelijken met de manier waarop 

het management van de Groep het bedrijf overziet en beheert. 

De geconsolideerde financiële informatie in dit Prospectus is, tenzij anders aangegeven, afgeleid van of afkomstig uit: 

 de niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per 

en voor de drie maanden tot 31 maart 2017; 

 de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2016; 

 de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en 

voor de periode van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015; 

 de niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per 

en voor het jaar afgesloten op 31 december 2015; 

 de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2014; en 

 de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen per en voor 

het jaar afgesloten op 1 januari 2017 

(samen de “Geconsolideerde Jaarrekening”). 

De niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningvan LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor 

de drie maanden tot 31 maart 2017 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34. De geauditeerde geconsolideerde 

jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016 en per en voor de periode van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015, en de geconsolideerde jaarrekening van Balta 

Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 zijn allemaal opgesteld 

in overeenstemming met de IFRS, en zijn gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zoals vermeld 

in de verslagen die in dit prospectus zijn opgenomen. 
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De niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor 

het jaar afgesloten op 31 december 2015 is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en er is verslag over 

uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information) door PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zoals vermeld in het hierin 

opgenomen verslag. 

De niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor 

de drie maanden tot 31 maart 2017 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 en geverifieerd door 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. 

Dit Prospectus omvat ook de geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc., en haar dochterondernemingen, per en 

voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017, die is gecontroleerd door Moss Adams LLP en opgesteld in overeenstemming 

met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten (“US GAAP”), zoals vermeld in het hierin 

opgenomen verslag. BPS Parent, Inc. is de moedervennootschap van Bentley Mills, Inc., dat werd overgenomen door de 

Groep op 22 maart 2017, toen zij de Bentley-bedrijvengroep overnam. In dit document verwijst “Bentley” naar Bentley 

Mills, Inc. of naargelang van de context de Bentley-bedrijvengroep. Raadpleeg voor meer informatie over de overname van 

Bentley en de Reorganisatie van de Groep in verband met de overname “Activiteiten — Overzicht”, “Operationeel en 

financieel overzicht en vooruitzichten — Recente ontwikkelingen”, en “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en 

structuur van de Groep — Reorganisatie”. 

Financiële informatie die door de Vennootschap wordt gepubliceerd na de afsluiting van het Aanbod, in het kader van haar 

continue verplichtingen inzake informatieverschaffing, is onder meer de geconsolideerde jaarrekening van de 

Vennootschap in overeenstemming met de IFRS.  

Bij de berekening van bepaalde financiële informatie die in dit Prospectus is opgenomen, zijn er afrondingsaanpassingen 

gemaakt. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige totaalcijfers in bepaalde tabellen niet de exacte rekenkundige som zijn van 

de getallen die eraan voorafgaan.  

Er zijn uit de bovenstaande informatie geen feiten weggelaten die door deze weglating de weergegeven informatie onjuist 

of misleidend zouden maken.  

De verslagen van PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en Moss Adams LLP opgenomen in dit prospectus werden 

opgesteld en ondertekend in het Engels. Dit prospectus bevat een Nederlandse vertaling van deze verslagen. Voor de 

originele, ondertekende verslagen wordt er verwezen naar de Engelse versie van het prospectus. Indien er afwijkingen zijn 

tussen de verschillende versies van deze verslagen, dan is de ondertekende, Engelse versie doorslaggevend. 

Pro forma financiële informatie 

Waar aangegeven in dit document, en specifiek in “Niet-geauditeerde pro forma financiële informatie”, omvat dit 

Prospectus niet-geauditeerde pro forma financiële informatie van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen ter 

weerspiegeling van de overname van Bentley door de Groep. De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is 

afgeleid van de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per 

en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, aangepast om rekening te houden met (i) de overname van Bentley door 

de Groep, (ii) verschillen tussen de US GAAP en de IFRS en de afstemming op de financiële verslaglegging en 

boekhoudprincipes van de Groep, en (iii) pro forma aanpassingen ter weerspiegeling van de transactie en de financiering, 

en is opgesteld in overeenstemming met de grondslag voor de opstelling zoals uiteengezet in de toelichtingen bij de niet-

geauditeerde pro forma financiële informatie. 

De niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde balans per 31 december 2016 houdt rekening met de overname alsof die 

had plaatsgevonden op 31 december 2016 en de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde resultatenrekening voor het 

jaar afgesloten op 31 december 2016 houdt rekening met de overname alsof die had plaatsgevonden op 1 januari 2016.  

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is opgesteld op basis van de daarin uiteengezette grondslag en is niet 

gecontroleerd; er is echter wel verslag over uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3420 (Assurance Engagements to 

Report on the compilation of Pro Forma Financial Information included in a Prospectus) door PricewaterhouseCoopers, 

Société coopérative, zoals vermeld in het hierin opgenomen verslag. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is louter bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als 

een indicatie van de werkelijke resultaten die zouden zijn verwezenlijkt als de overname van Bentley zou zijn voltooid op 

de aangegeven datum. Zij zijn niet bedoeld als indicatie van de toekomstige geconsolideerde resultaten van de activiteiten 

of financiële positie van de Groep. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van wat wordt weergegeven in de 

niet-geauditeerde pro forma financiële informatie, om diverse redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verschillen 

in de veronderstellingen die zijn gebruikt bij de opstelling van de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie. 
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De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie moet gelezen worden samen met de informatie in “Aanwending van 

de opbrengst”, “Geselecteerde geconsolideerde financiële informatie”, “Operationeel en financieel overzicht en 

vooruitzichten”, “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie” en de 

Geconsolideerde Jaarrekening die elders in dit Prospectus zijn opgenomen. Om twijfel te vermijden, omvat de niet-

geauditeerde pro forma financiële informatie die in dit document wordt weergegeven informatie uit de geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekeningen van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen, die ook individueel hierin zijn 

opgenomen, maar deze informatie maakt geen deel uit van de historische financiële informatie verstrekt met betrekking tot 

LSF9 Balta Issuer S.A. of zijn voorlopende entiteit, Balta Finance S.à r.l. 

Financiële maatstaven die niet zijn opgenomen in de IFRS  

Dit Prospectus bevat maatstaven en ratio’s die niet zijn opgenomen in de IFRS, waaronder:  

 Recurrent Bedrijfsresultaat;  

 Adjusted EBITDA; 

 Adjusted EBITDA-marge;  

 Nettoschuld;  

 Nettoschuld/Adjusted EBITDA; 

 Pro forma Adjusted EBITDA; en 

 Nettoschuld/pro forma Adjusted EBITDA, 

die niet zijn vereist of niet worden gepresenteerd volgens de IFRS.  

Recurrent Bedrijfsresultaat wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van 

de aankoopprijs op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) juridische 

vorderingen, (iv) integratie- en herstructureringskosten en (v) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen.  

Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) juridische 

vorderingen, (iv) integratie- en herstructureringskosten, (v) waardeverminderingen en (vi) bijzondere 

waardeverminderingen en afboekingen. 

De Adjusted EBITDA-marge wordt gedefinieerd als de Adjusted EBITDA gedeeld door de omzet.  

Nettoschuld wordt gedefinieerd als (i) Senior Secured Notes gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de 

boekwaarde, (ii) bank- en andere leningen, gecorrigeerd voor verplichtingen aan verbonden partijen, reverse factoring, en 

accrued commitment fees, en (iii) liquide middelen. 

Nettoschuld/Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door Adjusted EBITDA. 

Pro forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfswinst/(-verlies) gecorrigeerd voor (i) waardeverminderingen 

en afschrijvingen, (ii) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen, (iii) resultaten uit overnames en afstotingen, (iv) 

winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, (v) juridische kosten en (vi) integratie- en herstructureringskosten, pro forma voor 

de Bentley-overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. 

Nettoschuld/pro forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door Adjusted EBITDA, pro forma 

voor de Bentley-overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. 

De Vennootschap presenteert maatstaven die niet in de IFRS zijn opgenomen omdat zij van mening is dat deze en andere 

vergelijkbare maatstaven vaak door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere geïnteresseerde partijen worden 

gebruikt als aanvullende maatstaven om prestaties en liquiditeit te meten. De maatstaven die niet zijn opgenomen in de 

IFRS zijn mogelijk niet vergelijkbaar met maatstaven met vergelijkbare namen van andere ondernemingen, en kunnen als 

analytische hulpmiddelen hun beperkingen hebben, en mogen niet autonoom in aanmerking worden genomen, of worden 

gebruikt als vervanging voor een analyse van de bedrijfsresultaten van de Vennootschap zoals die worden gerapporteerd 

volgens de IFRS. Maatstaven die niet zijn opgenomen in de IFRS zoals Recurrent Bedrijfsresultaat, Adjusted EBITDA, 

Adjusted EBITDA-marge, Nettoschuld, Nettoschuld/Adjusted EBITDA, pro forma Adjusted EBITDA en Nettoschuld/pro 

forma Adjusted EBITDA zijn geen maatstaven van prestaties of liquiditeit volgens de IFRS of enige andere algemeen 
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aanvaarde boekhoudkundige principes. In het bijzonder mag u deze maatstaven die niet zijn opgenomen in de IFRS niet 

beschouwen als een alternatief voor: (i) opbrengsten, bedrijfswinst of winst voor de periode (zoals bepaald in 

overeenstemming met de IFRS) als een maatstaf van de operationele prestaties van de Vennootschap, of (ii) enige andere 

prestatiemaatstaven volgens algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes. Deze maatstaven die niet zijn opgenomen in 

de IFRS gaan gepaard met diverse beperkingen:  

 zij weerspiegelen niet de contante uitgaven of toekomstige vereisten voor investeringsuitgaven of contractuele 

verbintenissen van de Vennootschap;  

 zij weerspiegelen geen veranderingen in of contante vereisten voor de behoeften aan werkkapitaal van de 

Vennootschap; en  

 zij weerspiegelen niet de aanzienlijke rentekosten of de contante vereisten die nodig zijn voor de aflossing van 

rente- of hoofdsombetalingen op de schulden van de Vennootschap.  

Raadpleeg voor een aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat, Adjusted EBITDA, Adjusted EBITDA-marge, 

Nettoschuld, en Nettoschuld/Adjusted EBITDA op de best vergelijkbare post volgens de IFRS “Geselecteerde 

geconsolideerde financiële informatie — Aansluitingen van financiële gegevens niet volgens de IFRS op de ”. 

Belangrijke contracten  

Bepaalde belangrijke contracten van de Groep worden beschreven in “Operationeel en financieel overzicht en 

vooruitzichten — Liquiditeit en kapitaalmiddelen — Kapitaalmiddelen” en “Transacties met verbonden partijen”. Behalve 

de contracten die in die hoofdstukken worden beschreven, zijn er naast degene die worden gesloten in het normale verloop 

van de bedrijfsvoering voor de verslagperioden geen belangrijke contracten waarbij de Groep een partij is.  

Overige informatie 

In dit Prospectus zijn verwijzingen naar de “Vennootschap” verwijzingen naar Balta Group NV, en verwijzingen naar 

“Balta”, “Groep”, “wij”, “ons” of “onze” vóór de Reorganisatie verwijzingen naar LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen, met uitsluiting van Bentley, en na de Reorganisatie en de Afsluiting, verwijzingen naar de 

Vennootschap en haar dochterondernemingen, met inbegrip van Bentley.  

Verwijzingen naar “euro”, “EUR” of “€ ” zijn verwijzingen naar de eenheidsmunt van de lidstaten van de EU die deel 

uitmaken van de eurozone. Verwijzingen naar het “Verenigd Koninkrijk” of “VK” zijn verwijzingen naar het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en verwijzingen naar “Britse pond”, “pond sterling”, “GBP” of “£” zijn 

verwijzingen naar de wettige valuta van het Verenigd Koninkrijk. Verwijzingen naar de “Verenigde Staten” of de “VS” 

zijn verwijzingen naar de Verenigde Staten van Amerika en verwijzingen naar “US-dollar”, “Amerikaanse dollar”, “USD” 

of “$ ” zijn verwijzingen naar de wettige valuta van de Verenigde Staten. Verwijzingen naar “Turkije” zijn verwijzingen 

naar de republiek Turkije, en verwijzingen naar de “Turkse lira” of “TRY” zijn verwijzingen naar de wettige valuta van 

Turkije.  
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SECTOR- EN MARKTGEGEVENS 

Het prospectus bevat gegevens over marktaandeel, economische gegevens en gegevens over de sector, die door de 

Vennootschap zijn verkregen uit sectorpublicaties en -bevragingen, sectorverslagen opgesteld door consultants, interne 

peilingen en feedback van klanten. De gegevens over de markt en de sector zijn voornamelijk gebaseerd op en 

geëxtrapoleerd op basis van verslagen die zijn verstrekt door Euroconstruct, Freedonia Group, Inc. (“Freedonia”), BMCW 

Associates (“BMCW”), MarketLine, Market Insights LLC en Catalina Research. 

De externe bronnen die de Vennootschap heeft gebruikt, verklaren doorgaans dat hun informatie werd verkregen van 

bronnen waarvan zij menen dat ze betrouwbaar zijn. Die externe bronnen verklaren echter ook dat de juistheid en de 

volledigheid van dergelijke informatie niet gewaarborgd is, en dat de voorspellingen die zij bevatten, gebaseerd zijn op 

belangrijke veronderstellingen. Aangezien de Vennootschap geen toegang heeft tot de onderliggende feiten en 

veronderstellingen van dergelijke marktgegevens of de statistische informatie en economische indicatoren in deze externe 

bronnen, kan de Vennootschap die informatie niet verifiëren. Hoewel de informatie nauwkeurig is overgenomen zonder 

weglatingen die haar misleidend zouden maken, en de Vennootschap gelooft dat zij betrouwbaar is, kan de Vennootschap 

de juistheid of de volledigheid ervan niet garanderen. 

Daarnaast is bepaalde informatie in dit Prospectus niet gebaseerd op gepubliceerde gegevens die zijn verkregen van 

onafhankelijke derden of extrapolaties daarvan, maar is ze veeleer gebaseerd op de beste schattingen van de Vennootschap, 

die op hun beurt gebaseerd zijn op informatie die is verkregen van handels- en bedrijfsorganisaties en -verenigingen, 

consultants en andere contacten binnen de sectoren waarin de Vennootschap concurreert, informatie die is gepubliceerd 

door haar concurrenten, en de eigen ervaring en kennis van omstandigheden en trends op de markten waar de 

Vennootschap actief is. 

De Vennootschap kan geen zekerheid bieden dat de veronderstellingen die zij heeft gedaan bij de samenstelling van deze 

gegevens van externe bronnen, juist zijn of haar positie in de sector correct weerspiegelen, en onze interne schattingen zijn 

niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters 

verstrekken geen verklaringen of garanties over de juistheid of de volledigheid van deze informatie. De Vennootschap, de 

Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters hebben deze informatie niet onafhankelijk geverifieerd, en hoewel de 

Vennootschap van mening is dat ze betrouwbaar is, kunnen de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de 

Underwriters de juistheid van de informatie niet garanderen. De Vennootschap bevestigt dat alle gegevens van derden in dit 

Prospectus nauwgezet zijn gereproduceerd en voor zover de Vennootschap weet, en voor zover zij op basis van informatie 

die door dergelijke derde partijen is gepubliceerd kan controleren, zijn er geen feiten weggelaten waardoor de 

gereproduceerde informatie onnauwkeurig of misleidend zou worden. 

Macro-economische gegevens en bepalende marktfactoren 

Alle gegevens over de macro-economische prestaties en groeivooruitzichten van landen zijn afgeleid van analyses die zijn 

verstrekt door de Europese Commissie (via Eurostat), tenzij anderszins vermeld. 

Gegevens over de vooruitzichten en de omvang van de Europese bouwmarkt zijn gebaseerd op gegevens van 

Euroconstruct. Wat de gegevens van Euroconstruct betreft, omvat Europa de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, 

Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, 

Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

De gegevens over de wereldwijde vraag naar vloeren en de bouwmarkt, inclusief nieuwbouw en renovatie, zijn gebaseerd 

op gegevens van Freedonia. Wat de gegevens van Freedonia betreft, omvat West-Europa de volgende landen: Duitsland, 

Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Nederland, België, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Griekenland, 

Ierland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland, IJsland, Luxemburg, Malta, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San 

Marino, de Kanaaleilanden, de Faeröer, Groenland, het Eiland Man en Svalbard, en omvat Oost-Europa de volgende 

landen: Rusland, Oekraïne, Albanië, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, 

Kosovo, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië. 

De Vennootschap kan naar bepaalde geografische gebieden verwijzen met definities die afwijken van de eerder vermelde 

definities. Raadpleeg in dit verband “Bepaalde definities”. 

Omvang van de markt 

Tenzij anderszins vermeld, zijn alle gegevens over de omvang van de wereldwijde markt voor vloeren, evenals de 

historische en de voorspelde groei van deze markten, gebaseerd op gegevens van Freedonia. Freedonia maakt een 

onderscheid tussen de markten voor veerkrachtige vloerbedekking, niet-veerkrachtige vloerbedekking en zachte 

vloerbedekking. De categorie van de niet-veerkrachtige vloerbedekking wordt vervolgens verder onderverdeeld in de markt 

voor keramiek, hout en laminaat.  
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Om de marktomvang voor de markt voor commerciële tapijttegels te bepalen, heeft het management gebruikgemaakt van 

gegevens van BMCW.  

Marktaandeel 

Om het marktaandeel van de Vennootschap te berekenen, heeft het management gebruikgemaakt van marktgegevens om de 

relatieve omvang van een geografische markt of een markt voor een product te meten, waarna het management de omzet 

van het specifieke segment van de Vennootschap of het product gedeeld heeft door de overeenstemmende marktgegevens 

die zijn verstrekt door de relevante externe bron. 
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AFDWINGBAARHEID VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

De Vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De meesten van haar bestuurders en leden van haar 

Directiecomité wonen buiten de Verenigde Staten en een meerderheid van de activa van de Vennootschap en van de activa 

van deze personen bevindt zich buiten de Verenigde Staten. Bijgevolg kan het voor beleggers moeilijk zijn om aan 

dergelijke personen of aan de Vennootschap binnen de Verenigde Staten dagvaardingen te betekenen of om ten aanzien van 

hen vonnissen af te dwingen die in de Verenigde Staten zijn verkregen op basis van de bepalingen inzake burgerlijke 

aansprakelijkheid van de Amerikaanse effectenwetten. Er bestaat onzekerheid of oorspronkelijke rechtszaken in België 

kunnen worden afgedwongen, of in rechtszaken voor de afdwinging van vonnissen van Amerikaanse rechtbanken over 

burgerlijke aansprakelijkheid die uitsluitend gebaseerd zijn op de federale effectenwetten van de Verenigde Staten. 
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TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN 

Dit Prospectus bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de effectenwetten van bepaalde rechtsgebieden, 

inclusief verklaringen onder de titels “Samenvatting”, “Risicofactoren”, “Operationeel en financieel overzicht en 

vooruitzichten”, “Sector”, “Activiteiten” en in andere hoofdstukken. In bepaalde gevallen kunnen deze toekomstgerichte 

verklaringen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte begrippen, zoals “meent”, “raamt”, “anticipeert”, 

“verwacht”, “is voornemens”, “kan”, “zal”, “is van plan”, “blijven”, “aanhoudend”, “potentieel”, “voorspellen”, 

“verwachten”, “nastreven”, “trachten” of “zou moeten”, of hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, 

of door besprekingen van strategieën, plannen, doelstellingen, streefcijfers, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. 

Deze toekomstgerichte verklaringen komen voor in verschillende delen van dit Prospectus. Toekomstgerichte verklaringen 

omvatten verklaringen over de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen over onder andere de bedrijfsresultaten, 

vooruitzichten, groei, strategieën en het dividendbeleid en de sector waarin de Vennootschap actief is. In het bijzonder 

worden er in dit Prospectus bepaalde verklaringen verstrekt over schattingen van de toekomstige groei door het 

management.  

Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen al dan niet bekende risico’s en onzekerheden in, omdat ze verband 

houden met gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die al dan niet in de toekomst kunnen plaatsvinden. 

Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. U mag geen overmatig vertrouwen stellen 

in deze toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen worden alleen verstrekt op de datum van dit 

Prospectus, en het is niet de intentie van de Vennootschap om, en zij is niet verplicht om, toekomstgerichte verklaringen die 

in dit Prospectus zijn opgenomen te actualiseren.  

Talrijke factoren kunnen ertoe leiden dat de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit van de Vennootschap en de 

ontwikkeling van de sectoren waarin zij concurreert, aanzienlijk verschillen van het beeld dat door de toekomstgerichte 

verklaringen in dit Prospectus wordt geschetst of gesuggereerd.  

Deze factoren zijn onder meer:  

 het vermogen van de Vennootschap om met succes te anticiperen op trends in consumentenvoorkeuren en die 

trends te identificeren; 

 sterke concurrentie in de sector van de zachte vloerbekleding; 

 het kopiëren en reproduceren van ontwerpen, innovaties en producten door concurrenten; 

 consumentenvoorkeuren en veranderende trends in vloerbedekkingsoplossingen; 

 het economische klimaat, vooral waar dat een invloed heeft op het consumentenvertrouwen en de residentiële en 

commerciële markten voor renovatie en bouw; 

 afhankelijkheid van een beperkt aantal grondstoffenleveranciers; 

 schommelingen in de prijzen van grondstoffen; 

 het gebrek aan formele verkoopovereenkomsten met een aanzienlijke meerderheid van de klanten van de 

Vennootschap; 

 de afhankelijkheid van de Vennootschap van een aantal belangrijke klanten; 

 wisselkoersschommelingen; 

 blootstelling aan de valuta-afdekkingsrisico’s; 

 het vermogen van de Vennootschap om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden in geval 

van storingen in de productie of de levering van onze producten;  

 het vermogen van de Vennootschap om leidinggevende managers en andere belangrijke werknemers aan te 

trekken en te behouden; 

 aanzienlijke schade aan een van de faciliteiten van de Vennootschap, die leidt tot een productiestoring; 

 operationele risico’s in opkomende markten; 
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 het vermogen van de Vennootschap om haar bestaande activiteiten te beheren en overgenomen bedrijven als 

gevolg van toekomstige groei te integreren; 

 productiefouten, aansprakelijkheidsclaims of ongunstige publiciteit; 

 het vermogen van de Vennootschap om de milieu- en andere voorschriften na te leven en overheidsvergunningen 

en -goedkeuringen te verkrijgen; 

 hogere arbeidskosten, arbeidsgeschillen, werkonderbrekingen of vakbondsacties die een negatieve invloed 

zouden kunnen hebben op de activiteiten van de Vennootschap; 

 het uitvallen van of aanzienlijke storingen in de IT-systemen en software van de Vennootschap; 

 volledige of gedeeltelijke onverzekerde verliezen; 

 veranderingen in belastingtarieven, belastingverplichtingen of boekhoudregels; 

 wijzigingen in het standpunt van de belastingautoriteiten over de structuur van de Vennootschap; 

 de afhankelijkheid van de Vennootschap van derde partijen voor diverse diensten, zoals het transport van 

producten en de levering van grondstoffen; 

 de risico’s inzake wettelijke en gereguleerde naleving, met inbegrip van economische sancties en 

exportcontrolewetten in diverse rechtsgebieden; 

 de aanzienlijke schuldgraad en verplichtingen inzake schuldaflossing van de Vennootschap; 

 restrictieve schuldconvenanten die beperkingen kunnen opleggen aan het vermogen van de Vennootschap om 

haar toekomstige activiteiten en kapitaalbehoeften te financieren; 

 de doelstellingen op middellange termijn van de Vennootschap met betrekking tot bepaalde maatstaven zoals 

omzetgroei, Recurrent Bedrijfsresultaat en kasstroom; en 

 andere risico’s waarmee de Aandelen en het Aanbod gepaard gaan, die worden besproken onder 

“Risicofactoren”. 

Deze risico’s en andere die zijn beschreven onder “Risicofactoren” vertegenwoordigen geen volledige lijst. Er kunnen van 

tijd tot tijd nieuwe risico’s ontstaan, en het is voor de Vennootschap niet mogelijk om al die risico’s te voorspellen, en 

evenmin kan zij de impact van al die risico’s op haar activiteiten inschatten, of de mate waarin risico’s of een combinatie 

van risico’s en andere variabelen, ervoor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die 

zijn opgenomen in toekomstgerichte verklaringen. Vanwege deze risico’s en onzekerheden mag u niet op toekomstgerichte 

verklaringen vertrouwen als een voorspelling van de werkelijke resultaten.  
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WISSELKOERSEN 

In de volgende tabel wordt voor de aangegeven perioden en datums bepaalde informatie verstrekt over de dagelijkse 

referentiewisselkoers die door de Europese Centrale Bank wordt gepubliceerd voor de Amerikaanse dollar, uitgedrukt in 

Amerikaanse dollar per euro, afgerond tot vier cijfers achter de komma (de “Dagelijkse Referentiekoers van de ECB”). Er 

wordt geenszins verklaard dat bedragen in Amerikaanse dollar zijn, zouden kunnen zijn of zouden kunnen worden omgezet 

in euro of omgekeerd, tegen die wisselkoers of tegen enige andere wisselkoers.  

 

 Amerikaanse dollar per één euro 

 Einde periode
(1) Gemiddelde

(2) Hoogste Laagste 

Jaar     

2012 ..................................................................  1,3194 1,2848 1,3454 1,2089 

2013 ..................................................................  1,3791 1,3281 1,3814 1,2768 

2014 ..................................................................  1,2141 1,3285 1,3953 1,2141 

2015 ..................................................................  1,0887 1,1095 1,2043 1,0552 

2016 ..................................................................  1,0541 1,1069 1,1569 1,0364 

2017 (tot 29 mei) ..............................................  1,1188 1,0738 1,1243 1,0385 

     

Maand     

Januari 2017 ......................................................  1,0755 1,0614 1,0755 1,0385 

Februari 2017 ....................................................  1,0597 1,0643 1,0808 1,0513 

Maart 2017 ........................................................  1,0691 1,0685 1,0889 1,0514 

April 2017 .........................................................  1,0930 1,0723 1,0930 1,0578 

Mei 2017 (tot 29 mei) .......................................  1,188 1,1044 1,1243 1,0860 
 ___________________________________  
(1) Vertegenwoordigt de wisselkoers op de laatste werkdag van de toepasselijke periode.  

(2) Vertegenwoordigt het gemiddelde van de Dagelijkse Referentiekoersen van de ECB op de laatste werkdag van elke maand tijdens de 

betreffende perioden van één jaar en de betreffende tussentijdse perioden, en, voor maandelijkse informatie, het gemiddelde van de Dagelijkse 

Referentiekoersen van de ECB op elke werkdag voor de betreffende periode.  
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SAMENVATTING 

Er worden samenvattingen opgesteld van de openbaarmakingsvereisten, “Elementen” genaamd. Deze 

Elementen worden genummerd in hoofdstukken A – E (A.1 – E.7).  

Deze samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type 

effecten en vennootschap. Omdat bepaalde Elementen niet hoeven te worden behandeld, is het mogelijk dat er 

nummers ontbreken in de nummerreeks van de Elementen.  

Ook al moet een Element in de samenvatting worden opgenomen wegens het type effecten en de vennootschap, 

is het mogelijk dat er over het Element geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval wordt er in 

de samenvatting een korte beschrijving van het Element opgenomen met de vermelding “Niet van toepassing”.  

Hoofdstuk A – Inleiding en waarschuwingen 

 

Element Verplicht te verstrekken informatie 

  

A.1 Inleiding en waarschuwingen 

  Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus, en wordt verstrekt 

om beleggers te helpen wanneer zij een belegging in de Aandelen overwegen. Ze vormt echter 

geen vervanging voor dit Prospectus. Vóór enige beslissing om in de Aandelen te beleggen, moet 

dit Prospectus in zijn geheel in overweging worden genomen. Na de invoering van de relevante 

bepalingen van de Prospectusrichtlijn in elke Lidstaat van de EER zijn de personen 

verantwoordelijk voor deze samenvatting in dergelijke lidstaten niet langer burgerlijk 

aansprakelijk uitsluitend op basis van deze samenvatting of een vertaling hiervan, tenzij ze 

misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer ze samen met de andere delen van dit 

Prospectus wordt gelezen, of wanneer ze, indien ze samen met de andere delen van dit Prospectus 

wordt gelezen, geen wezenlijke informatie verschaft om beleggers te helpen die een belegging in 

de Aandelen overwegen. Indien er over dit Prospectus een rechtsvordering wordt ingesteld bij een 

rechtbank in een lidstaat van de EER, dan is het mogelijk dat de eisende partij, volgens de 

nationale wetgeving van de lidstaat waar de rechtsvordering wordt ingesteld, de kosten voor de 

vertaling van dit Prospectus dient te betalen alvorens de gerechtelijke procedure wordt gestart. 

  

A.2 Toestemming voor het gebruik van het prospectus voor doorverkoop 

 Niet van toepassing. De Vennootschap verleent geen toestemming voor het gebruik van het 

Prospectus voor de doorverkoop of definitieve plaatsing van effecten door financiële 

tussenpersonen. 

Hoofdstuk B – Vennootschap 

Element Verplicht te verstrekken informatie 

  

B.1 De vennootschapsnaam en handelsnaam van de Vennootschap 

  De officiële naam van de Vennootschap is Balta Group NV. Zij voert haar activiteiten uit onder de 

naam Balta en verwante geregistreerde handelsmerken. 

  

B.2 Domicilie en rechtsvorm van de Vennootschap 

  De Vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Zij is 

ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, onder 

ondernemingsnummer 0671.974.626. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is 

gevestigd op het adres Wakkensteenweg 2, 8710 Wielsbeke, België. 

  

B.3 Huidige activiteiten en hoofdactiviteiten van de Vennootschap en de voornaamste markten 

waarop zij concurreert 

  De Vennootschap is een van de grootste Europese producenten van zachte vloerbekleding, zoals 

rugs voor de particuliere woninginrichtingmarkt en kamerbreed tapijt en tapijttegels voor de 

residentiële en commerciële markten. De Vennootschap meent dat zij in 2016 de grootste 

producent in Europa was van machinaal vervaardigde rugs, en de grootste producent in Europa 

van residentieel kamerbreed tapijt, in beide gevallen naar volume, en de op een na grootste 
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producent wereldwijd van machinaal vervaardigde rugs naar volume. In 2016 was de 

Vennootschap ook de op twee na grootste producent in Europa van commerciële tapijttegels naar 

volume, volgens BMCW.  

 

De traditionele kernmarkten van de Vennootschap zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 

Frankrijk, met een groeiende aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa en in de Verenigde 

Staten, dat nu, met de overname van Bentley in maart 2017, het grootste land van de 

Vennootschap is naar omzet. De Vennootschap heeft een lange geschiedenis van creativiteit en 

innovatie in de sector van de zachte vloerbekleding, en stond aan de wieg van verschillende trends 

op het vlak van rugs en tapijten, met inbegrip van de massaproductie van flatweave en grove 

tapijten. De Vennootschap gebruikt haar innovatieve productontwikkelingsproces om haar 

producten te ontwerpen, te vervaardigen en te verdelen aan een brede waaier van klein- en 

groothandelaars in meer dan 133 landen, en werkt nauw samen met haar klanten om producten te 

ontwikkelen die aangepast zijn aan plaatselijke voorkeuren en toegesneden zijn op de smaak van 

de consumenten. De Vennootschap gelooft dat haar klanten haar productinnovatie, de consistente 

kwaliteit van haar producten, haar vermogen om op betrouwbare wijze en op tijd en volledig te 

voldoen aan orders voor grote volumes, en haar snel reagerende klantenservice en ondersteuning 

op prijs stellen.  

 

De Vennootschap beheert zes zeer geautomatiseerde, flexibele en efficiënte productiefaciliteiten 

in België (naast een opslagfaciliteit), die strategisch gepositioneerd zijn om de transportkosten te 

verlagen en de leveringstijden voor onze eindmarkten te verbeteren. De Belgische activiteiten van 

de Vennootschap kunnen putten uit de uitgebreide knowhow die gedurende 50 jaar is opgebouwd, 

een sterk erfgoed van textielvakmanschap en een hoog automatiseringsniveau. Daarnaast bezit de 

Vennootschap twee productiefaciliteiten met hoge capaciteit in Turkije, die gespecialiseerd zijn in 

de goedkope productie van arbeidsintensieve karpetten en die profiteren van de knowhow van de 

Groep. De twee Amerikaanse distributiecentra van de Vennootschap zijn strategisch gelegen in 

Dalton en Calhoun, Georgia. 

 

De overname door de Vennootschap van Bentley, een van de grootste leveranciers van 

hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt in de Verenigde Staten, bezorgt haar een platform 

voor expansie in het commerciële segment van de VS. Het ruime productassortiment en de 

klantenbasis van Bentley vormen een goede aanvulling voor het aanbod van de Vennootschap en 

bieden kansen voor toekomstige groei. Bentley beheert zijn belangrijkste productiefaciliteit bij 

Los Angeles, California, die productie- en opslagruimte in de nabije buurt omvat, om de 

productieflexibiliteit en efficiency maximaal te houden. 

De Vennootschap voert haar activiteiten uit via vier segmenten, georganiseerd volgens product en 

verkoopkanaal:  

 

 Rugs, dat een omzet van € 214,5 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 38,0 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (17,7% Adjusted EBITDA-marge). 

De Vennootschap ontwerpt, vervaardigt en verdeelt een breed assortiment van machinaal 

vervaardigde rugs voor grote detailhandelaars (woninginrichtingszaken, meubelwinkels, 

gespecialiseerde winkels, discountwinkels en doe-het-zelfzaken) en aan groothandelaars. 

  

 Residential, dat een omzet van € 236,8 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 28,4 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (12,0% Adjusted EBITDA-marge). 

De Vennootschap ontwerpt, vervaardigt en verdeelt kamerbreed tapijt onder merknaam 

(Balta Carpets en ITC) en tegels voor grote detailhandelaars en groothandelaars.  

 

 Commercial, dat een omzet van € 80,1 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 12,1 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (15,1% Adjusted EBITDA-marge). 

De Vennootschap ontwerpt, vervaardigt en verdeelt modulaire tapijttegels, voornamelijk voor 

kantoren en openbare projecten via het merk modulyss van de Vennootschap, en kamerbreed 

tapijt, voornamelijk voor de horeca via haar merk arc edition aan architecten, designers, 

aannemers en verkopers. De overname van Bentley verruimt de Commercieel-

productenportefeuille van de Vennootschap en biedt haar toegang tot de Amerikaanse markt 

van commercieel tapijt. Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 genereerde Bentley 

een omzet van € 110,7 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 16,0 miljoen.  
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 Non-Woven, dat een omzet van € 26,3 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 2,9 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (11,1% Adjusted EBITDA-marge). 

De Vennootschap ontwerpt, vervaardigt en verdeelt gespecialiseerde stoffen voor isolatie, 

voering, auto’s, tapijt backings en spandoeken via haar Captiqs-merk. Daarnaast is 48% van 

de productie van de divisie in miljoen vierkante meter bestemd voor intern gebruik, terwijl 

14% bestemd is voor zachte vloerbekleding voor evenementen zoals vakbeurzen en 

tentoonstellingen. 

 

Onderstaande diagrammen tonen de opsplitsing van de omzet van de Vennootschap volgens 

geografische regio en segment en de Adjusted EBITDA volgens segment voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2016 (telkens op pro forma basis ter weerspiegeling van de overname van 

Bentley, alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode): 

 
 

Doelstellingen op korte en middellange termijn 

 

De Vennootschap heeft de volgende doelstellingen voor de korte en middellange termijn 

vastgelegd:  

Doelstellingen op korte termijn 

 Omzetgroei: medium tot hoog eencijferig percentage, gebaseerd op een omzetgroei van 

iets meer dan een tiental procent in Rugs, een omzetdaling van een laag tot medium 

eencijferig percentage in Residential, op korte termijn negatief beïnvloed door de impact 

van de waardedaling van het Britse pond ; omzetgroei van een vijftiental procent in 

Commercial en Non-woven; inclusief het verwachte voordeel van de cross-selling 

potentieel na de overname van Bentley; 

 Adjusted EBITDA: beperkte margedaling voornamelijk gedreven door de impact van de 

waardedaling van het Britse pond op de Britse Residential-activiteiten, met 

afschrijvingen als een percentage van de omzet iets onder het historisch niveau; en 

 Kasstroom: investeringsuitgaven net boven een veertigtal miljoen euro met verbetering 

in nettowerkkapitaal tot onder de historische niveaus als percentage van omzet. 

Doelstellingen op middellange termijn 

 Omzetgroei: verkoopgroei schommelend rond 5%, ondanks de lagere koers van het 

Britse pond doordat het Brexit-referendum een negatieve impact had op een deel van de 

verkoop ten opzichte van de eerste helft van 2016, gestoeld op een 

verkoopgroeipercentage van één cijfer in Rugs, Commercial en Non-Woven, inclusief 

het verwachte opwaartse kruisverkooppotentieel na de overname van Bentley, en een 

groei in Residential in lijn met de West-Europese woningrenovatiemarkt, ondanks de rem 

die op korte termijn voortvloeit uit de waardedaling van het Britse pond; 

 Adjusted EBITDA: geleidelijke margeverbetering, met het oog op een run-rate Adjusted 

EBITDA-marge van bij benadering boven 15% tegen 2020, inclusief afschrijvingen als 

een percentage van de omzet iets onder het historische peil; en 
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Residential
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 Kasstroom: investeringsuitgaven iets onder het historische peil met een lichte 

verbetering in werkkapitaal. 

B.4a Belangrijke recente tendensen die een invloed hebben op de Vennootschap en de sectoren 

waarin ze actief is 

  De bedrijfsresultaten, financiële toestand en liquiditeit van de Vennootschap zijn in de perioden 

die in dit Prospectus worden besproken, beïnvloed door de volgende gebeurtenissen, feiten, 

ontwikkelingen en marktkenmerken. Het is naar mening van de Vennootschap waarschijnlijk dat 

de volgende factoren haar activiteiten ook in de toekomst zullen beïnvloeden. 

 

 De bedrijfsresultaten van de Vennootschap worden beïnvloed door macro-economische 

omstandigheden, en door de omstandigheden die een invloed hebben op de consumptie-

uitgaven voor zachte vloerbekleding in de markten waar zij actief is. Die omstandigheden 

zijn onder meer de werkgelegenheid, het consumentenvertrouwen, de inflatie, de groei van 

het bruto binnenlands product, het vrij beschikbare inkomen, wisselkoersen en rentevoeten, 

de woningprijzen, de schommelingen op de woningmarkt en de beschikbaarheid van 

consumentenkrediet. Het globale economische klimaat heeft doorgaans een directe invloed 

op de specifieke markten die ten grondslag liggen aan de activiteiten van de Vennootschap, 

zij het dat de marktgevoeligheid varieert naargelang het product. Zo zijn de gevolgen van een 

economische crisis voor nieuwbouw doorgaans meer uitgesproken dan de gevolgen voor de 

markt voor herinrichting en renovatie. Tijdens een economische crisis noteren de 

grondstoffenprijzen doorgaans een daling, wat het nadelige effect van potentiële 

volumedalingen kan compenseren. De Vennootschap meent ook dat haar expansie naar de 

Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Latijns-Amerika haar geografische 

en productdiversificatie zal verhogen, waardoor zij de impact van veranderingen in lokale en 

regionale economische omstandigheden en consumentenvoorkeuren verder kan beperken. 

 De Vennootschap is in aanzienlijke mate blootgesteld aan de waarde van het Britse pond, de 

Amerikaanse dollar en de Turkse lira. Haar financiële resultaten zijn dan ook onderhevig aan 

de gevolgen van transacties in vreemde valuta’s en omrekeningsverschillen die voortvloeien 

uit wisselkoersschommelingen, voornamelijk de wisselkoers tussen de EUR en de USD, de 

EUR en het GBP en de EUR en de TRY, en haar financiële resultaten zullen hier wellicht 

ook in de toekomst aan onderhevig zijn. Veranderingen in wisselkoersen hebben ook op 

lange termijn een invloed op de verkoopvolumes van de Vennootschap. 

 De bedrijfsresultaten van de Vennootschap worden beïnvloed door de prijzen die zij betaalt 

voor de grondstoffen die zij gebruikt voor de vervaardiging van haar producten. In 2016 

vertegenwoordigden de grondstoffenkosten 46,5% van de omzet van de Vennootschap. 

Hoewel de Vennootschap hogere grondstoffenkosten meestal kan doorrekenen aan haar 

klanten, vragen die klanten op hun beurt vaak ook prijsverlagingen wanneer de 

grondstoffenkosten dalen. Aangezien er doorgaans een zekere tijd verstrijkt voor de 

Vennootschap een stijging van de grondstoffenprijs kan doorrekenen, hebben veranderingen 

in de kostprijs van grondstoffen doorgaans op korte termijn een impact op de brutomarge en 

brutowinst van de Vennootschap. De impact op haar langetermijnprestaties is echter beperkt 

gebleven. 

 Consumenten baseren hun beslissing voor de aankoop van de producten van de 

Vennootschap doorgaans op een brede waaier van voorkeuren, zoals kleur, design, textuur, 

vorm, afmetingen, poolhoogte en dichtheid, prijs en andere structurele en technische 

kenmerken. De Vennootschap streeft ernaar haar producten van zachte vloerbekleding te 

ontwerpen voor de smaak van die eindconsument, in verschillende prijscategorieën. De 

Vennootschap meent dat de diepgang en de kwaliteit van haar relaties met klanten van 

fundamenteel belang zijn voor haar vermogen om op toekomstige designtrends en eisen te 

kunnen anticiperen en reageren. 

 Met haar huidige bedrijfsmodel en huidige infrastructuur kan de Vennootschap haar 

capaciteiten op het vlak van productdesign, ontwikkeling, re-engineering en productie 

aanwenden om haar efficiëntie te verhogen, en nieuwe producten te blijven ontwikkelen met 

lagere productiekosten. Het vermogen van de Vennootschap om programma’s voor 

productie-efficiëntie in te voeren, heeft een invloed op onze brutowinstmarge. Bovendien 

tracht de Vennootschap de productiekosten te verlagen door haar productaanbod te 

stroomlijnen via de rationalisering van producten en SKU’s, waardoor zij één machine langer 

kan gebruiken voor één ontwerp en de productielijn minder vaak opnieuw moet instellen. 
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Hoewel de rationalisering van haar productcollecties, ook de rationalisering van SKU’s, de 

globale omzet vermindert, is de Vennootschap van oordeel dat deze maatregelen haar in staat 

stellen en in staat blijven stellen om haar bedrijfskosten te verlagen door een efficiënter 

gebruik van productie- en verkoop- en marketingmiddelen, om haar winstmarges te 

verbeteren en haar beter te positioneren voor winstgevende groei in de toekomst. 

 De Vennootschap hanteert een business-to-business verkoopmodel en heeft dus geen directe 

toegang tot de eindconsument. De kwaliteit van de relatie tussen de Vennootschap en haar 

klanten is belangrijk voor het behoud en de groei van haar activiteiten. Hoewel design, 

kwaliteit en prijs belangrijke factoren zijn, hebben ook andere factoren een invloed op de 

banden van de Vennootschap met haar klanten, zoals het trackrecord van haar prestaties, 

waaronder productinnovatie, tijdige leveringen, betalingsvoorwaarden en operationele 

efficiëntie. De Vennootschap is ook sterk gericht op de winstmarges per product en per klant, 

in plaats van louter het verkoopvolume te willen verhogen, wat periodiek negatieve 

kortetermijngevolgen kan hebben voor de omzet. 

 De Vennootschap biedt in haar drie kernproductsegmenten een uitgebreid assortiment van 

zachte vloerbekleding aan in uiteenlopende designs. Omdat de marges op de producten van 

de Vennootschap kunnen verschillen, hebben veranderingen in de mix van haar 

productverkopen een directe impact op de totale omzet en winstgevendheid. 

 De omzet van de Vennootschap ligt op historische basis iets hoger in september, oktober en 

november, wat de trend bij de consument weerspiegelt om als voorbereiding op de winter 

binnenhuiswerkzaamheden uit te voeren. De Vennootschap bouwt haar voorraden bewust op 

tijdens de maanden juni en juli, om de stijging van de vraag in de herfst en de jaarlijkse 

sluiting van de meeste productiefaciliteiten van de Vennootschap in augustus op te vangen. 

Het handelswerkkapitaal van de Vennootschap ligt dan ook hoger tijdens de zomermaanden 

dan in de rest van het jaar. 

 Hoewel de Vennootschap streeft naar interne groei, blijft zij ook op de markt uitkijken naar 

andere overnamedoelwitten die een aanvulling kunnen vormen voor haar marktpositionering 

of productenportefeuille. 

 

Bovenstaande factoren worden meer in detail besproken in “Operationeel en financieel overzicht 

en vooruitzichten — Significante factoren die een invloed hebben op onze bedrijfsresultaten”. 

  

B.5 Beschrijving van de Groep en de positie van de Vennootschap binnen de Groep  

 Balta voert zijn activiteiten uit via haar directe en indirecte dochterondernemingen in de 

verschillende rechtsgebieden waar Balta actief is. 

 

LSF9 Balta Issuer S.A. is de huidige holdingmaatschappij voor de activiteiten van Balta en de 

vennootschap via welke Balta zijn activiteiten uitvoert. De Vennootschap zal, bij de voltooiing 

van het Aanbod, 100% van de aandelen van LFS9 Balta Issuer S.A. bezitten en dus de nieuwe 

uiteindelijke moedervennootschap van de operationele activiteiten van Balta zijn (met inbegrip 

van de recent overgenomen Bentley-groep). Een organisatiediagram van de Balta Groep, met 

inbegrip van Bentley, en haar Luxemburgse aandeelhouders na de in dit Prospectus beschreven 

reorganisatie maar vóór het Aanbod is hieronder te vinden.  
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 ___________________________________  
Opmerkingen: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk.  

De aandelen van Balta Oudenaarde NV omvatten vroegere aandelen aan toonder, die 4,63589% 

vertegenwoordigen van de gewone aandelen van de entiteit en waarvoor de wettelijke eigenaar niet kon worden 

geïdentificeerd toen de aandelen van de vennootschap werden omgezet van aandelen aan toonder naar aandelen 

op naam krachtens de Belgische wet in december 2015. Deze aandelen moesten dan ook gedeponeerd worden 

bij de Belgische Deposito- en Consignatiekas in afwachting van de identificatie van de eigenaar. Krachtens de 

Belgische wet zal de vennootschap het recht hebben deze aandelen die zijn gedeponeerd bij de Belgische 

Deposito- en Consignatiekas terug te kopen als de teruggave van deze aandelen niet is opgeëist door hun 

betrokken rechtmatige eigenaren tegen 31 december 2025. Momenteel kunnen er geen wettelijke rechten 

worden uitgeoefend met betrekking tot deze aandelen.  

Marc Dessein en Christophe Vanderbauwhede bezitten elk één aandeel van respectievelijk Balta Floorcovering 

en Balta Orient, krachtens de Turkse wetgeving die een minimumniveau van eigenaarschap door het 

management voorschrijft.  

Alle andere entiteiten zijn voor 100% of de meerderheid in handen van de afgebeelde directe 

moedervennootschap, met minderheidsbelangen van andere entiteiten binnen de Balta Groep. 

  

B.6 Relatie met belangrijke aandeelhouders 

  Per de datum van dit Prospectus is LSF9 Balta Holdco S.à r.l. eigenaar van alle aandelen in LSF9 

Balta Issuer S.A. In onderstaand diagram wordt de huidige organisatiestructuur weergegeven, 

inclusief de entiteiten van de Balta Groep en haar relaties met haar Luxemburgse aandeelhouders, 

LSF9 Balta Holdco S.à r.l., LSF9 Balta Midco S.à r.l. (een société à responsabilité limitée naar de 

wetten van het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 33, rue du Puits 

Romain, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven bij het Luxemburgse 

handels- en vennootschappenregister onder nummer B197722) en LSF9 Balta Topco S.à r.l. (een 

société à responsabilité limitée naar de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, met 

maatschappelijke zetel te 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Groothertogdom 

Luxemburg en ingeschreven bij het Luxemburgse handels- en vennootschappenregister onder 

nummer B197708). 
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 ___________________________________  
Opmerking: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk.  

 

Behoudens en direct voorafgaand aan de voltooiing van het Aanbod, zal een reorganisatie worden 

doorgevoerd, waarbij LSF9 Balta Holdco S.à r.l. alle aandelen in LSF9 Balta Issuer S.A zal 

overdragen aan het kapitaal van de Vennootschap via inbreng- in natura. Als gevolg daarvan zal 

LSF9 Balta Holdco S.à r.l. een directe aandeelhouder met overwegende zeggenschap van de 

Vennootschap worden, waarbij de Vennootschap 100% bezit van de aandelen van LSF9 Balta 

Issuer S.A.  

 

Onmiddellijk na de voltooiing van het Aanbod, uitgaande van een volledige plaatsing van de 

Aangeboden Aandelen in de Primaire Tranche en Secundaire Tranche (inclusief een volledige 

uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en Verhogingsoptie) en een Aanbodprijs in het midden 

van de Prijsvork, zal Lone Star Fund IX een indirect belang hebben van ongeveer 37,8% van de 

Aandelen. 

 Zoals hoger weergegeven is de uiteindelijke indirecte aandeelhouder met overwegende 

zeggenschap van de Vennootschap de Lone Star-entiteit LSF9 Balta Topco S.à r.l. 

  

B.7 Samenvatting van essentiële financiële informatie uit het verleden 

 

De samengevatte geconsolideerde financiële informatie per en voor de drie maanden tot 31 maart 

2017 en 2016 en per en voor de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014 is zonder 

wezenlijke aanpassingen gebaseerd op de Geconsolideerde Jaarrekening, die elders in dit 

Prospectus zijn opgenomen. De niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta 

Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017 zijn 

opgesteld in overeenstemming met IAS 34. De geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van 

LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016 en per en voor de periode van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015, en de 

geconsolideerde jaarrekening van Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 zijn allemaal opgesteld in overeenstemming met de 

IFRS, en zijn gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zoals vermeld in 

de verslagen die in dit Prospectus zijn opgenomen. De niet-geauditeerde gecombineerde 

jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015 is echter opgesteld op basis van de daarin beschreven 

grondslagen, en er is verslag over uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) 
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Element Verplicht te verstrekken informatie 

(Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information) door 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zoals vermeld in het hierin opgenomen verslag. De 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017 zijn opgesteld in 

overeenstemming met IAS 34 en geverifieerd door PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. 

Om twijfel te vermijden, de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningvan BPS Parent, Inc., en 

haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017, die zijn 

gecontroleerd door Moss Adams LLP en ook afzonderlijk hierin zijn opgenomen, maken geen deel 

uit van historische financiële informatie verstrekt met betrekking tot LSF9 Balta Issuer S.A. of zijn 

voorlopende entiteit, Balta Finance S.à r.l. 

In de loop van de verslagperiode en tot de datum van dit Prospectus waren de wezenlijke 

wijzigingen in de financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent hoofdzakelijk het gevolg 

van (1) de overname van de Balta Groep door Lone Star Fund IX zoals beschreven in 

“Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten — Significante factoren die een invloed 

hebben op onze bedrijfsresultaten — Overnames en vervreemdingen — Overname van de Groep 

door Lone Star Fund IX” hieronder en (2) de overname van Bentley en de Reorganisatie, zoals 

beschreven in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — 

Reorganisatie”. 

 

Geconsolideerde resultatenrekening 

 

  

Voor de drie maanden tot 31 

maart (2) 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015(1) 2014 

  (in duizend €) 

Omzet ................................................................................................ 155.534 147.842 557.685 556.822 519.529 

Kostprijs grondstoffen ...................................................................... (75.796) (71.666) (259.472) (269.675) (256.794) 

Vorraadwijzigingen ........................................................................... 5.378 5.069 6.055 (17.405) 9.033 

Personeelskosten ...............................................................................  (35.480)  (34.285) (130.054) (133.446) (128.191) 

Overige inkomsten ............................................................................ 2.340 1.195 8.171 10.879 10.960 

Overige kosten ..................................................................................  (31.869) (29.063) (101.017) (97.403) (89.388) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ........................................  (7.074)  (7.106) (28.666) (24.098) (24.802) 

Recurrent Bedrijfsresultaat ........................................................... 13.033 11.985 52.701 25.674 40.347 

      

Winst uit activavervreemding ........................................................... — 1.610 1.610 — 530 

Rechtsvorderingen ............................................................................ — — — — 557 

Integratie- en herstructureringskosten ..............................................  (4.223) (1.277) (5.128) (33.687) (3.189) 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ......................... — — — — (12.689) 

Bedrijfswinst/(-verlies) ................................................................... 8.810 12.318 49.183 (8.013) 25.556 

      

Financiële opbrengsten ..................................................................... 7 18 57 79 2.367 

Financiële kosten............................................................................... (7.548) (7.436) (28.608) (38.541) (34.543) 

Financiële kosten, netto .................................................................. (7.541) (7.419) (28.552) (38.462) (32.176) 

      

Winst / (verlies) vóór belasting ...................................................... 1.268 4.900 20.632 (46.475) (6.620) 

      

Belastingopbrengsten/(-uitgaven) .....................................................  (1.110)  (2.440) 4.713 2.949 7.856 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten ....................................................................... 158 2.460 25.345 (43.526) 1.236 

      

Winst / (verlies) over de periode uit de stopgezette 

bedrijfsactiviteiten ......................................................................... — — — — — 

Winst / (verlies) over de periode .......................................................  158 2.460 25.345 (43.526) 1.236 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabellen is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is 

uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information). Deze cijfers omvatten de volgende effecten van de toewijzing van de aankoopprijs uitgevoerd na de 

overname van Balta Finance: een negatieve impact van € 10,8 miljoen op grondstoffenkosten, een negatieve impact van € 14,9 

miljoen op inventariswijzigingen, en een positieve impact van € 9,6 miljoen op belastingopbrengsten/(-uitgaven). De impact van 

de toewijzing van de aankoopprijs op de bedrijfswinst/(-verlies) was negatief voor € 25,7 miljoen en de impact van de toewijzing 

van de aankoopprijs op de winst / (verlies) voor de periode was negatief voor € 16,1 miljoen. Zonder toewijzing van de 
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aankoopprijs zou de bedrijfswinst voor de periode dus € 17,7 miljoen en het verlies € 27,5 miljoen hebben bedragen. 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

Geconsolideerde balans  

 
  Per 31 maart (2) Per 31 december 

  2017 2016 2016 2015(1) 2014 

  (in duizend €) 

Totaal vaste activa ............................................................................  542.053 434.066 445.375 434.334 211.302 

Totaal vlottende activa .....................................................................  266.172 223.922 236.318 222.257 241.208 

Totaal activa ....................................................................................  808.224 657.988 681.693 656.590 452.510 

      

Totaal eigen vermogen ...................................................................  134.754 120.597 136.319 (18.900) (322.595) 

      

Totaal schulden op lange termijn .....................................................  484.308 369.678 369.519 505.283 598.498 

Totaal schulden op korte termijn .....................................................  189.163 167.713 175.856 170.207 176.607 

Totaal verplichtingen .....................................................................  673.470 675.991 545.374 675.490 775.105 

Totaal passiva .................................................................................  808.224 657.988 681.693 656.590 452.510 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is 

uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information). 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

Geconsolideerd kasstroomoverzicht  

 

  

Per en voor de drie maanden 

tot 31 maart (2) 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015(1) 2014 

  (in duizend €) 

Nettowinst/(-verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten ...............................................................................  158 2.460 25.345 (43.526)  1.236  

Nettokasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten ............................  10.328 10.827 66.257 39.618  60.771  

Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd uit 

investeringsactiviteiten ............................................................................   (76.722) (5.971) (35.569) (309.739)  (25.263) 

Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd uit   

financieringsactiviteiten ..........................................................................   60.138 14.947 (30.163) 248.928  (16.862) 

Liquide middelen aan het einde van de periode .....................................  39.732 35.369 45.988 45.462  66.654 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is 

uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information). 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

Financiële gegevens niet volgens de IFRS 

 

  

Voor de drie maanden tot 

31 maart
(9)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1) 

2014 

  (in duizend €, tenzij anders aangegeven) 

Recurrent Bedrijfsresultaat(2) ...............................................  13.033 11.985 52.701 51.369 40.347 

Adjusted EBITDA(3) ............................................................  20.107 19.091 81.367 75.467 65.149  

Adjusted EBITDA-marge (%)(4) ..........................................  12,9% 12,9% 14,6% 13,6% 12,5% 

Nettoschuld(5) ......................................................................  385.009 275.404 268.511 273.952 101.463 

Nettoschuld/Adjusted EBITDA(6) ........................................  — 3,6x 3,3x 3,6x 1,6x 

Pro forma Adjusted EBITDA(7) ...........................................  98.978 — — — — 

Nettoschuld/pro forma Adjusted 

EBITDA(8) ...........................................................................  3,9x — — — — 
 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-
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geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is 

uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information). 

(2) Recurrent Bedrijfsresultaat wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) juridische 

vorderingen, (iv) integratie- en herstructureringskosten en (v) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen. 

(3) Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van de aankoopprijs 

op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) juridische vorderingen, (iv) 

integratie- en herstructureringskosten, (v) waardeverminderingen en (vi) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen. 

(4) De Adjusted EBITDA-marge wordt gedefinieerd als de Adjusted EBITDA gedeeld door de omzet.  

(5) Nettoschuld wordt gedefinieerd als (i) Senior Secured Notes (K1 2017: € 278,5 miljoen, K1 2016: € 276,1 miljoen, 2016: € 283,5 

miljoen, 2015: € 283,7 miljoen, 2014: nihil) gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de boekwaarde (K1 2017: € 

12,5 miljoen, K1 2016: € 14,9 miljoen, 2016: € 13,1 miljoen, 2015: € 15,5 miljoen, 2014: nihil), (ii) Senior Term Loan Facility 

(K1 2017: € 72,8 miljoen) gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de boekwaarde (K1 2017: € 2,3 miljoen), (iii) 

Term Loan B (K1 2017: € 29,3 miljoen) gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de boekwaarde (K1 2017: € 1,6 

miljoen), (iv) Doorlopende Kredietfaciliteit (K1 2017: € 10,4 miljoen), (v) bank- en andere leningen (K1 2017: € 17,3 miljoen, 

K1 2016: € 19,8 miljoen, 2016: € 17,9 miljoen, 2015: € 20,3 miljoen, 2014: € 579,2 miljoen) (vi) kortetermijnschulden bij 

kredietinstellingen (K1 2017: € 0,1 miljoen), gecorrigeerd voor verplichtingen aan verbonden partijen (K1 2017: nihil, K1 2016: 

nihil, 2016: nihil, 2015: nihil, 2014: € 405,1 miljoen), reverse factoring (K1 2017: nihil, K1 2016: nihil, 2016: nihil, 2015: nihil, 

2014: € 5,9 miljoen) en accrued commitment fees  (K1 2017: 0,1 miljoen, K1 2016: 0,1 miljoen, 2016: € nihil, 2015: € 0,1 

miljoen, 2014: € 0,1 miljoen), min (iii) liquide middelen (K1 2017: € 39,7 miljoen, K1 2016: € 35,4 miljoen, 2016: € 46,0 

miljoen; 2015: € 45,5 miljoen; 2014: € 66,7 miljoen).  

(6) Nettoschuld/Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door de Adjusted EBITDA van de afgelopen twaalf 

maanden. 

(7) Pro forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfswinst/(-verlies) gecorrigeerd voor (i) waardeverminderingen en 

afschrijvingen, (ii) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen, (iii) resultaten uit overnames en afstotingen, (iv) winst uit 

beëindigde bedrijfsactiviteiten, (v) juridische kosten en (vi) integratie- en herstructureringskosten, pro forma voor de Bentley-

overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. Pro forma Adjusted EBITDA hier weergegeven wordt 

berekend op de laatste 12 maanden eindigend op 31 maart 2017. 

(8) Nettoschuld/pro forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door Adjusted EBITDA, pro forma voor 

de Bentley-overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. Pro forma Adjusted EBITDA hier weergegeven 

wordt berekend op de laatste 12 maanden eindigend op 31 maart 2017. 

(9) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

Aansluitingen van financiële gegevens niet volgens de IFRS op de jaarrekening  

 

  

Voor de drie maanden tot 31 

maart(2) 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015(1) 2014 

  (in duizend €, tenzij anders aangegeven) 

Bedrijfswinst/(-verlies) ...................................................................  8.810 12.318 49.183 (8.013) 25.556 

Gecorrigeerd voor:      

Impact van de toewijzing van de aankoopprijs op de 

grondstoffenkosten ....................................................................  — — — 10.816 — 

Impact van de toewijzing van de aankoopprijs op 

voorraadwijzigingen ..................................................................  — — — 14.879 — 

Winst uit activavervreemding ...................................................  —  (1.610) (1.610) — (530) 

Rechtsvorderingen .....................................................................  — — — — (557) 

Integratie- en herstructureringskosten .......................................  4.223 1.277 5.128 33.687 3.189 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen .................  — — — — 12.689 

Recurrent Bedrijfsresultaat ..........................................................  13.033 11.985 52.701 51.369 40.347 

Gecorrigeerd voor:      

Afschrijvingen en waardeverminderingen ................................  7.074 7.106 28.666 24.098 24.802 

Adjusted EBITDA ..........................................................................  20.107 19.091 81.367 75.467 65.149 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is 

uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information). 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  
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Element Verplicht te verstrekken informatie 

B.8 Geselecteerde belangrijke pro forma financiële informatie 

 NIET-GEAUDITEERDE PRO FORMA FINANCIËLE INFORMATIE 

De niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde resultatenrekening en de niet-geauditeerde pro 

forma geconsolideerde balans zijn opgesteld op basis van de hierna beschreven toelichting om het 

effect te illustreren van de overname van Bentley door de Groep alsof die op 1 januari 2016 had 

plaatsgevonden. De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is afgeleid van de 

geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 en de niet-

geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017, aangepast om rekening te 

houden met (i) de overname van Bentley door de Groep, (ii) verschillen tussen de US GAAP en de 

IFRS en de afstemming op de financiële verslaglegging en boekhoudprincipes van de Groep, en 

(iii) pro forma aanpassingen ter weerspiegeling van de transactie en de financiering, en is 

opgesteld in overeenstemming met de grondslag voor de opstelling zoals uiteengezet in de 

toelichtingen bij de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie. De niet-geauditeerde pro 

forma financiële informatie is louter bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als een 

indicatie van de werkelijke resultaten die zouden zijn verwezenlijkt als de overname van Bentley 

door de Groep zou zijn voltooid op de aangegeven datum. Zij zijn niet bedoeld als indicatie van de 

toekomstige geconsolideerde resultaten van de activiteiten of financiële positie van de Groep. De 

niet-geauditeerde pro forma aanpassingen zijn gebaseerd op de beschikbare informatie en bepaalde 

veronderstellingen waarvan het Management meent dat ze redelijk zijn. Zij houden rekening met 

gebeurtenissen die rechtstreeks voortvloeien uit de overname en de betrokken transacties en zijn 

gesteund op feiten. De werkelijke en toekomstige resultaten kunnen wezenlijk verschillen van wat 

wordt weergegeven in de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie, om diverse redenen, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verschillen in de veronderstellingen die zijn gebruikt bij de 

opstelling van de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie. 
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Niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde resultatenrekening 

 
 Voor de drie maanden tot 31 maart 2017 

  

LSF9 Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(niet 

gecontroleerd

) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(

1) 

BPS Parent, 

Inc. US 

GAAP (niet 

gecontroleer

d)(2) 

Aanpassingen 

US GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassingen 

Pro forma 

geconsolideerd 

overzicht van 

de 

gerealiseerde 

en niet-

gerealiseerde 

resultaten 

  

(in duizend €) 

Toelichting 2 

(in duizend $) 

Toelichting 3.1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 1 

(in duizend €) 

Toelichting 3.2 

(in duizend €) 

Toelichting 5 

(in duizend €) 

Totaal 

       

I. Geconsolideerde resultatenrekening       

       

Omzet ..................................................................................................................  155.534 29.481 27.686 — — 183.220 

Kostprijs grondstoffen .........................................................................................   (75.796) (11.877) (11.154) — —  (86.950) 

Voorraadwijzigingen ...........................................................................................  5.378 899 844 — — 6.222 

Personeelskosten .................................................................................................  (35.480) (8.266) (7.763) — —  (43.243) 

Overige opbrengsten ............................................................................................  2.340 20 19 — — 2.359 

Overige kosten .....................................................................................................  (31.869)  (7.142) (6.707) — — (38.576) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ..........................................................  (7.074) (1.384) (1.300) 37 — (8.337) 

Recurrent Bedrijfsresultaat ..................................................................................................................................  13.033 1.732 1.626 37 — 14.696 

Winst uit activavervreemding .............................................................................  — — — — — — 

Integratie- en herstructureringskosten .................................................................  (4.223)  (10.376)  (9.744) — 9.738  (4.229) 

Bedrijfswinst/(-verlies) ......................................................................................  8.810  (8.644)  (8.118) 37 9.738 10.467 

       

Financiële opbrengsten ........................................................................................  7 — — — — 7 

Financiële kosten .................................................................................................  (7.548)  (1.250)  (1.174) —  (486)  (9.209) 

Financiële kosten, netto .....................................................................................  (7.541)  (1.250)  (1.174) —  (486) (9.201) 

       

Winst / (verlies) vóór belasting .........................................................................  1.268  (9.895)  (9.292) 37 9.252 1.266 

       

Belastingbaten/(-lasten) .......................................................................................  (1.110) (343) (322) (14) 78 (1.369) 

Winst / (verlies) over de periode uit 

voortgezette bedrijfsactiviteiten .......................................................................  
158 (10.238) (9.615) 23 9.330 (103) 

       

Winst / (verlies) over de periode uit de 

stopgezette bedrijfsactiviteiten ............................................................................  
— — — — — — 

Winst / (verlies) over de periode ......................................................................  158 (10.238) (9.615) 23 9.330 (103) 

Toerekenbaar aan:       

Aandeel van de Groep ..........................................................................................................................................  158 (10.073) (9.460) 23 9.180 (99) 

Minderheidsbelangen ...........................................................................................................................................  — (164) (154) 0 150 (4) 

       

II. Geconsolideerde niet-gerealiseerde 

resultaten(3)  
      

       

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die 

later kunnen worden geherclassificeerd naar 

de resultatenrekening: 

  

    

Wisselkoersverschillen bij  

het omzetten van buitenlandse activiteiten ........................................................................................................  (2.918) — — — — (2.918) 

Wijzigingen in de marktwaarde van afdekkings-  

instrumenten die in aanmerking komen voor  

administratieve verwerking van kasstroomafdekkingen ...................................................................................  90 — — — — 90 

       

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die 

niet zullen worden geherclassificeerd naar 

de resultatenrekening: 

      

Wijzigingen in uitgestelde belastingen .........................................................  (37) — — — — (37) 

Wijzigingen in provisie 

pensioenregelingen .......................................................................................  115 — — — — 115 

Niet-gerealiseerde resultaten over de 

periode, na aftrek van belastingen ...................................................................  (2.750) — — — — (2.750) 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten over 

de periode ...........................................................................................................  2.592 (10,238) (9,615) 23 9.330 (2.854) 

       

Gewone en verwaterde winst per aandeel 

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

toerekenbaar aan 

houders van gewone aandelen(4) .......................................................................  0,01     (0,01) 

 ___________________________________ 

(1) Onder dezelfde presentatie als LSF9 Balta Issuer S.A. Raadpleeg in dit verband “Niet-geauditeerde pro forma financiële informatie — 

Toelichtingen bij de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie”. 

(2) Omgezet tegen de koers van € 1,00:$ 1,0648. 

(3) Er is geen omzettingscorrectie berekend omdat de overname geacht wordt te hebben plaatsgevonden op 31 december 2016 voor de balans, en op 1 

januari 2016 voor de resultatenrekening. Er is geen pro forma balans opgesteld (en is ook niet nodig) voor 31 maart 2017. 

(4) De Vennootschap zal op jaarlijkse basis een marge van 1% inhouden op haar financiersactiviteiten, wat inhoudt dat het grootste deel van het 

nettoresultaat toerekenbaar is aan de houders van de preferente aandeelbewijzen en niet aan de houders van gewone aandelen. 
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 Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

  

LSF9 Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(gecontroleerd) 

BPS Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(gecontrolee

rd)(1) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(

2) 

Aanpassingen 

US GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassingen 

Pro forma 

geconsolideerd 

overzicht van de 

gerealiseerde en 

niet-

gerealiseerde 

resultaten 

  

(in duizend €) 

Toelichting 2 

(in duizend 

$) 

Toelichting 

3.1 

(in duizend €) 

Toelichting 1 

(in duizend €) 

Toelichting 3.2 

(in duizend €) 

Toelichting 5 

(in duizend €) 

Totaal 

       

Omzet ...................................................................................................................  557.685 122.495  110.665 — — 668.350  

Kostprijs grondstoffen .........................................................................................  (259.472) (47.755) (43.143) — — (302.615) 

Voorraadwijzigingen ...........................................................................................  6.055 1.628 1.471 — — 7.525 

Personeelskosten ..................................................................................................  (130.054)  (32.199)  (29.089) — —           (159.143) 

Overige opbrengsten ............................................................................................  8.171 — — — — 8.171 

Overige kosten .....................................................................................................  (101.017) (27.594) (24.929) — 1.024  (124.922) 

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen ........................................................................................  (28.666) (5.712) (5.161) 
             144 

—  (33.682) 

Recurrent Bedrijfsresultaat ...................................................................................................................................  52.701 10.863 9.814 144 1.024 63.684 

Winst uit activavervreemding ..............................................................................  1.610 (32) (29) — — 1.581 

Integratie- en herstructureringskosten .................................................................  (5.128) — — — (98) (5.226) 

Bedrijfswinst/(-verlies) ......................................................................................  49.183  10.831   9.785   144   926  60.039  

       

Financiële opbrengsten ........................................................................................  57  0   0  — —  57  

Financiële kosten .................................................................................................  (28.608)  (926)  (836) —  (6.104)  (35.548) 

Financiële kosten, netto .....................................................................................  (28.552)  (926)  (836) —  (6.104)  (35.491) 

       

Winst / (verlies) vóór belasting .........................................................................  20.632  9.905   8.949   144   (5.178)  24.548  

       

Belastingbaten/(-lasten) .......................................................................................  4.713  (3.614)  (3.265)  (52)  1.604   3.001  

Winst / (verlies) over de periode uit 

voortgezette bedrijfsactiviteiten .......................................................................  25.345  6.292   5.684   91   (3.574) 27.549  

       

Winst / (verlies) over de periode uit 

beëindigde bedrijfsactiviteiten ............................................................................  — — — — — — 

Winst / (verlies) over de periode .......................................................................  25.345 

                 

6.292  5.684                  91   (3.574) 27.549  

Toerekenbaar aan:       

Aandeel in de Groep 25.345 6.191 5.593 90 (3.575) 27.453 

Minderheidsbelangen ...........................................................................................................................................  — 101 91 1 1 94 

       

II. Geconsolideerde niet-

gerealiseerde resultaten(3)   

   

  

       

Posten in niet-gerealiseerde resultaten 

die later kunnen worden 

geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening:  

   

  

Wisselkoersverschillen bij  

het omzetten van buitenlandse  

activiteiten ..........................................................................................................................................................  (8.013) — — — — (8.013) 

Wijzigingen in de marktwaarde van  

afdekkingsinstrumenten  

die in aanmerking komen voor de administratieve  

verwerking van kasstroomafdekkingen .............................................................................................................  (116) — — — — (116) 

       

Posten in niet-gerealiseerde resultaten 

die niet zullen worden 

geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening:       

Wijzigingen in uitgestelde 

belastingen ....................................................................................................  285 — — — — 285 

Wijzigingen in provisie  

pensioenregelingen........................................................................................  (882) — — — — (882) 

 

Niet-gerealiseerde resultaten over de 

periode, na aftrek van belastingen ...................................................................  (8.727) — — — — (8.727) 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 

over de periode ...................................................................................................  16.,618 6.292 5.684 91 (3.574) 18.822 

       

Gewone en verwaterde winst per 

aandeel uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan 

houders van gewone aandelen(4) .......................................................................  1.5 

   

 1.6 

 ___________________________________ 

(1) Onder dezelfde presentatie als LSF9 Balta Issuer S.A. Zie onderstaande toelichting 3.1.  

(2) Omgezet tegen de koers van € 1,00:$ 1,1069. 
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(3) Er is geen omzettingscorrectie berekend omdat de overname geacht wordt te hebben plaatsgevonden op 31 december 2016 voor de balans, en op 1 

januari 2016 voor de resultatenrekening. Er is geen pro forma balans opgesteld voor 31 maart 2017. 

(4) De Vennootschap zal op jaarlijkse basis een marge van 1% inhouden op haar financiersactiviteiten, wat inhoudt dat het grootste deel van het 

nettoresultaat toerekenbaar is aan de houders van de preferente aandeelbewijzen en niet aan de houders van gewone aandelen. 

Niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde balans 

 

 
Per 31 december 2016 

  

LSF9 

Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(gecontrole

erd) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(gecontro

leerd)(1) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(niet 

gecontrolee

rd)(2) 

Aanpassin

gen US 

GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassing

en in 

verband 

met stap 1 

van 

overname 

op 1 

februari 

2017 

Voorlopige 

marktwaar

de netto 

vermogen ( 

Pro forma 

aanpassing 

in verband 

met stap 2 

van 

overname 

op 22 maart  

2017 Pro forma 

geconsolide

erde balans 

  

(in duizend 

€) 

Toelichting 

2 

(in 

duizend 

$) 

Toelichti

ng 3.1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

3.2 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

4.1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

4 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

4.2 

(in duizend 

€) 

Totaal 

         

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

 169.203   497   471  — — 

 

 

471 

 

 169.674  

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

 115.016  9.719 9.220 — — 

 

 

9.220 

 

 124.236  

Overige materiële  

vaste activa .......................................................................................................................................................  

 15.019  4.507    4.275 — — 

 

 

 

4.275 

 

 19.294  

Goodwill ...................................................................................................................................................................  

 124.673  — — —  

 

2.902 81.826 206.499 

Immateriële activa ....................................................................................................................................................   2.376   3.643   3.456   (554) —    5.278  

Uitgestelde belastingvorderingen .............................................................................................................................   18.950  — — — —    18.950  

Handels- en overige vorderingen .............................................................................................................................  138 788 748 — — 748  886 

Totaal vaste activa .........................................................................................  445.375  19.153   18.170   (554)   17.616 81.826  544.816  

         

Voorraden .................................................................................................................................................................   135.320   17.496   16.598  — — 16.598   151.919  

Afgeleide financiële instrumenten ...........................................................................................................................   46  — — — —    46 

Handels- en overige vorderingen .............................................................................................................................   54.930   15.002   14.232  — — 14.232   69.162  

Belastingvorderingen op korte termijn .....................................................................................................................   34  — — — —    34  

Liquide middelen(4) ...................................................................................................................................................  

45.988 710 673 — (282) 

 

 

391 

 

 

1.835 48.214 

Totaal vlottende activa ..................................................................................  236.318  33.208   31.504  —  (282)  

 

 

31.222 

 

 

1.835  269.375 

         

Totaal activa ...................................................................................................  681.693  52.361   49.674   (554)   (282)  

 

 

48.838 

 

 

83.661  814.192  

         

Maatschappelijk kapitaal ..........................................................................................................................................   171   2   2  —  (2)    171  

Uitgiftepremie ..........................................................................................................................................................   1.260   21.100   20.017  —  (20.017)    1.260  

Preferente aandeelbewijzen ......................................................................................................................................   138.600  — — — —    138.600  

Niet-gerealiseerde resultaten ....................................................................................................................................   (7.063) — — — —    (7.063) 

Ingehouden winst en overige  

reserves .....................................................................................................................................................................  

3.351 (2.040) (1.935) (352) (9.502) 

 

 

(11.788) 

 

 

11.788 3.351 

Totaal eigen vermogen exclusief 

minderheidsbelangen .............................................................................................................................................  

136.319 19.062 18.084 (352) (29.521) 

 

 

(11.788) 

 

 

11.788 136.319 

Minderheidsbelangen(3) ............................................................................................................................................  — — — — 1.002 1.002  1.002 

Totaal eigen vermogen 

inclusief 

minderheidsbelangen ....................................................................................  136.319  19.062   18.084   (352)   (28.519) 

 

 

 

(10.787) 

 

 

11.788 

 137.321  

         

Senior Secured Notes ...............................................................................................................................................   279.277  — — — —    279.277  

Bank- en andere leningen .........................................................................................................................................   15.388  

— — — 

  39.028  

39.028 

71.871 126.286 

Uitgestelde belastingschuld ......................................................................................................................................   69.775   725   688  (202)  361  847    70.623 

Voorzieningen voor overige schulden 

en kosten ...................................................................................................................................................................  

— 1.886  1.789  — — 

 

 

 

1.789 

 

 1.789  

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ..............................................................................................  5.079 477 453 — — 453  5.532 

Totaal schulden op lange 

termijn ............................................................................................................  369.519 

 3.089   2.930   (202)   39.389    

71.871 

 483.507  
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Per 31 december 2016 

  

LSF9 

Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(gecontrole

erd) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(gecontro

leerd)(1) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(niet 

gecontrolee

rd)(2) 

Aanpassin

gen US 

GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassing

en in 

verband 

met stap 1 

van 

overname 

op 1 

februari 

2017 

Voorlopige 

marktwaar

de netto 

vermogen ( 

Pro forma 

aanpassing 

in verband 

met stap 2 

van 

overname 

op 22 maart  

2017 Pro forma 

geconsolide

erde balans 

  

(in duizend 

€) 

Toelichting 

2 

(in 

duizend 

$) 

Toelichti

ng 3.1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

3.2 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

4.1 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

4 

(in duizend 

€) 

Toelichting 

4.2 

(in duizend 

€) 

Totaal 

         

      42.117   

Senior Secured Notes ...............................................................................................................................................   4.234  — — — —    4.234  

Bank- en andere leningen .........................................................................................................................................   2.614   14.591   13.842  — (11.575) 2.267  4.881 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ..............................................................................................   31.246   3.754   3.561  — — 3.561   34.807  

Voorzieningen voor overige schulden  

en kosten ...................................................................................................................................................................  

 64   300   285  — — 

 

 

 

285 

 

 349  

Afgeleide financiële instrumenten ...........................................................................................................................   162  — — — —    162  

Handels- en overige schulden ..................................................................................................................................   131.562   10.232   9.707  

— 

1.045  

10.752 

 142.314 

Belastingschuld ........................................................................................................................................................  5.974 1.333 1.265 — (622) 643  6.617 

Totaal schulden op korte 

termijn ............................................................................................................  175.856 

 30.210   28.659  

— 

 (11.152)  

17.507 

  193.363  

         

Totaal verplichtingen ....................................................................................  545.374  33.299   31.590   (202)  28.237  59.625 71.871  676.870  

         

Totaal passiva ................................................................................................  681.693 

           

52.361  
49.674 (554) (282)  

 

48.838 

 

83.659 
814.192  

Aankoopprijs betaald in 

contanten ........................................................................................................  — — — — — 70.037 — — 
Totaal identificeerbare 

activa, verplichtingen en 

voorwaardelijke 

verplichtingen exclusief 

minderheidsbelangen ....................................................................................  — — — — — (11.789) — — 
Goodwill .........................................................................................................  — — — — — 81.826 — — 
 __________________________________________________  

(1) Onder dezelfde presentatie als LSF9 Balta Issuer S.A. Raadpleeg in dit verband “Niet-geauditeerde pro forma financiële informatie — 

Toelichtingen bij de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie”. 

(2) Omgezet tegen de koers van € 1,00:$ 1,0541. 

(3) Toerekenbaar aan aandelen behouden door het management van Bentley, die naar verwachting zullen worden uitgekocht door de Balta Groep. 

 

Element Verplicht te verstrekken informatie 

B.9 Winstprognose of -raming 

  Niet van toepassing. Er zijn in het Prospectus geen winstvooruitzichten opgenomen en er zijn 

door de Vennootschap anderszins geen winstvooruitzichten gepubliceerd. 

B.10 Een beschrijving van de aard van enig voorbehoud in het auditverslag over de financiële 

informatie uit het verleden 

  Niet van toepassing. Er is geen voorbehoud in het auditverslag over de financiële informatie uit 

het verleden. 

B.11 Werkkapitaal 

 Naar het oordeel van de Vennootschap is het werkkapitaal waarover zij beschikt vóór het 

Aanbod voldoende voor de huidige vereisten, d.w.z. voor de volgende 12 maanden na de datum 

van dit Prospectus.  

Hoofdstuk C – Aandelen 

 

Element Verplicht te verstrekken informatie 

C.1 Type en klasse van de effecten die worden aangeboden en toegelaten tot de handel 

  Het Aanbod betreft (i) de uitgifte door de Vennootschap van het aantal nieuwe uitgegeven 

Aandelen zonder nominale waarde dat nodig is om bruto-opbrengsten op te halen van circa € 145 
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Element Verplicht te verstrekken informatie 

miljoen en (ii) het aanbod door de Verkopende Aandeelhouder van maximaal 6.265.625 

bestaande Aandelen. Het totale aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de Secundaire Tranche 

kan, krachtens de Verhogingsoptie, worden verhoogd tot 15% van het totale aantal 

oorspronkelijk Aangeboden Aandelen. Een beslissing om de Verhogingsoptie uit te oefenen, zal 

uiterlijk op de datum van aankondiging van de Aanbodprijs worden bekendgemaakt. 

  De Aandelen zijn aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Aan de Aandelen zijn de 

volgende ISIN-code toegewezen: ISIN: BE0974314461 

C.2 Valuta van de Aandelen 

  De valuta van de Aandelen is de euro. 

C.3 Aantal uitgegeven Aandelen 

  Per de datum van dit Prospectus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap € 61.500, vertegenwoordigd door 61.500 Aandelen, die elk een identieke 

fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. 

Uitgaande van een Vennootschap zal de bruto opbrengsten ontvangen uit de Primaire 

Tranche ten bedrage van €145 miljoen, en voorts, ervan uitgaande dat de prijs van het 

Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, zal het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap na de afsluiting van het Aanbod (inclusief  uitgifte premie) € 361 miljoen 

bedragen, vertegenwoordigd door 34.914.530 Aandelen. 

C.4 Rechten verbonden aan de Aandelen 

  Alle Aandelen hebben dezelfde stemrechten, met dien verstande dat stemrechten worden 

opgeschort wanneer dergelijke Aandelen door de Vennootschap worden gehouden als ingekochte 

eigen aandelen. 

  De Aandelen hebben het recht om te delen in dividenden en andere rechten die na de 

Afsluitingsdatum worden gedeclareerd voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en 

toekomstige jaren. 

C.5 Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Aandelen 

 Behoudens eventuele transactiebeperkingen zijn de Aandelen vrij overdraagbaar. 

C.6 Aanvragen voor de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt en identiteit van 

alle gereglementeerde markten waar de Aandelen worden of zullen worden verhandeld 

  Er is een aanvraag ingediend om de Aandelen te laten noteren op Euronext Brussels onder het 

symbool “BALTA”. De handel in de Aandelen op Euronext Brussels zal naar verwachting op 

“if-and-when-issued and/or delivered”-basis beginnen op of rond 14 juni 2017. 

C.7 Dividendbeleid 

  

Er zijn door de Vennootschap vóór het Aanbod geen dividenden betaald. Op voorwaarde van de 

beschikbaarheid van uitkeerbare reserves en behoudens eventuele wezenlijke kansen voor 

externe groei, heeft de Vennootschap momenteel de intentie om een dividend te betalen van 30% 

tot 40% van haar nettowinst over het jaar, op basis van haar geconsolideerde jaarrekening 

opgesteld volgens de IFRS (met uitsluiting van beursintroductievergoedingen en provisies voor 

2017). Voor het boekjaar 2017 wordt het bedrag van de eventuele dividenden pro rata berekend, 

zodat de Vennootschap alleen dividenden zou betalen voor het deel van het boekjaar waarvoor 

de Aandelen op Euronext Brussels waren genoteerd (op basis van de toepassing van het 

dividendbeleid zoals hoger beschreven). 

Het bedrag van enige dividenden en de beslissing om in een jaar al dan niet dividenden te 

betalen, kunnen worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder de bedrijfsvooruitzichten, de 

vereisten inzake geldmiddelen, mede in verband met eventuele wezenlijke kansen voor externe 

groei, en de financiële prestaties van de Vennootschap, de toestand van de markt en het algemene 

economische klimaat en andere factoren, waaronder fiscale en andere reglementaire 
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Element Verplicht te verstrekken informatie 

overwegingen.  

De Aangeboden Aandelen hebben het recht om te delen in dividenden die na de 

Afsluitingsdatum worden gedeclareerd voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en 

toekomstige jaren. Alle Aandelen nemen in gelijke mate deel in de eventuele winst van de 

Vennootschap. In het algemeen mag de Vennootschap alleen dividenden betalen met de 

goedkeuring van de Aandeelhoudersvergadering, hoewel de Raad van Bestuur volgens de 

Statuten van de Vennootschap interim-dividenden kan declareren zonder de goedkeuring van de 

aandeelhouders. Het recht om dergelijke interim-dividenden te betalen is echter onderworpen aan 

bepaalde wettelijke beperkingen.  

Het maximumbedrag van het dividend dat kan worden betaald, wordt bepaald op basis van de 

enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap opgesteld in overeenstemming met de 

Belgische GAAP.  

Volgens de Belgische wetgeving en de Statuten moet de Vennootschap bovendien, vóór ze 

dividenden kan betalen, een bedrag van 5% van haar jaarlijkse nettowinst volgens de Belgische 

GAAP toewijzen aan een wettelijke reserve in haar enkelvoudige jaarrekening tot de reserve 

gelijk is aan 10% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. De Vennootschap heeft 

momenteel geen wettelijke reserve. Dienovereenkomstig zal in toekomstige jaren 5% van de 

jaarlijkse nettowinst van de Vennootschap volgens de Belgische GAAP moeten worden 

toegewezen aan de wettelijke reserve, waardoor het vermogen van de Vennootschap om 

dividenden te betalen aan haar aandeelhouders wordt beperkt. 

Hoofdstuk D ― Risico’s 

 

Element Verplicht te verstrekken informatie 

D.1 Risico’s in verband met de sector en de activiteiten van de Vennootschap 

 De Vennootschap is onderworpen aan de volgende wezenlijke risico’s: 

   Als de Vennootschap er niet in slaagt de consumentenvoorkeuren en -vragen te identificeren 

en erop in te spelen, kan dit een wezenlijk nadelige invloed hebben op haar activiteiten, 

financiële toestand en bedrijfsresultaten. Zachte-vloerbekledingsproducten zijn steeds vaker 

afhankelijk van de veranderende smaak van de consument en van trends, en moeten 

aantrekkelijk zijn voor een brede waaier van consumenten wier voorkeuren niet altijd 

kunnen worden voorspeld. Als de Vennootschap er niet in slaagt om effectief te anticiperen 

op de voorkeuren en de vraag van de consument, of die niet effectief kan identificeren of 

erop kan inspelen, of er niet in slaagt om de productie en de voorraadniveaus voor populaire 

producten met succes te beheren, kan zij geconfronteerd worden met nabestellingen, 

achterstallige orders of te grote voorraden, die allemaal een negatief effect zouden hebben 

op de activiteiten van de Vennootschap. 

 De sector van de zachte vloerbekleding is uiterst concurrerend. Er kan geen zekerheid 

worden geboden dat de Vennootschap in staat zal zijn om haar marges te handhaven ten 

opzichte van haar concurrenten, vooral als nieuwe concurrenten een of meer van haar 

markten betreden, of als de concurrentie om een andere reden toeneemt. De handhaving van 

de concurrentiepositie van de Vennootschap zou ook aanvullende investeringen in nieuwe 

producten en nieuwe productiefaciliteiten kunnen vereisen, of de verdere ontwikkeling van 

haar distributienetwerk en verkoop- en marketingactiviteiten. Deze concurrentiedruk zou 

kunnen leiden tot een lagere vraag naar de producten van de Vennootschap, of zou haar 

kunnen dwingen om haar prijzen te verlagen. Dergelijke gebeurtenissen zouden een 

wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, financiële toestand en 

bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

 De producten van de Vennootschap zijn niet commercieel beschermd en worden regelmatig 

gereproduceerd, zowel door haar concurrenten als door haar klanten. Het kopiëren van 

designs en innovaties is een routinekenmerk van de sector waarin de Vennootschap actief is, 

die werkt dankzij de aanhoudende vernieuwing van producten, volgens continu evoluerende 

klanten- en markttrends. Aangezien de Vennootschap maar weinig kan doen om de 

reproductie van haar producten te verhinderen, zouden haar marktaandeel en/of 
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bedrijfswinst kunnen dalen als haar klanten en concurrenten meer door haar ontworpen 

producten reproduceren, en/of reproducties van haar producten aan haar klanten verkopen 

tegen lagere prijzen, hetgeen een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de 

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

 Als consumenten andere vloeroplossingen verkiezen boven zachte-

vloerbekledingsproducten, kan dat een wezenlijk nadelige invloed hebben op de activiteiten, 

financiële toestand en bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

 De sector van de Vennootschap wordt sterk beïnvloed door het economische klimaat, vooral 

waar dat een invloed heeft op het consumentenvertrouwen en de residentiële en 

commerciële markten voor renovatie en bouw. De economische bedrijvigheid is nog steeds 

afhankelijk van het uiterst soepele macro-economische beleid en is onderhevig aan 

dalingsrisico’s. Dergelijke trends worden ook beïnvloed door de globale economische groei 

en een groot aantal andere economische en sociaal-politieke variabelen, zoals de 

rentevoeten, het economische beleid van de regering, de overheidsuitgaven en de 

bestedingen voor infrastructuur of een combinatie van de bovenvermelde factoren. 

Economische crisissen zouden een invloed kunnen hebben op het consumentenvertrouwen 

en dus ook op het patroon van discretionaire uitgaven, en zouden tot gevolg kunnen hebben 

dat de sector in de toekomst verslechtert, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen 

hebben op de activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

Daarnaast staan de regio’s waarin de Vennootschap actief is bloot aan aanzienlijke politieke 

volatiliteit, wat ook in de toekomst het geval kan zijn. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk op 

29 maart 2017 de Europese Raad formeel op de hoogte gebracht van zijn voornemen om uit 

de EU te stappen. De gevolgen van de Brexit zullen afhangen van de overeenkomsten die 

het Verenigd Koninkrijk afsluit om toegang tot de EU-markten te behouden en hoewel die 

impact moeilijk te voorspellen is, kan dit de Belgische export negatief beïnvloeden. Een 

afname van de bereidheid of het vermogen om te spenderen vanwege Brexit-gerelateerde 

veranderingen in de economische context van het Verenigd Koninkrijk en Europa kan een 

wezenlijke invloed hebben op de omzet van de Vennootschap. Daarnaast kan het gebrek aan 

duidelijkheid inzake de toekomstige wetten en regels van het VK wanneer het Verenigd 

Koninkrijk bepaalt welke EU-wetten het zal vervangen of kopiëren in geval van uitstap de 

bedrijfskosten in het Verenigd Koninkrijk en/of Europa verhogen. In het jaar afgesloten op 

31 december 2016 bedroeg onze omzet in het Verenigd Koninkrijk € 148,6 miljoen, of 

26,6% (22,2% op pro forma basis ter weerspiegeling van de overname van Bentley) van 

onze inkomsten, vooral in ons Residential-segment. 

 De Vennootschap is afhankelijk van een beperkt aantal grondstoffenleveranciers. De 

productieprocessen van de Vennootschap verbruiken grote hoeveelheden grondstoffen, en 

zij is afhankelijk van de voortgezette beschikbaarheid van grondstoffen voor de 

vervaardiging van haar producten. Een ongunstige verandering in de relatie met een van de 

leveranciers van de Vennootschap, minder gunstige voorwaarden (in het bijzonder 

betalingsvoorwaarden), de niet-naleving van of wijzigingen in verbintenissen krachtens 

leveringsovereenkomsten, de insolventie van een leverancier of de mogelijke overname van 

een leverancier door een concurrent, zouden een aanzienlijke invloed kunnen hebben op 

haar activiteiten, in het bijzonder als de Vennootschap niet in staat zou zijn om een 

vervangende leverancier te vinden, of niet onder bevredigende voorwaarden.   

 De activiteiten van de Vennootschap zijn blootgesteld aan schommelingen in de prijzen van 

grondstoffen. Bepaalde essentiële grondstoffen die wij gebruiken, kunnen onderhevig zijn 

aan aanzienlijke schommelingen in prijs en vraag, en de prijzen kunnen stijgen tot het 

niveau waarop deze grondstoffen te duur worden en een invloed hebben op onze 

winstgevendheid. Als de prijzen van grondstoffen in de toekomst stijgen of als de 

beschikbaarheid van grondstoffen daalt, dan is de Vennootschap mogelijk niet in staat om 

de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten door te rekenen aan haar klanten, of niet tijdig, 

omdat zij geen contractueel recht heeft om dergelijke kostenverhogingen door te rekenen 

aan haar klanten. Als de Vennootschap er niet in slaagt om hogere kosten anderszins te 

compenseren, zou dit kunnen leiden tot lagere marges, verlies van klanten of een lagere 

omzet. Elk van de hierboven beschreven factoren zou een wezenlijk ongunstig effect 

kunnen hebben op de activiteiten, de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van de 

Vennootschap. 

 De Vennootschap heeft geen formele verkoopregelingen met een aanzienlijke meerderheid 

van haar klanten, wat een wezenlijk nadelig effect kan hebben op de activiteiten, financiële 



 

19 

 

Element Verplicht te verstrekken informatie 

toestand en bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

 De Vennootschap is afhankelijk van een aantal belangrijke klanten, en een verlies van een 

of meer belangrijke klanten of een daling van de omzet die bij een of meer belangrijke 

klanten wordt gegenereerd, kan een wezenlijk nadelig effect hebben op de activiteiten, 

financiële toestand en bedrijfsresultaten van de Vennootschap. Hoewel de Vennootschap 

een duurzame langetermijnrelatie heeft opgebouwd met veel van haar belangrijkste klanten, 

kan er geen zekerheid worden geboden dat haar aankoopovereenkomsten blijven bestaan. 

Dat risico wordt nog uitvergroot omdat de Vennootschap geen formele contracten heeft 

gesloten met een aanzienlijke meerderheid van haar klanten. Het verlies van een grote klant, 

een daling in de omzet die door een grote klant wordt gegenereerd, om welke reden ook, of 

de niet-naleving door een grote klant van zijn financiële of andere verplichtingen, zou een 

wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de activiteiten, financiële toestand en 

bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

 

De Vennootschap is ook blootgesteld aan de volgende risico’s: 

 

 De Vennootschap is blootgesteld aan risico’s in verband met wisselkoersschommelingen. 

 De Vennootschap is blootgesteld aan risico’s die voortvloeien uit haar valuta-afdekking. 

 Storingen in de productie of levering van de producten van de Vennootschap zouden een 

invloed kunnen hebben op haar vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande 

klanten te behouden. 

 De Vennootschap hangt af van haar senior management en van haar vermogen om 

belangrijke werknemers aan te trekken en te behouden. 

 Wezenlijke schade aan een van de faciliteiten van de Vennootschap zou een 

productiestoring kunnen veroorzaken. 

 De activiteiten van de Vennootschap kunnen worden geconfronteerd met aanzienlijke 

operationele risico’s in opkomende markten. 

 De Vennootschap slaagt er mogelijk niet in andere bedrijven over te nemen, overgenomen 

bedrijven doelmatig te integreren of geschikte operationele, financiële en beheersystemen 

en -controles te implementeren om de verwachte voordelen van deze overnames te 

verwezenlijken. 

 De Vennootschap kan worden beïnvloed door productiefouten of aansprakelijkheidsclaims 

of anderszins te kampen krijgen met ongunstige publiciteit.  

 Mogelijk slaagt de Vennootschap er niet in om de milieu- en andere voorschriften na te 

leven of overheidsvergunningen en -goedkeuringen te verkrijgen; 

 Hogere arbeidskosten, arbeidsgeschillen, werkonderbrekingen of vakbondsacties zouden 

een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten van de Vennootschap. 

 Het uitvallen van of aanzienlijke storingen in de IT-systemen en software van de 

Vennootschap kunnen haar activiteiten nadelig beïnvloeden. 

 De Vennootschap kan verliezen lijden die mogelijk volledig of gedeeltelijk onverzekerd 

zijn. 

 Veranderingen in belastingtarieven, belastingverplichtingen of regels voor de 

administratieve verwerking van belastingen zouden een invloed kunnen hebben op de 

toekomstige resultaten. 

 Wijzigingen in het oordeel van de belastingautoriteiten over de structuur van de 

Vennootschap zouden een nadelige invloed kunnen hebben op haar bedrijfsresultaten.  

 De afhankelijkheid van de Vennootschap van derden kan haar blootstellen aan risico’s en 

kan haar activiteiten verstoren of nadelig beïnvloeden.  

 De activiteiten van de Vennootschap kunnen worden beïnvloed door diverse wettelijke en 

reglementaire nalevingsrisico’s, zoals de wetten en regels tegen kartelvorming, het 

witwassen van geld, omkoperij en corruptie, sancties en wetten en regels betreffende de 

bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer. 

 De doelstellingen op middellange termijn die in dit Prospectus worden vermeld, kunnen 

wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten van de Vennootschap en beleggers 

mogen er geen overmatig vertrouwen in stellen. 

 Risico’s in verband met de kapitaalstructuur van de Vennootschap 
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 De Vennootschap is onderworpen aan de volgende wezenlijke risico’s: 

  De aanzienlijke schuldgraad en verplichtingen tot schuldaflossing van de Vennootschap 

zouden een ongunstige invloed kunnen hebben op haar activiteiten. In 2015 en 2014 had de 

Vennootschap een negatief totaal eigen vermogen. Hoewel het totale eigen vermogen per 31 

maart 2017 positief was, blijft de Vennootschap een hoge schuldenlast dragen, met een 

verhouding tussen nettoschulden en eigen vermogen van 2,8:1 of tussen nettoschulden en 

totale activa van 47,6%. Per 31 maart 2017 had de Vennootschap een bruto schuldenlast van 

€ 424,7 miljoen (een verhouding tussen schulden en eigen vermogen van 3,9:1), inclusief € 

nihil aan opgenomen bedragen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit en € 291,0 miljoen 

aan schulden vertegenwoordigd door de Senior Secured Notes, € 17,3 miljoen aan 

verplichtingen uit hoofde van financiële-leaseovereenkomsten, € 75,1 miljoen aan schulden 

onder de Senior Term Loan (inclusief aangegroeide rente), € 30,9 miljoen aan schulden 

voor afschrijfbare termijnleningen (inclusief aangegroeide rente), € 10,4 miljoen 

opgenomen onder een doorlopende kredietlening bij Bentley en € 0,1 miljoen aan 

kortetermijnschulden bij kredietinstellingen. Na correctie voor het Aanbod en de 

aanwending van de opbrengst daaruit, zou de Vennootschap (Bentley inbegrepen) een 

Nettoschuld van € 247,4 miljoen en een verhouding Nettoschuld/Adjusted EBITDA van 

2,5:1 hebben gehad per 31 december 2016. De mate waarin de Vennootschap door vreemd 

vermogen gefinancierd zal blijven na het Aanbod kan belangrijke gevolgen hebben voor 

haar aandeelhouders. Bovendien kan de Vennootschap in de toekomst aanzienlijke verdere 

schulden oplopen, mede in verband met toekomstige overnames. Dergelijke nieuwe 

schulden kunnen gepaard gaan met een hogere rente en kunnen de Vennootschap ertoe 

verplichten om minder gunstige convenanten af te sluiten, die haar activiteiten, 

vooruitzichten, financiële situatie en bedrijfsresultaten verder kunnen beperken. 

 De Vennootschap is onderworpen aan restrictieve schuldconvenanten die beperkingen 

kunnen opleggen aan haar vermogen om haar toekomstige activiteiten en kapitaalbehoeften 

te financieren en bedrijfskansen en -activiteiten te benutten. De convenanten waar de 

Vennootschap aan onderworpen is, kunnen haar vermogen om haar strategie te 

implementeren, om te reageren op marktomstandigheden of om bedrijfskansen en -

activiteiten te benutten in het belang van de Vennootschap beperken. Bovendien kan het 

vermogen van de Vennootschap om deze convenanten en beperkingen na te leven beïnvloed 

worden door gebeurtenissen buiten haar controle. Als de Vennootschap deze convenanten 

of beperkingen overtreedt, kan dat een wanbetaling vormen in het kader van de Senior 

Secured Notes, de Senior Term Loan, de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit of 

andere op dat ogenblik uitstaande schulden. 

D.3 Risico’s in verband met de Aandelen en het Aanbod  

 De Vennootschap is onderworpen aan de volgende wezenlijke risico’s: 

  Na de voltooiing van het Aanbod, uitgaande van een volledige plaatsing van de 

Aangeboden Aandelen in de Secundaire Tranche (met inbegrip van de volledige uitoefening 

van de Overtoewijzingsoptie en de Verhogingsoptie) en een Aanbodprijs in het midden van 

de Prijsvork, zal Lone Star Fund IX een indirect belang van minstens 37,8% van de 

Aandelen hebben. Afhankelijk van zijn participatie zal de Verkopende Aandeelhouder de 

directe bevoegdheid hebben om tot vijf bestuurders van de Vennootschap aan te stellen, en 

om bepaalde beslissingen te bepalen die door de vergadering van aandeelhouders moeten 

worden goedgekeurd. Er kan geen zekerheid worden geboden dat enige zaak die voor 

beslissing aan de aandeelhouders moet worden voorgelegd, zal worden opgelost op een 

manier die volgens de andere houders van de Aandelen overeenstemt met hun of onze 

belangen. Bovendien kan de Verkopende Aandeelhouder een belang hebben in het 

nastreven van overnames, afstotingen, financieringen of andere transacties die zijn 

kapitaalinvestering naar zijn oordeel zouden kunnen verbeteren, ook al kunnen dergelijke 

transacties risico’s inhouden voor andere houders van de Aandelen. 

 Vóór het Aanbod was er geen publieke markt voor de Aandelen en de Aandelen kunnen 

onderhevig zijn aan prijs- en volumeschommelingen. Er kan geen zekerheid worden 

geboden dat er zich een actieve handelsmarkt voor de Aandelen zal ontwikkelen of, indien 

dit wel gebeurt, dat deze markt na de voltooiing van het Aanbod kan worden gehandhaafd. 
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Bovendien is de Aanbodprijs niet noodzakelijk indicatief voor de prijzen waartegen de 

Aandelen vervolgens op de effectenbeurs zullen worden verhandeld. Als er zich geen 

actieve handelsmarkt ontwikkelt of als deze markt niet in stand kan worden gehouden, dan 

zou dit een ongunstige invloed kunnen hebben op de liquiditeit en de handelsprijs van de 

Aandelen. Bovendien kan de marktprijs van de Aandelen uiterst volatiel blijken en kan hij 

aanzienlijk schommelen als reactie op een aantal factoren, waarvan vele buiten onze 

controle vallen, zoals nieuwe overheidsreglementering, schommelingen in de 

bedrijfsresultaten in de verslagperioden van de Vennootschap, wijzigingen in financiële 

schattingen door effectenanalisten, wijzigingen in de marktwaardering van vergelijkbare 

ondernemingen, aankondigingen door de Vennootschap of haar concurrenten van 

belangrijke contracten, overnames, strategische allianties, joint ventures, 

kapitaalverbintenissen of nieuwe diensten, verlies van belangrijke klanten, aanwerving of 

vertrek van belangrijk personeel, een tekort in opbrengsten of netto-inkomsten of een 

toename van verliezen boven de niveaus zoals verwacht door effectenanalisten, toekomstige 

uitgiften of verkopen van gewone aandelen en schommelingen in de koers en het volume op 

de aandelenmarkt. Elk van deze gebeurtenissen zou kunnen leiden tot een aanzienlijke 

daling in de prijs van de Aandelen. 

 

De Vennootschap is ook blootgesteld aan de volgende risico’s: 

 

 Toekomstige verkopen van aanzienlijke hoeveelheden van de gewone aandelen van de 

Vennootschap, of de perceptie dat dergelijke verkopen zouden kunnen plaatsvinden, zouden 

een ongunstige invloed kunnen hebben op de marktwaarde van de Aandelen.  

 Mogelijk is de Vennootschap niet in staat om dividenden uit te betalen in overeenstemming 

met het beschreven dividendbeleid. Er kan geen zekerheid worden verstrekt over de vraag 

of er in de toekomst dividenden of vergelijkbare betalingen zullen worden uitgekeerd of, in 

voorkomend geval, het bedrag daarvan. 

 Beleggers zijn mogelijk niet in staat om een schadevergoeding toegewezen te krijgen in 

burgerrechtelijke procedures voor schendingen van de Amerikaanse effectenwetgeving. 

 Beleggers die inwoners zijn van andere landen dan België kunnen onderhevig zijn aan 

verwatering als zij niet in staat zijn om deel te nemen aan toekomstige aanbiedingen van 

voorkeurrechten.  

 Beleggers met een andere referentievaluta dan de euro worden bij een belegging in de 

Aandelen blootgesteld aan het wisselkoersrisico. 

 Een verkoop, aankoop of ruil van Aandelen kan in de toekomst worden onderworpen aan de 

Financiële Transactietaks. 

 De Aandelen worden vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum genoteerd en 

verhandeld op Euronext Brussels op “if-and-when-issued-and/or delivered”-basis. Euronext 

Brussels NV kan alle uitgevoerde transacties met de Aangeboden Aandelen annuleren als ze 

op de Afsluitingsdatum niet zijn uitgegeven en geleverd.  

 Bepaalde bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de Statuten 

kunnen een invloed hebben op potentiële overnamepogingen en op de marktprijs van de 

Aandelen. 

 De koers van de Aandelen kan aanzienlijk schommelen als reactie op verschillende 

factoren. 

Hoofdstuk E – Het Aanbod 
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E.1 Netto-opbrengst en -kosten van het Aanbod 

  Op basis van verwachte bruto-opbrengsten van de Primaire Tranche van € 145 miljoen, schat de 

Vennootschap dat zij uit het Aanbod netto-opbrengsten van circa € 137,6 miljoen zal ontvangen, 

na aftrek van kosten en vergoedingen en underwritingprovisies (inclusief discretionaire 

stimuleringspremies, indien er zijn) voor een bedrag van ongeveer € 7,4 miljoen. Uitgaande van 

een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de volledige uitoefening 

van de Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en een volledige 

uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de Vennootschap circa € 7,4 miljoen aan kosten en 
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provisies betalen uit de beschikbare geldmiddelen.  

  Uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Secundaire Tranche 

(met inbegrip van de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het 

midden van de Prijsvork en een volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de 

Verkopende Aandeelhouder uit het Aanbod totale netto-opbrengsten van circa € 159 miljoen 

ontvangen. De Vennootschap zal geen opbrengsten van de Secundaire Tranche ontvangen. Die 

opbrengsten zullen volledig worden betaald aan de Verkopende Aandeelhouder.  

Alle kosten en vergoedingen in verband met het Aanbod zullen pro rata worden verdeeld tussen 

de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder op basis van de respectieve grootte van de 

Primaire Tranche en de Secundaire Tranche. 

E.2a Aanwending van de opbrengsten 

 Een deel van de netto-opbrengsten uit de Primaire Tranche zal door de Vennootschap worden 

ingebracht in het eigen vermogen van LSF9 Balta Issuer S.A. (dus de reserve) met het oog op (i) 

een terugbetaling van schulden door LSF9 Balta Issuer S.A. en (ii) het lenen door LSF9 Balta 

Issuer S.A. aan andere bedrijven van de Groep voor de betaling van andere schulden. 

E.3 Algemene voorwaarden van het Aanbod 

  Het Aanbod betreft (i) de uitgifte door de Vennootschap van het aantal nieuwe uitgegeven 

Aandelen zonder nominale waarde dat nodig is om bruto-opbrengsten op te halen van circa € 145 

miljoen en (ii) het aanbod door de Verkopende Aandeelhouder van maximaal 6.265.625 

bestaande Aandelen. Het Aanbod bestaat uit (i) het Belgische Aanbod (een eerste openbare 

aanbieding aan particuliere en institutionele beleggers in België); (ii) een private plaatsing in de 

Verenigde Staten aan personen van wie redelijkerwijs gemeend wordt dat ze op basis van Rule 

144A gekwalificeerde institutionele kopers (“qualified institutional buyers” of “QIB’s”) zijn 

(zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de Amerikaanse Securities Act) of in geval van een 

andere vrijstelling of transactie niet onderworpen zijn aan de registratievereisten van de 

Amerikaanse Securities Act; en (iii) private plaatsingen aan institutionele beleggers in de rest van 

de wereld. Buiten de Verenigde Staten wordt het Aanbod gedaan in overeenstemming met 

Regulation S van de Amerikaanse Securities Act.  

Het totale aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de Secundaire Tranche kan, krachtens de 

Verhogingsoptie, worden verhoogd tot 15% van het totale aantal oorspronkelijk Aangeboden 

Aandelen. Een beslissing om de Verhogingsoptie uit te oefenen, zal uiterlijk op de datum van 

aankondiging van de Aanbodprijs worden bekendgemaakt. 

Als het maximum aantal Aangeboden Aandelen niet wordt geplaatst, heeft de Primaire Tranche 

voorrang op de Secundaire Tranche Op tot netto opbrengsten van € 137,6 miljoen. De minimale 

omvang van het Aanbod komt overeen met de Primaire Tranche (d.w.z. € 137,6 miljoen netto-

opbrengsten) waar beneden het Aanbod niet wordt voltooid. Ingeval het Aanbod wordt 

ingetrokken, zal dit worden aangekondigd via een persbericht van de Vennootschap. Als het 

Aanbod wordt ingetrokken zullen er geen bedragen worden afgeschreven van de rekeningen van 

de particuliere beleggers die aankooporders hebben ingediend. 

  De Aanbodprijs zal worden bepaald op basis van een book-buildingprocedure waaraan 

uitsluitend institutionele beleggers kunnen deelnemen, rekening houdend met verschillende 

relevante kwalitatieve en kwantitatieve elementen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het 

aantal Aangeboden Aandelen, de omvang van de ontvangen aankooporders, de kwaliteit van de 

beleggers die dergelijke aankooporders indienen en de prijzen waartegen de aankooporders zijn 

ingediend, evenals de marktomstandigheden op dat tijdstip. Als de Prijsvork wordt aangepast, zal 

de verandering worden gepubliceerd via een persbericht van de Vennootschap. Reeds ingediende 

aankooporders zullen niet vervallen in geval van enige versmalling van de Prijsvork.  

  De Aanbodperiode begint op 31 mei 2017 en zal naar verwachting worden afgesloten uiterlijk 

om 13 uur (CET) op 13 juni 2017, behoudens de mogelijkheid van vervroegde afsluiting, met 

dien verstande dat de Aanbodperiode in elk geval geopend zal zijn gedurende ten minste zes 
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werkdagen vanaf het moment waarop dit Prospectus beschikbaar is. Het Prospectus wordt vanaf 

de eerste dag van de Aanbodperiode beschikbaar gesteld. De Aanbodperiode kan ten vroegste zes 

werkdagen na het begin van het Aanbodperiode worden afgesloten, en bijgevolg kunnen 

geïnteresseerde beleggers hun orders gedurende ten minste zes werkdagen na het begin van het 

Aanbodperiode indienen. In overeenstemming met de mogelijkheid die wordt geboden in art. 3, § 

2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken, verwacht 

de Vennootschap echter dat de inschrijvingsperiode voor het particuliere aanbod afloopt op 12 

juni 2017, de dag vóór het einde van de institutionele book-buildingperiode, vanwege de timing 

en de logistieke beperkingen die gepaard gaan met de centralisatie van de inschrijvingen die door 

particuliere beleggers worden geplaatst bij de Underwriters en bij andere financiële instellingen.  

Een vervroegde afsluiting van de Aanbodperiode zal via een persbericht van de Vennootschap 

worden bekendgemaakt, en de datums voor de prijsbepaling en de toewijzing, de publicatie van 

de Aanbodprijs en de resultaten van het Aanbod, de voorwaardelijke handel en afsluiting van het 

Aanbod zullen in dat geval dienovereenkomstig worden aangepast. De Aanbodperiode kan alleen 

vervroegd worden afgesloten in geval van een gecoördineerde actie van de Underwriters. 

Potentiële beleggers kunnen hun aankooporders indienen tijdens de Aanbodperiode. Rekening 

houdend met de mogelijkheid dat de Aanbodperiode vervroegd wordt afgesloten, worden 

beleggers verzocht hun aanvragen zo snel mogelijk in te dienen.  

  Als voor het einde van de Aanbodperiode een belangrijke nieuwe factor, wezenlijke vergissing of 

onjuistheid in verband met de informatie in het Prospectus ontstaat die de beoordeling door de 

beleggers van de effecten zou kunnen beïnvloeden, zal een aanvulling op het Prospectus worden 

gepubliceerd in overeenstemming met Artikel 34 van de Prospectuswet.  

Een aanvulling op dit Prospectus zal worden gepubliceerd in overeenstemming met Artikel 34 

van de Prospectuswet ingeval (i) de Aanbodperiode wordt verlengd, (ii) de ondergrens van de 

Prijsvork wordt verlaagd of de Aanbodprijs onder de ondergrens van de Prijsvork wordt 

vastgelegd, (iii) het maximumaantal Aangeboden Aandelen wordt verlaagd, inclusief vanwege 

een vervroegde sluiting van de Aanbodperiode zonder plaatsing van het totale aantal aandelen of 

(iv) de Underwritingovereenkomst niet wordt uitgevoerd of wel wordt uitgevoerd maar 

vervolgens wordt beëindigd.  

Als er een dergelijke aanvulling op het prospectus wordt gepubliceerd, hebben beleggers het 

recht om hun orders die zij vóór de publicatie van de aanvulling hebben ingediend, in te trekken. 

Een dergelijke intrekking dient plaats te vinden binnen de periode die in de aanvulling is 

beschreven (en die minstens twee werkdagen bedraagt na de publicatie van de aanvulling). 

De Verkopende Aandeelhouder zal naar verwachting namens zichzelf en de Underwriters aan 

Deutsche Bank AG, London Branch, als Stabilisatiebeheerder, een Overtoewijzingsoptie 

toekennen, namelijk een optie om bijkomende Aandelen te kopen voor een totaal van maximaal 

15% van het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop is ingeschreven (inclusief de 

Aangeboden Aandelen verkocht krachtens de effectieve uitoefening van de Verhogingsoptie) 

tegen de Aanbodprijs om eventuele overtoewijzingen of shortposities te dekken. De 

Overtoewijzingsoptie kan gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf de Noteringsdatum 

worden uitgeoefend.  

  
De Afsluitingsdatum is naar verwachting 16 juni 2017, tenzij de Aanbodperiode vervroegd wordt 

afgesloten. De Aanbodprijs moet door de beleggers worden betaald door aan hun financiële 

instellingen toestemming te geven hun bankrekening op de Afsluitingsdatum te debiteren met het 

verschuldigde bedrag, tenzij het Aanbod is ingetrokken. 

E.4 Wezenlijke belangen in het Aanbod 

  Uitgaande van een plaatsing van het maximumaantal Aangeboden Aandelen (met inbegrip van 

de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het midden van de 

Prijsvork en een volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zullen de 

underwritingprovisies voor de Primaire en Secundaire Tranche € 6,5 miljoen bedragen. Dit 

bedrag omvat geen stimuleringspremies, die naar eigen keuze van de Vennootschap en de 

Verkopende Aandeelhouder kunnen worden betaald. De underwritingprovisies van 2,15% van de 

bruto-opbrengsten van het Aanbod, plus enige discretionaire stimuleringspremies van maximaal 
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1,10% van de bruto-opbrengsten van het Aanbod, zullen worden betaald door de Vennootschap 

en de Verkopende Aandeelhouder. De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder hebben 

er eveneens mee ingestemd om de Underwriters te vergoeden voor bepaalde kosten die zij maken 

in verband met het Aanbod.  

 Sommige van de Underwriters en/of hun respectieve verbonden ondernemingen kunnen nu en in 

de toekomst van tijd tot tijd in het kader van hun normale bedrijfsvoering commerciële 

transacties (inclusief leningen en kredietfaciliteiten), investmentbankingactiviteiten en financiële 

advies- en andere activiteiten hebben uitgevoerd of nog uitvoeren voor de Vennootschap of haar 

verbonden partijen, waarvoor zij gangbare vergoedingen en provisies hebben ontvangen of in de 

toekomst zullen kunnen ontvangen.   

De Vennootschap en/of andere leden van de Groep hebben met een aantal Underwriters (of hun 

verbonden ondernemingen) ook verschillende overeenkomsten gesloten, waaronder de volgende:  

 In juli 2015 zijn Deutsche Bank, Barclays en een verbonden vennootschap van ING 

opgetreden als Joint Bookrunners en een verbonden vennootschap van KBC Securities als 

Co-Manager in het kader van de verkoop van de Senior Secured Notes, die gedeeltelijk 

zullen worden terugbetaald met de opbrengsten uit dit Aanbod.  

 In augustus 2015 heeft LSF9 Balta Issuer S.A. een overeenkomst voor een doorlopende 

kredietfaciliteit met een aanvankelijke hoofdsom van € 40,0 miljoen afgesloten met, onder 

andere, Deutsche Bank, ING en een verbonden vennootschap van KBC Securities als 

Mandated Lead Arrangers en Oorspronkelijke Kredietverstrekkers.  

 In maart 2017 zijn Deutsche Bank en een verbonden vennootschap van J.P. Morgan 

opgetreden als Oorspronkelijke Kredietverstrekkers in verband met de Senior Term Loan, 

die volledig zal worden terugbetaald met de opbrengsten uit dit Aanbod 

 Tenzij zoals boven aangegeven heeft geen enkele andere partij een wezenlijk belang bij het 

Aanbod, op het management van de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de 

Vennootschap na. 

Alle kosten en vergoedingen in verband met het Aanbod zullen pro rata worden verdeeld tussen 

de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder op basis van de respectieve grootte van de 

Primaire Tranche en de Secundaire Tranche. 

E.5 Verkopende Aandeelhouder en lock-ups 

   

Krachtens de Underwritingovereenkomst (die naar verwachting zal worden gesloten op of rond 

13 juni 2017) wordt verwacht dat de Vennootschap ermee zal instemmen dat zij, noch haar 

dochterondernemingen, gedurende een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, die handelen 

namens de Underwriters (behoudens bepaalde beperkte uitzonderingen): (i) direct of indirect 

Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap, of effecten die kunnen worden 

geconverteerd naar of worden uitgeoefend of omgeruild voor Aandelen of andere aandelen van 

de Vennootschap, zullen uitgeven, aanbieden, in pand geven, verkopen, laten verkopen, of een 

optie, recht, warrant of contract zullen toekennen om deze te kopen, een optie uitoefenen om 

deze te verkopen, een optie of contract kopen om ze te verkopen, of uitlenen of anderszins 

overdragen of vervreemden, of een registratieverklaring indienen in het kader van de 

Amerikaanse Securities Act of een vergelijkbaar document bij een andere regelgevende instantie 

voor effecten, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande; (ii) een 

swap- of andere overeenkomst zullen sluiten, noch een andere overeenkomst waarbij de 

economische gevolgen van eigendom van Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap 

geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, ongeacht of een dergelijke in (i) of (ii) hierboven 

beschreven transactie wordt afgewikkeld door de levering van Aandelen of andere effecten, 

contant of anderszins; of (iii) een dergelijke intentie om een dergelijke transactie te verrichten, 

openbaar zullen aankondigen. Het voorgaande zal niet van toepassing zijn op: (i) de uitgifte van 

de Aandelen die zullen worden verkocht in het Aanbod; (ii) de uitgifte van Aandelen in het kader 

van de Reorganisatie, (iii) een ondernemingsactie in verband met een overnamebod, 

kapitaalreorganisatie, fusie, splitsing of vergelijkbare transactie of proces, telkens in de mate van 

de betrokkenheid van de Vennootschap; (iv) de toekenning van opties of Aandelen door de 

Vennootschap of de uitgifte van Aandelen bij de uitoefening van opties toegekend door de 
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Vennootschap in het kader van incentiveregelingen voor werknemers. 

 Bovendien wordt verwacht dat de Verkopende Aandeelhouder krachtens de 

Underwritingovereenkomst (die naar verwachting zal worden gesloten op of rond 13 juni 2017) 

ermee zal instemmen dat hij, gedurende een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, die 

handelen namens de Underwriters: (i) direct of indirect geen Aandelen of andere aandelen van de 

Vennootschap, of effecten die kunnen worden geconverteerd naar of worden uitgeoefend of 

omgeruild voor Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap, zal uitgeven, aanbieden, in 

pand geven, verkopen, laten verkopen, of een optie, recht, warrant of contract zal toekennen om 

deze te kopen, een optie uitoefenen om deze te verkopen, een optie of contract kopen om ze te 

verkopen, of uitlenen of anderszins overdragen of vervreemden, of verzoeken of eisen dat de 

Vennootschap een registratieverklaring indient in het kader van de Amerikaanse Securities Act 

of een vergelijkbaar document bij een andere regelgevende instantie voor effecten, effectenbeurs 

of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande; of (ii) geen swap- of andere 

overeenkomst zal afsluiten, noch een andere overeenkomst waarbij de economische gevolgen 

van eigendom van Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk 

worden overgedragen, ongeacht of dergelijke in (i) of (ii) hierboven beschreven transactie wordt 

afgewikkeld door de levering van Aandelen of andere effecten, contant of anderszins; of (iii) een 

dergelijke intentie om een dergelijke transactie te verrichten, niet openbaar zal aankondigen. De 

beperkingen die gelden voor de Verkopende Aandeelhouder (en bepaalde van zijn 

aandeelhouders), zullen de Verkopende Aandeelhouder of zijn relevante aandeelhouders niet 

verbieden om (i) Aandelen te vervreemden of uit te lenen in het kader van het Aanbod; (ii) een 

algemene aanbieding te aanvaarden voor het volledige gewone aandelenkapitaal van de 

Vennootschap, een onherroepelijke verbintenis te verstrekken om een dergelijke aanbieding te 

aanvaarden, of aandelen aan een aanbieder of potentiële aanbieder te vervreemden tijdens de 

periode van een dergelijke aanbieding; (iii) een vervreemding uit te voeren die is vereist door de 

wet, de reglementering of een bevoegde rechtbank; en (iv) Aandelen over te dragen binnen de 

groep of de familie en (v) Aandelen over te dragen aan managers in het kader van 

incentiveregelingen die zijn ingevoerd vóór de Afsluiting van het Aanbod en (vi) een 

vervreemding uit te voeren met het oog op het verpanden of belasten van Aandelen aan of ten 

gunste van de Margeleningverstrekker in het kader van een Margeleningsfaciliteit; of (vii) een 

vervreemding uit te voeren met het oog op de overdracht van Aandelen krachtens de afdwinging 

van de zekerheid op Aandelen toegekend door de Verkopende Aandeelhouder aan of ten gunste 

van de Margeleningverstrekker in het kader van een Margeleningsfaciliteit.  

 Bovendien wordt verwacht dat de directeurs en bestuurders van de Vennootschap die Aandelen 

zullen bezitten direct voor de Afsluiting van het Aanbod krachtens de 

Underwritingovereenkomst (die naar verwachting zal worden gesloten op of rond 13 juni 2017) 

ermee zullen instemmen dat zij, gedurende een periode van 360 dagen vanaf de 

Afsluitingsdatum, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global 

Coordinators, die handelen namens de Underwriters: (i) direct of indirect geen Aandelen of 

andere aandelen van de Vennootschap, of effecten die kunnen worden geconverteerd naar of 

worden uitgeoefend of omgeruild voor Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap, 

zullen uitgeven, aanbieden, in pand geven, verkopen, laten verkopen, of een optie, recht, warrant 

of contract zullen toekennen om deze te kopen, een optie uitoefenen om deze te verkopen, een 

optie of contract kopen om ze te verkopen, of uitlenen of anderszins overdragen of vervreemden, 

of verzoeken of eisen dat de Vennootschap een registratieverklaring indient in het kader van de 

Amerikaanse Securities Act of een vergelijkbaar document bij een andere regelgevende instantie 

voor effecten, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande; of (ii) geen 

swap- of andere overeenkomst zullen afsluiten, noch een andere overeenkomst waarbij de 

economische gevolgen van eigendom van Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap 

geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, ongeacht of dergelijke in (i) of (ii) hierboven 

beschreven transactie wordt afgewikkeld door de levering van Aandelen of andere effecten, 

contant of anderszins; of (iii) een dergelijke intentie om een dergelijke transactie te verrichten, 

niet openbaar zullen aankondigen. De voorgaande beperkingen zullen niet van toepassing zijn 

op: (i) het verlenen van enig pand op Aandelen, op voorwaarde dat indien dergelijk pand wordt 

uitgevoerd, de overnemers van de Aandelen akkoord gaan om verbonden te zijn door dezelfde 

beperkingen als de bestuurder of directeur onder de lock-upverplichting; (ii) enige overdracht 
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van Aandelen als resultaat van de uitoefening van een optie beschreven in dit Prospectus; (iii) 

enige aanvaarding van een geheel of gedeeltelijke overname van het maatschappelijk kapitaal 

van de Vennootschap, of de uitvoering en levering van een onherroepelijke verplichting of 

verbintenis hieromtrent; (iv) de implementatie van een “scheme of arrangement” met betrekking 

tot de Aandelen in de Vennootschap in functie van de verwerving door een derde van een 

participatie in de Vennootschap; (v) het opnemen van verplichtingen met betrekking tot een 

uitgifte van aandelen of een andere uitgifte van aandelen met voorkeurrechten van de 

Vennootscap; (vi) de overdracht van Aandelen aan verbonden personen (zoals gedefinieerd in de 

UK Companies Act 2006); (vii) de overdracht van Aandelen ter goeder trouw in het kader van 

vermogensplanning, in de vorm van een schenking aan een trust waarvan de begunstigden 

(inclusief de discretionaire begunstigden) verbonden personen zijn (zoals gedefinieerd in de UK 

Companies Act 2006); (viii) de overdracht van of de beschikking over Aandelen, wanneer dit 

vereist is door de wet, een bevoegde overheidsinstantie of een vonnis van een rechtbank of 

bevoegde rechtsmacht; (ix) enige Aandelen van de Vennootschap die door de bestuurder of 

directeur verworven zijn na de Afsluitingsdatum; (x) De verkoop van of enige andere 

beschikking over de Aandelen volgend op een pro rata participatie in een terugkoopaanbod van 

de Vennootschap gericht aan alle houders van Aandelen, op voorwaarde dat, in het geval van de 

uitzonderingen in sub (vi) en (vii) bovenvermeld, de overnemers van de Aandelen akkoord gaan 

om verbonden te zijn door dezelfde beperkingen opgelegd aan de bestuurder of directeur onder 

de lock-upverplichting. 

E.6 Verwatering als gevolg van het Aanbod 

  Als gevolg van het Aanbod zullen het economische belang en het stemrecht van de Verkopende 

Aandeelhouder verwateren. De maximale verwatering voor de Verkopende Aandeelhouder zou 

39,7% bedragen, op basis van de verwachte bruto-opbrengst van de Primaire Tranche van € 145 

miljoen en uitgaande van een Aanbodprijs in overeenstemming met het midden van de Prijsvork.  

E.7 Geschatte kosten die door de Vennootschap of de Verkopende Aandeelhouder worden 

aangerekend aan de belegger 

 Niet van toepassing. Er zullen door de Vennootschap of de Verkopende Aandeelhouder geen 

vergoedingen of kosten in verband met het Aanbod worden aangerekend aan beleggers. 
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RISICOFACTOREN 

Het Aanbod en een belegging in de Aangeboden Aandelen gaan gepaard met een hoog risiconiveau. U dient de 

hierna beschreven risico’s en onzekerheden zorgvuldig in overweging te nemen, samen met andere informatie die 

elders in dit Prospectus wordt beschreven, inclusief onze geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende 

toelichting die elders in dit Prospectus zijn opgenomen, alvorens u beslist om Aangeboden Aandelen te kopen. Als 

een van de volgende risico’s of onzekerheden werkelijk optreedt, kan dit een wezenlijk nadelige invloed hebben op 

onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Bijgevolg zou de prijs van de Aangeboden Aandelen 

kunnen dalen en is het mogelijk dat u uw belegging in de Aangeboden Aandelen volledig of gedeeltelijk verliest. 

Hoewel wij van mening zijn dat de hierna beschreven risico’s en onzekerheden de belangrijkste risico’s en 

onzekerheden vertegenwoordigen waarmee onze activiteiten en de Aangeboden Aandelen worden geconfronteerd, 

zijn ze niet de enige risico’s en onzekerheden waaraan wij en de Aangeboden Aandelen onderhevig zijn. Ook 

andere risico’s en onzekerheden zouden ook een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, 

financiële toestand, bedrijfsresultaten of vooruitzichten, en zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de prijs 

van de Aangeboden Aandelen. 

U dient het volledige Prospectus zorgvuldig te lezen en u dient uw eigen standpunten te vormen alvorens u beslist 

om in de Aangeboden Aandelen te beleggen. Bovendien dient u vóór enige beslissing om te beleggen in de 

Aangeboden Aandelen uw eigen effectenmakelaar, bankdirecteur, advocaat, bedrijfsrevisor of andere financieel, 

juridisch en fiscaal adviseurs te raadplegen, en de risico’s in verband met een belegging in de Aangeboden 

Aandelen zorgvuldig te bespreken, en een dergelijke beleggingsbeslissing in het kader van uw persoonlijke 

omstandigheden in overweging te nemen. 

Dit Prospectus bevat eveneens toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Als gevolg 

van verschillende factoren, waaronder de risico’s die hieronder en elders in dit Prospectus worden beschreven, 

kunnen onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen 

worden verwacht. Raadpleeg in dit verband “Toekomstgerichte verklaringen”. 

Risico’s in verband met onze sector en onze activiteiten  

Als wij er niet in slagen de consumentenvoorkeuren en -vragen te identificeren en erop in te spelen, kan dit een 

wezenlijk nadelige invloed hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Zachte-vloerbekledingsproducten zijn steeds vaker afhankelijk van de veranderende smaak van de consument en 

van trends, en moeten aantrekkelijk zijn voor een brede waaier van consumenten wier voorkeuren niet altijd kunnen 

worden voorspeld. De mate waarin wij succesvol zijn, is in grote mate afhankelijk van ons vermogen om trends op 

het vlak van binnenhuisdecoratie en veranderingen in de voorkeuren van de consument te volgen, te peilen en er 

tijdig op in te spelen. Naarmate wij onze activiteiten naar nieuwe markten blijven uitbreiden, moeten wij in het 

bijzonder blijven anticiperen op en voldoen aan de eisen van nieuwe klanten, die mogelijk een andere smaak 

hebben en andere trends volgen.  

Ons segment Rugs, en in mindere mate onze segmenten Residential en Commercial, worden vooral beïnvloed door 

snel veranderende consumentenvoorkeuren voor productdesign en -eigenschappen, waardoor wij onze productmix 

continu moeten aanpassen en innoveren. Een snelle marktintroductie voor vergelijkbare of innovatievere producten 

is cruciaal voor ons concurrentievermogen. Wij denken dat gemiddeld een vijfde van onze brutomarge in de 

afgelopen drie jaar afkomstig was van de introductie van nieuwe producten of productvernieuwingen in de 

betrokken voorafgaande twaalf maanden. 

Als wij er niet in slagen om effectief te anticiperen op de voorkeuren en de vraag van de consument, of die niet 

effectief kunnen identificeren of erop reageren, of er niet in slagen om de productie en de voorraadniveaus voor 

populaire producten met succes te beheren, kunnen wij geconfronteerd worden met nabestellingen, geannuleerde 

bestellingen of te grote voorraden, die allemaal een negatief effect zouden hebben op onze activiteiten. Zo hebben 

wij in 2013 tijdelijk marktaandeel verloren in Duitsland toen een van onze concurrenten met succes een nieuw 

assortiment rugs op de markt bracht. Er kan geen zekerheid worden geboden dat wij in staat zullen zijn om tijdig of 

met succes concurrerende producten te introduceren als reactie op de introductie van nieuwe producten of om te 

trachten te anticiperen op verschuivingen in de vraag van de consument. Als wij verplicht zijn onze productmix te 

wijzigen als reactie op de concurrentie of de vraag van de consumenten, op een manier die ingaat tegen onze 

bredere bedrijfsstrategie, kan dat druk zetten op onze marges. Bovendien, als wij er niet in slagen onze technologie 

verder te verfijnen, met inbegrip van onze e-commerce kanalen direct aan de klanten, en nieuwe producten te 
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ontwikkelen en te introduceren die aftrek vinden op de markt, kan dat onze reputatie aantasten en ertoe leiden dat 

onze producten moeilijk kunnen concurreren of achterhaald worden, wat ons marktaandeel kan verlagen en onze 

omzet kan doen dalen. Bovenvermelde scenario’s zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze 

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

De sector van de zachte vloerbekleding is uiterst concurrerend.  

Wij worden geconfronteerd met aanzienlijke concurrentie van zowel lokale producenten van zachte vloerbekleding 

als, vooral in onze segmenten Rugs en Commercial, niet-Europese en internationale producenten. Bepaalde van 

onze concurrenten beschikken mogelijk over meer middelen of een betere toegang tot kapitaal dan wij, waardoor zij 

een concurrentievoordeel genieten in de innovatie, productie en distributie van nieuwe of bestaande producten. De 

opkomst van nieuwe concurrenten, nieuwe producten of nieuwe technologieën die door concurrenten worden 

ontwikkeld, zou ook een invloed kunnen hebben op onze concurrentiepositie. Er kan geen zekerheid worden 

geboden dat wij in staat zullen zijn om onze marges te handhaven ten opzichte van onze concurrenten, vooral als 

nieuwe concurrenten een of meer van onze markten betreden, of als de concurrentie om een andere reden toeneemt. 

De handhaving van onze concurrentiepositie zou ook aanvullende investeringen in nieuwe producten en nieuwe 

productiefaciliteiten kunnen vereisen, of de verdere ontwikkeling van ons distributienetwerk en onze verkoop- en 

marketingactiviteiten. Deze concurrentiedruk zou kunnen leiden tot een lagere vraag naar onze producten, of zou 

ons kunnen dwingen om onze prijzen te verlagen. Dergelijke gebeurtenissen zouden een wezenlijk nadelig effect 

kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Onze producten zijn niet commercieel beschermd en worden regelmatig gereproduceerd, zowel door onze 

concurrenten als door onze klanten.  

Het kopiëren van designs en innovaties is een routinekenmerk van de sector waarin wij actief zijn, die werkt 

dankzij de aanhoudende vernieuwing van producten, volgens continu evoluerende klanten- en markttrends. 

Bovendien zijn onze productieprocessen doorgaans niet gebaseerd op gepatenteerde processen en de machines en 

productielijnen die wij gebruiken worden in de hele sector gebruikt en worden gebouwd door derde partijen. 

Hoewel wij twee Belgische octrooien bezitten betreffende ons merk modulyss (om aan te geven dat de Groep aan de 

oorsprong ligt van bepaalde industriële productieprocessen), naast geregistreerde handelsmerken voor onze 

merknamen, hebben wij dan ook geen andere wezenlijke beschermingen voor onze designs of producten. In 

overeenstemming met de praktijken van de sector zijn onze producten – omdat onze designs doorgaans niet 

geregistreerd worden – in het verleden door onze concurrenten nagemaakt, en kunnen ze ook in de toekomst door 

onze concurrenten worden nagemaakt. Bovendien kunnen bepaalde van onze klanten er zelf voor kiezen om 

bepaalde door ons ontworpen en vervaardigde producten, door onze concurrenten te laten maken. Er kan geen 

zekerheid worden geboden dat wij voldoende nieuwe designs en producten zullen blijven produceren om het verlies 

aan omzet te compenseren dat te wijten is aan reproducties, of dat die nieuwe designs en producten even succesvol 

zullen zijn als onze huidige designs en producten. Omdat wij maar weinig kunnen doen om de reproductie van onze 

producten te verhinderen, zouden ons marktaandeel en/onze bedrijfswinst kunnen dalen als onze klanten en 

concurrenten meer door ons ontworpen producten reproduceren, en/of reproducties van onze producten aan onze 

klanten verkopen tegen lagere prijzen, hetgeen een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op onze 

activiteiten, onze financiële toestand en onze bedrijfsresultaten.  

Als consumenten andere vloeroplossingen verkiezen boven zachte-vloerbekledingsproducten, kan dat een 

wezenlijk nadelige invloed hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Er bestaan diverse alternatieven voor zachte-vloerbekledingsproducten waaruit consumenten kunnen kiezen. Het 

betreft veerkrachtige en niet-veerkrachtige vloerbedekking, waaronder vloeren van keramiek, hout, laminaat, vinyl 

of synthetische composieten. Consumenten kunnen beslissen dat zij een harde vloer verkiezen op basis van 

veranderingen in markttrends, technologische vooruitgang in harde-vloerbedekkingsproducten of persoonlijke 

voorkeur. Zo blijkt dat Duitse consumenten steeds meer de voorkeur geven aan harde-vloerproducten, zoals 

luxevinyltegels, wat de afgelopen vijf jaar een nadelige impact heeft gehad op onze Residential-omzetvolumes op 

die markt. Er kan geen zekerheid worden geboden dat de markt van de zachte vloerbekleding zal kunnen blijven 

concurreren met de markt van de harde vloeren, of dat consumenten zachte-vloerbekledingsproducten zullen blijven 

kopen volgens hun vorige aankoopgewoonten. Als consumenten binnen een bepaalde markt of in meerdere markten 

kiezen voor een niet-zachte vloerbekledingsoplossing, of als de populariteit van zachte vloerbekleding op een of 

meerdere markten afneemt, dan zou dat een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële 

toestand en bedrijfsresultaten.  
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Onze sector wordt sterk beïnvloed door het economische klimaat, vooral waar dat een invloed heeft op het 

consumentenvertrouwen en de residentiële en commerciële markten voor renovatie en bouw.  

De sector van de vloerbekleding is sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de residentiële en 

commerciële markten voor herinrichting, renovatie en bouw, die kunnen worden beïnvloed door de cyclische aard 

van de algemene economie. Onze activiteiten worden gewoonlijk in het bijzonder beïnvloed door veranderingen in 

het consumentenvertrouwen, het vrij beschikbare inkomen, de rentevoeten en de beschikbaarheid van krediet, en de 

bezettingsgraad van commerciële gebouwen en kantoren. Deze factoren kunnen schommelingen in de vraag 

veroorzaken, en bijgevolg ook in onze verkoopvolumes en marges.  

De wereldwijde economische crisis in 2008 en 2009 bijvoorbeeld had een negatieve impact op de sector van de 

vloerbekleding en op onze activiteiten. De daaropvolgende impact op Europa, waar wij een aanzienlijke 

meerderheid van onze omzet genereren, had een negatieve invloed op onze activiteiten en winstgevendheid in 

Europa.  

De economische bedrijvigheid is nog steeds afhankelijk van het uiterst soepele macro-economische beleid en is 

onderhevig aan dalingsrisico’s. Als er beleidsmaatregelen worden ingevoerd die minder gunstig zijn voor de 

consument of die als minder gunstig worden beschouwd, kan dit het economische herstel beperken, en als dusdanig 

kan er niet met zekerheid worden gesteld dat het consumentenvertrouwen in gunstige zin zal evolueren. Dergelijke 

trends worden ook beïnvloed door de globale economische groei en een groot aantal andere economische en 

sociaal-politieke variabelen, zoals de rentevoeten, het economische beleid van de regering, de overheidsuitgaven en 

de bestedingen voor infrastructuur of een combinatie van de bovenvermelde factoren. Latere economische crisissen 

zouden een invloed kunnen hebben op het consumentenvertrouwen en derhalve op het patroon van discretionaire 

uitgaven, en zouden tot gevolg kunnen hebben dat de sector in de toekomst verslechtert, wat een wezenlijk nadelig 

effect zou kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

De regio’s waarin wij actief zijn, staan bloot aan aanzienlijke politieke volatiliteit, wat ook in de toekomst het geval 

kan zijn. Zo hield het Verenigd Koninkrijk op 23 juni 2016 een referendum om te beslissen of het Verenigd 

Koninkrijk uit de Europese Unie (de “EU”) zou stappen, dan wel blijven als lidstaat, en bij dat referendum koos een 

meerderheid voor de uitstap uit de EU (algemeen aangeduid als de “Brexit”). Onder Artikel 50 van het Verdrag van 

Lissabon van 2009 (“Artikel 50”) houdt het Verenigd Koninkrijk op een lidstaat te zijn wanneer een 

terugtrekkingsovereenkomst wordt afgesloten of, bij ontstentenis, twee jaar na de kennisgeving van de intentie om 

uit te stappen krachtens Artikel 50, tenzij de Europese Raad (samen met het Verenigd Koninkrijk) unaniem beslist 

om deze periode te verlengen. Het Verenigd Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 de Europese Raad formeel op de 

hoogte gebracht van zijn voornemen om uit de EU te stappen. Het is niet duidelijk hoe lang het zal duren om 

overeenstemming te bereiken over een terugtrekkingsovereenkomst. Tot het Verenigd Koninkrijk officieel de EU 

verlaat, blijven de EU-wetten en regels van kracht, en veranderingen in de toepassing van deze wetten en regels 

tijdens de onderhandelingen zijn weinig waarschijnlijk. Gelet op de omvang en het gewicht van de Britse 

economie, en de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de wettelijke, politieke en economische relatie van het 

Verenigd Koninkrijk met Europa na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk, kunnen de instabiliteit op de 

internationale markten, aanzienlijke wisselkoersschommelingen en/of andere ongunstige effecten op 

handelsovereenkomsten of vergelijkbare grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomsten (op economische, 

fiscale, wettelijke, regelgevende of andere gebieden) voorlopig aanhouden, ook na de datum van de terugtrekking 

van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De gevolgen van de Brexit zullen afhangen van de overeenkomsten die het 

Verenigd Koninkrijk afsluit om toegang tot de EU-markten te behouden en hoewel die impact moeilijk te 

voorspellen is, kan dit de Belgische export negatief beïnvloeden. In het jaar afgesloten op 31 december 2016 

bedroeg onze omzet in het Verenigd Koninkrijk € 148,6 miljoen, of 26,6% (22,2% op pro forma basis ter 

weerspiegeling van de overname van Bentley) van onze inkomsten, vooral in ons Residential-segment. Een afname 

van de bereidheid of het vermogen om te spenderen vanwege Brexit-gerelateerde veranderingen in de economische 

context van het Verenigd Koninkrijk en Europa kan een wezenlijke invloed hebben op onze omzet. Daarnaast kan 

het gebrek aan duidelijkheid inzake de toekomstige wetten en regels van het VK wanneer het Verenigd Koninkrijk 

bepaalt welke EU-wetten het zal vervangen of kopiëren in geval van uitstap de bedrijfskosten in het Verenigd 

Koninkrijk en/of Europa verhogen. 

Bovendien kunnen de onzekerheid rond de komende verkiezingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en de 

recente regeringswissels in de Verenigde Staten en Frankrijk, de volatiliteit in de wisselkoersen en de 

marktomstandigheden verhogen. Bovendien hebben wij nu een relatief lage blootstelling aan niet-Europese regio’s 

met hoge groei zoals het Midden-Oosten en Azië, die een mogelijke negatieve impact van politieke volatiliteit op 

het consumentenvertrouwen in Europa en Noord-Amerika zouden kunnen opvangen. Deze ontwikkelingen, of de 

perceptie dat dergelijke ontwikkelingen zouden kunnen plaatsvinden, hebben een ongunstige invloed op de 
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wereldwijde economische situatie en de stabiliteit van de financiële wereldmarkten gehad en kunnen die ook in de 

toekomst nog hebben, wat de wereldwijde marktliquiditeit aanzienlijk kan beperken. 

Wij zijn afhankelijk van een beperkt aantal grondstoffenleveranciers.  

Onze productieprocessen verbruiken grote hoeveelheden grondstoffen, en wij zijn afhankelijk van de voortgezette 

beschikbaarheid van grondstoffen voor de vervaardiging van onze producten. Wij doen voor bepaalde essentiële 

grondstoffen, waaronder polypropyleen- en polyamidegranulaat, een beroep op een beperkt aantal leveranciers. 

Veel van deze leveranciers zijn groot en kunnen op ons aanzienlijke druk uitoefenen via onze 

aankoopovereenkomsten, en enige wijziging daarin zou een invloed kunnen hebben op onze kosten en 

winstgevendheid. Ook doen wij een beroep op welbepaalde leveranciers voor de levering van bepaalde garens die 

een concurrentievoordeel verlenen aan de productie en het design van onze producten. Als die leveranciers hun 

goederenleveringen aan ons zouden stopzetten of aanzienlijk zouden terugschroeven, of als ze de prijs waartegen zij 

hun goederen aan ons verkopen, aanzienlijk zouden verhogen, dan kan er geen zekerheid worden geboden dat wij 

in staat zouden zijn om vergelijkbare of voldoende grondstoffen te verkrijgen, of tijdig of tegen concurrerende 

prijzen. Bovendien sluiten wij geen formele contracten met de meeste van onze grondstoffenleveranciers, wat 

gebruikelijk is binnen de sector. Een ongunstige verandering in de relatie met een van onze leveranciers, minder 

gunstige voorwaarden (in het bijzonder betalingsvoorwaarden), de niet-naleving van of wijzigingen in 

verbintenissen krachtens onze leveringsovereenkomsten, de insolventie van een leverancier of de mogelijke 

overname van een leverancier door een van onze concurrenten, zouden een aanzienlijke invloed kunnen hebben op 

onze activiteiten, in het bijzonder als wij niet in staat zouden zijn om een vervangende leverancier te vinden, of niet 

onder bevredigende voorwaarden. Bovenvermelde scenario’s zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben 

op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Onze activiteiten zijn blootgesteld aan schommelingen in de prijzen van grondstoffen.  

De grondstoffenkosten vertegenwoordigden 46,5% van de omzet van Balta voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016. Bepaalde essentiële grondstoffen die wij gebruiken, kunnen onderhevig zijn aan aanzienlijke schommelingen 

in prijs en vraag, en de prijzen kunnen stijgen tot het niveau waarop deze grondstoffen te duur worden en een 

invloed hebben op onze winstgevendheid. Schommelingen en prijsvolatiliteit kunnen meer in het algemeen het 

gevolg zijn van diverse factoren waarover wij geen controle hebben, zoals de beschikbaarheid van voorraden 

(waaronder capaciteitsbeperkingen bij leveranciers), algemene economische omstandigheden, de vraag naar 

dezelfde grondstoffen van andere sectoren en de beschikbaarheid van aanvullende en vervangingsmaterialen. Er 

kan geen zekerheid worden geboden dat de essentiële grondstoffen die wij nodig hebben voor de vervaardiging van 

onze producten in de toekomst tegen commercieel redelijke prijzen beschikbaar zullen blijven.  
  

Sommige van onze grondstoffen, waaronder polypropyleen- en polyamidegranulaat die worden gebruikt bij de 

aanmaak van garen, zijn aardoliederivaten. Hoewel de prijs van aardolie dus geen directe impact heeft op de kosten 

van onze producten, hebben schommelingen in de aardolieprijs in het verleden geleid tot een hogere volatiliteit in 

onze grondstoffenkosten op langere termijn, wat ook in de toekomst het geval kan zijn. In het bijzonder is de 

prijsbepaling van polypropyleengranulaat van belangrijke leveranciers gebaseerd op door Bloomberg genoteerde 

marktprijzen, die weliswaar luiden in euro, maar die uiteindelijk de aardolieprijs weerspiegelen, die in Amerikaanse 

dollar genoteerd wordt. Bijgevolg kunnen schommelingen op de valuta- en grondstoffenmarkten een negatieve 

impact hebben op onze kosten. Het bovenvermelde scenario wordt uitvergroot door de vraag naar zowel 

polypropyleen- als polyamidegranulaat vanuit andere sectoren. Raadpleeg in dit verband “— Wij zijn blootgesteld 

aan risico’s in verband met wisselkoersschommelingen”.  

Als de prijzen van grondstoffen in de toekomst stijgen of als de beschikbaarheid van grondstoffen daalt, dan zijn 

wij mogelijk niet in staat om de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten door te rekenen aan onze klanten, of niet 

tijdig, omdat wij geen contractueel recht hebben om dergelijke kostenverhogingen door te rekenen aan onze 

klanten. Als de Vennootschap er niet in slaagt om hogere kosten anderszins te compenseren, zou dit kunnen leiden 

tot lagere marges, verlies van klanten of een lagere omzet. Bovenvermelde scenario’s zouden een wezenlijk nadelig 

effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij hebben geen formele verkoopregelingen met een aanzienlijke meerderheid van onze klanten, wat een 

wezenlijk nadelig effect kan hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij hebben met een aanzienlijke meerderheid van onze klanten, waaronder veel gevestigde langetermijnklanten, 

geen formele verkoopovereenkomsten. Wij doen doorgaans op niet-exclusieve basis zaken met onze klanten, en 

zonder minimale aankoopverplichtingen of vaste voorwaarden. Vanwege de concurrerende markten waarop wij 

actief zijn en de aanhoudende consolidatie van ons klantenbestand, zijn onze klanten bovendien mogelijk in staat 
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om aankoopovereenkomsten te eisen die voor ons minder gunstig zijn, of zouden ze eenvoudigweg kunnen 

beslissen om hun aankopen stop te zetten, wat een ongunstige invloed zou kunnen hebben op onze activiteiten. 

Indien onze concurrenten aan een of meer van onze klanten interessantere aankoopvoorwaarden bieden of als wij 

trachten om onze marges sterk te verhogen, kunnen wij klanten verliezen. Bovenvermelde scenario’s zouden een 

wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij zijn afhankelijk van een aantal belangrijke klanten, en een verlies van een of meer belangrijke klanten of 

een daling van de omzet die bij een of meer belangrijke klanten wordt gegenereerd, kan een wezenlijk nadelig 

effect hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. 

Balta’s tien grootste klanten zijn over het algemeen grote en geavanceerde detail- en groothandelaars. Voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2016 waren onze tien grootste klanten goed voor 41% van onze omzet, en 

vertegenwoordigden onze drie grootste klanten 24% van onze omzet voor dezelfde periode. Hoewel wij met veel 

van onze belangrijkste klanten een duurzame langetermijnrelatie, en in bepaalde gevallen beperkte 

exclusiviteitsregelingen, hebben opgebouwd, kan er geen zekerheid worden geboden dat onze 

aankoopovereenkomsten zullen worden voortgezet of dat de exclusiviteitsregelingen niet zullen worden ingekort. 

Dat risico wordt nog uitvergroot omdat wij met een aanzienlijke meerderheid van onze klanten geen formele 

contracten hebben gesloten.  

Onze winsten zijn ook afhankelijk van een aantal factoren waarover onze klanten de controle hebben, zoals het 

vermogen van onze klanten om hun activiteiten met succes te ontwikkelen, en de keuzes die onze klanten maken 

over de verkoop en marketing van onze producten. Als onze klanten in hun ontwikkeling worden beperkt of niet 

slagen in hun marketing-, verkoop- of winkelstrategieën, zouden de bovenvermelde factoren een directe impact 

kunnen hebben op onze toekomstige groei en omzet. Bovendien kunnen veel van onze belangrijke klanten vanwege 

hun omvang en hun geavanceerde aard bogen op een aanzienlijke koopkracht, en kunnen ze vaak druk uitoefenen 

op de prijzen van hun leveranciers, waaronder wij, door zich te verzetten tegen prijsstijgingen, door lagere 

voorraden te handhaven of door nieuwe of herziene vereisten op te leggen die een invloed kunnen hebben op de 

relatie tussen klant en leverancier, waaronder vereisten in verband met veiligheid, milieu, sociale aangelegenheden 

en andere duurzaamheidscriteria. Het kan duur zijn om de eisen die door belangrijke klanten worden opgelegd, na 

te leven, wat een nadelig effect kan hebben op onze bedrijfsresultaten.  

Het verlies van een belangrijke klant, een daling in de omzet die door een belangrijke klant wordt gegenereerd, om 

welke reden ook, of de niet-naleving door een belangrijke klant van zijn financiële of andere verplichtingen, zou 

een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij zijn blootgesteld aan risico’s in verband met wisselkoersschommelingen.  

Veranderingen in wisselkoersen kunnen een invloed hebben op onze winstgevendheid. Als de Amerikaanse dollar 

bijvoorbeeld in aanzienlijke mate stijgt ten opzichte van de euro, zou dat een ongunstig effect kunnen hebben op 

onze bedrijfsresultaten en financiële toestand, in het bijzonder voor wat betreft de prijs van bepaalde grondstoffen 

die wij nodig hebben, zoals jute en polypropyleen- en polyamidegranulaat. De prijs van polypropyleen- en 

polyamidegranulaat kan schommelen met de prijs van aardolie, die wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Als een 

of meer vreemde valuta’s waarin wij transacties verrichten in waarde dalen ten opzichte van de euro, dan dalen 

automatisch ook onze inkomsten. Bovendien zijn wij mogelijk niet in staat om de hogere kosten door te rekenen 

aan onze klanten, en mogelijk zijn onze klanten in mindere mate bereid om onze producten tegen hogere prijzen te 

kopen. Omgekeerd kunnen onze klanten eisen dat wij onze prijzen verlagen wanneer wijzigingen in wisselkoersen 

gunstig zijn geweest voor onze activiteiten. Hogere kosten of een lagere omzet als gevolg van 

wisselkoersschommelingen zouden een invloed kunnen hebben op onze winsten.  
  

Omdat wij internationaal actief zijn, worden wij geconfronteerd met het wisselkoersrisico, waaronder het risico in 

verband met de omrekening van vreemde valuta’s, het risico in verband met transacties in vreemde valuta’s en de 

blootstelling aan activiteiten in regio’s met een andere valuta. Vooral de wisselkoersen tussen de euro en het pond 

sterling, de Amerikaanse dollar en de Turkse lira hebben aanzienlijke schommelingen gekend en kunnen ook in de 

toekomst schommelingen blijven vertonen. Omdat wij rapporteren in euro, worden wij geconfronteerd met risico’s 

in verband met de omrekening naar euro van de balansen en resultatenrekeningen van onze dochterondernemingen 

in de Verenigde Staten en Turkije. Daarnaast moeten wij het hoofd bieden aan risico’s die ontstaan door 

openstaande nominale bedragen van financiële en handelsvorderingen in vreemde valuta’s, of schulden die eerder 

zijn aangegaan maar die pas na een verandering in de betreffende wisselkoers moeten worden vereffend, wat een 

invloed heeft op onze actuele kasstromen.  

Veranderingen in wisselkoersen kunnen ook op lange termijn een invloed hebben op de vraag naar onze producten. 

Onze concurrentiepositie buiten de eurozone kan bijvoorbeeld verzwakken als de euro in waarde stijgt, omdat 
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klanten en consumenten buiten de eurozone voor onze producten dan mogelijk hogere prijzen moeten betalen. Zo 

kan specifiek de versterking van de euro ten opzichte van het pond sterling onze producten duurder maken ten 

opzichte van die van concurrenten die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd. Daarnaast produceren onze 

activiteiten in Turkije momenteel arbeidsintensieve producten. Als de Turkse lira in waarde stijgt, dan kunnen de 

kosten van onze Turkse activiteiten stijgen.  

Mogelijk slagen wij er niet in om de wisselkoersrisico’s waarmee wij worden geconfronteerd, effectief te beheren, 

en volatiele wisselkoersen kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op onze geconsolideerde jaarrekening, en 

kunnen een nadelig effect hebben op onze resultaten. Raadpleeg in dit verband “Operationeel en financieel 

overzicht en vooruitzichten — Significante factoren die een invloed hebben op onze bedrijfsresultaten — 

Wisselkoersschommelingen”. Aanzienlijke en aanhoudende schommelingen in wisselkoersen zouden een wezenlijk 

nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij zijn blootgesteld aan risico’s die voortvloeien uit onze valuta-afdekking.  

Hoewel een afdekking tegen alle wisselkoersrisico’s niet mogelijk is, maken wij gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten om te trachten de aanzienlijke effecten van wisselkoersschommelingen op onze kasstromen en 

financiële situatie te beperken. Wij hebben valutatermijncontracten afgesloten, en kunnen dat ook in de toekomst 

doen, om onze resterende blootstelling aan het pond sterling af te dekken en kunnen valutatermijncontracten 

afsluiten ter afdekking van onze resterende blootstelling aan de Amerikaanse dollar en de Turkse lira.  

Zoals alle afdekkingsinstrumenten gaan ook deze instrumenten gepaard met risico’s. Hoewel wij het risico uit 

wisselkoersschommelingen in bepaalde mate kunnen afdekken door middel van dergelijke afdekkingsinstrumenten, 

bestaat ook het risico dat wij daardoor niet de voordelen rapen die kunnen voortvloeien uit 

wisselkoersschommelingen. Wij zijn ook blootgesteld aan het risico dat onze tegenpartijen bij afdekkingscontracten 

hun verplichtingen niet nakomen. Wij beheren onze blootstelling aan het tegenpartijkredietrisico door onze 

tegenpartijen te beperken tot grote internationale banken en financiële instellingen die beantwoorden aan gevestigde 

kredietrichtlijnen. Een verzuim door dergelijke tegenpartijen zou een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op 

onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Storingen in de productie of levering van onze producten zouden een invloed kunnen hebben op ons vermogen 

om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.  

Ons vermogen om onze producten op tijd te produceren en te leveren is een belangrijk element om nieuwe klanten 

aan te trekken en bestaande klanten te behouden. Vooral voor onze grote klein- en groothandelsklanten zijn tijdige 

leveringen erg belangrijk. Wij hebben geen transportinfrastructuur en bijgevolg doen wij voor de levering van onze 

producten een beroep op diensten van derden. Wij zijn derhalve afhankelijk van de tijdige prestaties van die externe 

dienstverleners. Ons vermogen om producten tijdig te leveren kan ongunstig worden beïnvloed door gebeurtenissen 

of omstandigheden waarover wij geen controle hebben, inclusief, maar niet beperkt tot, onvoorziene gebeurtenissen 

die de sluiting van een of meer van onze productiefaciliteiten veroorzaken, onvoorziene stijgingen in de bestelde 

volumes als gevolg van veranderingen in de concurrentieomgeving of anderszins, het niet halen van de geplande 

leveringstijden door externe transportmaatschappijen, enig langdurig tekort aan transportcapaciteit of een andere 

langdurige verstoring van de transportdiensten, storingen in de transportinfrastructuur zoals wegen of spoorwegen 

of het falen van ons IT-platform. Als wij niet in staat zijn om onze producten in overeenstemming met de door onze 

klanten vooropgestelde termijnen te produceren en te leveren en onze goede staat van dienst voor tijdige leveringen 

te handhaven, zijn wij mogelijk niet in staat om nieuwe klanten aan te trekken of bestaande klanten te behouden, 

wat een wezenlijk nadelige impact zou kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en 

bedrijfsresultaten.  

Wij zijn afhankelijk van ons senior management en van ons vermogen om andere belangrijke werknemers aan 

te trekken en te behouden.  

Onze toekomstige prestaties zijn in aanzienlijke mate afhankelijk van de voortgezette bijdragen van ons senior 

managementteam, een beperkte groep van zeer ervaren personen, van wie velen een diepgaand inzicht hebben in 

onze Vennootschap, onze klanten, onze activiteiten en onze sector. Als wij een lid van ons senior managementteam 

zouden verliezen, dan zou dit ons vermogen om effectief zaken te doen in aanzienlijke mate kunnen schaden. Als 

de diensten van leden van ons senior managementteam om welke reden dan ook niet beschikbaar zouden zijn, 

zouden wij ander personeel moeten aanwerven om onze Vennootschap te beheren en exploiteren. Er kan geen 

zekerheid worden geboden dat wij in staat zouden zijn om dergelijk hoger personeel onder aanvaardbare 

voorwaarden of tijdig te vinden of aan te werven.  
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Ons toekomstige succes is ook afhankelijk van ons vermogen om gekwalificeerde werknemers te vinden, aan te 

trekken, te ontplooien en te behouden, ook werknemers die een langetermijnrelatie hebben met onze leveranciers en 

klanten, en werknemers met relevante technische vakkennis. Wij concurreren met andere bedrijven voor een 

beperkte groep van potentiële werknemers met de vereiste vaardigheden en/of sectorervaring, onder andere omdat 

er een tekort heerst aan potentiële werknemers met de vereiste vaardigheden en ervaring in de sector. Daarnaast 

vereist de opleiding van nieuwe werknemers aanzienlijke tijd en middelen.  
  

Als een of meer van onze belangrijke werknemers hun ontslag indienen om bij een concurrent in dienst te treden, 

dan zou het verlies van die werknemers en enig daaruit voortvloeiend verlies van bestaande of potentiële klanten 

aan een dergelijke concurrent, schadelijk kunnen zijn voor onze activiteiten. Als wij er niet in slagen om een 

concurrerend verloningspakket, inclusief aandelenbonussen, te handhaven, kan dit eveneens schadelijk zijn voor 

onze activiteiten. Daarnaast kunnen wij mogelijk niet vermijden dat personeel dat ons bedrijf verlaat onze 

technische kennis, praktijken of procedures bekendmaakt of gebruikt. Als wij geen gekwalificeerd personeel 

kunnen aantrekken, opleiden en behouden en als wij ons senior management niet kunnen behouden, dan zou dit een 

wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wezenlijke schade aan een van onze faciliteiten zou een productiestoring kunnen veroorzaken.  

Balta heeft acht productiefaciliteiten in België en Turkije, en Bentley heeft een productiefaciliteit in California, 

Verenigde Staten. Onze faciliteiten zijn doorgaans gespecialiseerd in een welbepaalde productlijn, waardoor het 

moeilijk is om de productie in de ene faciliteit te vervangen door productie in een andere. Als er in een of meer van 

deze productiefaciliteiten een storing plaatsvindt, zouden wij tijdelijke productietekorten kunnen ervaren of een 

stijging in onze productiekosten, of kwaliteitsproblemen, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op 

onze bedrijfsresultaten.  

De productie in onze fabrieken zou nadelig kunnen worden beïnvloed door buitengewone gebeurtenissen, zoals 

brand, een ontploffing, het vrijkomen van hete stoom of heet water, een structurele instorting, een machinestoring, 

de lozing van chemische stoffen, een mechanische storing, langdurig of buitengewoon onderhoud, wegenwerken of 

sluitingen van belangrijke toegangswegen, een aardbeving, een overstroming, een storm of andere ernstige 

weersomstandigheden. Hoewel wij verzekerd zijn tegen verliezen in deze faciliteiten en tegen onderbrekingen in 

onze activiteiten, is die verzekering onderhevig aan beperkingen, zoals een eigen risico en een maximaal 

aansprakelijkheidsbedrag, en dekt ze mogelijk niet al onze verliezen en kunnen wij de bestellingen die onze klanten 

bij onze concurrenten hebben geplaatst, mogelijk niet recupereren. Wij kunnen verliezen lijden die niet door onze 

verzekeringspolissen worden gedekt. Het is mogelijk dat wij in de toekomst geen verzekeringsdekking kunnen 

verkrijgen, of niet volgens de huidige niveaus, en het is mogelijk dat onze premies sterk stijgen voor de dekking die 

wij in stand houden. Bijgevolg zouden wij aanzienlijke verliezen kunnen lijden als onze productiefaciliteiten schade 

zouden lijden of om een andere reden zouden worden stilgelegd, en kan er geen zekerheid worden geboden dat wij 

in staat zouden zijn om onze andere productiefaciliteiten volledig of gedeeltelijk te gebruiken om de effecten van 

enige dergelijke sluitingen te compenseren of te verzachten. Storingen in onze productiefaciliteiten zouden onze 

productiecapaciteit of kwaliteitscontrole in gevaar kunnen brengen, en zo een wezenlijk nadelig effect kunnen 

hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Onze activiteiten kunnen worden geconfronteerd met aanzienlijke operationele risico’s in opkomende markten.  

Vanwege onze productiefaciliteiten in Turkije en onze intentie om ons marktaandeel in bepaalde opkomende 

markten uit te breiden, kunnen onze commerciële en financiële resultaten direct of indirect worden beïnvloed door 

een ongunstige wijziging in het economische, politieke of reglementaire klimaat in de landen waar wij onze 

producten vervaardigen of verkopen. In opkomende markten kan er een onstabieler economisch en politiek klimaat 

heersen, en zijn de risico’s op sociale onrust en infrastructuurcomplicaties groter dan in meer ontwikkelde markten. 

Zo werd de Turkse overheid op 15 juli 2016 geconfronteerd met een poging tot staatsgreep door een groep binnen 

het Turkse leger. De Turkse overheid en de Turkse veiligheidsdiensten (met inbegrip van het Turkse leger) kregen 

de situatie snel onder controle en de regerende overheid bleef in het zadel. Hoewel onze activiteiten in Turkije niet 

wezenlijk werden beïnvloed, en wij beschikken over verzekering tegen bedrijfsverstoringen, kunnen de politieke en 

maatschappelijke omstandigheden rond de couppoging en de nasleep ervan (zoals de ratingverlaging van Turkije) 

een negatieve impact hebben op de Turkse economie, met inbegrip van de waarde van de Turkse lira.  

Als gevolg van de recente politieke volatiliteit tussen Rusland, de Verenigde Staten en de Europese Unie – die 

leidde tot de invoering van sancties tegen de invoer van bepaalde goederen in Rusland, de aanzienlijke 

waardedaling van de Russische roebel en een daarmee samenhangende daling van de koopkracht van Russische 

consumenten – is bovendien onze omzet uit Rusland en Oekraïne gedaald van € 17,2 miljoen in 2013 naar € 8,5 

miljoen in 2016.  
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Derhalve kunnen onze activiteiten negatief worden beïnvloed door bepaalde economische, reglementaire of 

politieke omstandigheden, die in opkomende markten meer uitgesproken kunnen zijn of vaker kunnen voorkomen, 

waaronder de bovenvermelde politieke en financiële onstabiele toestand, naast andere factoren zoals financiële 

crisissen, inflatie of hyperinflatie, devaluatie van valuta’s, verbod op de invoer van contanten, civiele onrust, 

terreurdaden, oorlogen, internationale conflicten, moeilijkheden bij de afdwinging van contractuele verplichtingen, 

moeilijkheden bij de invoering van, de naleving van of veranderingen in de geldende lokale en internationale 

wetgeving of reglementering (inclusief de milieuwetgeving en -reglementering en stelsels voor vergunningen en 

toelatingen en als gevolg van nieuwe interpretaties en een strengere toepassing, evenals wetten en voorschriften 

inzake corruptiebestrijding, witwasbestrijding en economische sancties), nationalisering van eigendom zonder 

billijke vergoeding, corruptie en afpersing, en een grotere en strengere overheidsreglementering op 

grensoverschrijdende handel, productie en prijsbepaling. Bovendien beschikken veel opkomende markten mogelijk 

niet over de volledige zakelijke, juridische en reglementaire infrastructuur die doorgaans in de meer ontwikkelde 

economieën bestaat, wat een invloed kan hebben op ons vermogen om de bovenvermelde factoren het hoofd te 

bieden. Daarnaast is de wetgeving inzake belasting, valuta’s en douane in dergelijke markten onderhevig aan 

uiteenlopende interpretaties en wijzigingen, die frequent en op onvoorspelbare wijze kunnen plaatsvinden.  

Dergelijke omstandigheden of een dergelijke instabiliteit zouden een impact kunnen hebben op onze activiteiten, en 

zouden kunnen leiden tot extra uitgaven en andere commerciële en financiële gevolgen om ons aan te passen aan 

dergelijke omstandigheden of die instabiliteit. Bijgevolg zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op 

onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij slagen er mogelijk niet in andere bedrijven over te nemen, overgenomen bedrijven doelmatig te integreren of 

geschikte operationele, financiële en beheersystemen en -controles te implementeren om de verwachte voordelen 

van deze overnames te verwezenlijken.  

Onze strategie bestaat erin deel te nemen aan de consolidatie van de wereldwijde sector van de rugs en zachte 

vloerbekleding, en wij onderzoeken dan ook geregeld overnamekansen. Het succes van deze strategie hangt af van 

ons vermogen om geschikte doelwitten te identificeren, zoals in het kader van onze recente overname van Bentley. 

De mogelijkheid bestaat dat wij in de toekomst geen overnames kunnen sluiten, of niet tegen de beoogde 

voorwaarden, vanwege antitrustbeperkingen of andere redenen. Zo kunnen de aankoopprijs die wordt gevraagd 

voor een toekomstige overname, of de kosten in het kader van dergelijke overname, te hoog oplopen. Ook bestaat 

de mogelijkheid dat wij de integratie van toekomstige overnames, zoals die van Bentley, niet zo snel als verwacht 

realiseren, of dat wij de verwachte kostenbesparingen, synergieën, toekomstige inkomsten of andere voordelen die 

wij met de overnames wilden bereiken niet realiseren. 

Ons vermogen om overgenomen bedrijven doelmatig te integreren en te beheren en toekomstige groei aan te sturen, 

zal afhangen van diverse factoren, zoals de grootte van de overgenomen bedrijven, de kwaliteit van het 

overgenomen management, de aard en geografische locatie van hun activiteiten, en de resulterende complexiteit 

van het integreren van hun activiteiten. Wij kunnen niet garanderen dat onze overname van Bentley of andere 

toekomstige overnames voldoende voordelen zullen opleveren om de opgelopen kosten te rechtvaardigen. Als wij 

er niet in slagen om overgenomen bedrijven met succes te integreren, zou dat een wezenlijk nadelig effect kunnen 

hebben op de uitvoering van onze strategie. 

Overnames kunnen ook aanleiding geven tot andere risico’s, zoals: 

 het onverwachte verlies van belangrijke werknemers van de overgenomen bedrijven, of de aftakeling 

van onze relatie met de huidige werknemers of de werknemers van deze overgenomen bedrijven; 

 buitengewone of onverwachte juridische, regulatorische, contractuele of andere kosten; 

 moeilijkheden bij het integreren van de financiële, operationele en bestuursnormen, -processen, -

procedures en -controles van de overgenomen bedrijven in die van onze bestaande activiteiten; 

 problemen bij het beheren van de toegenomen reikwijdte, de geografische diversiteit en de 

complexiteit van onze activiteiten (zoals inzake technologie, productlijnen en personeel); 

 het opvangen van voorwaardelijke en/of overgenomen verplichtingen; 

 het verlies van klanten en/of leveranciers; en 
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 zeggenschapsproblemen in het kader van overnames via joint ventures en andere regelingen waar wij 

geen alleenzeggenschap uitoefenen. 

Als een van de bovenstaande risico’s werkelijkheid wordt, kan dat een wezenlijk nadelig effect hebben op onze 

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. 

Wij kunnen worden beïnvloed door productiefouten of aansprakelijkheidsclaims of anderszins te kampen 

krijgen met ongunstige publiciteit.  

Het succes van onze activiteiten is afhankelijk van de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten en van de 

relaties met onze klanten. Indien onze producten herhaaldelijk niet voldoen aan de eisen van onze klanten, zou dit 

schadelijk kunnen zijn voor onze reputatie en onze verkoopvolumes. Wij kunnen verplicht zijn om op eigen kosten 

vervangingsproducten te vervaardigen als zij niet voldoen aan de normen en verwachtingen van onze klanten en/of 

aan de toepasselijke normen voor gezondheid en veiligheid van het land waar een product wordt verdeeld, en 

mogelijk worden wij blootgesteld aan claims voor productaansprakelijkheid in verband met de bovenvermelde 

factoren. Wij kunnen als gevolg van terugroepingen van producten of claims voor productaansprakelijkheid 

genoodzaakt zijn aanzienlijke uitgaven te doen. Ook kunnen wij geconfronteerd worden met andere commerciële 

en financiële gevolgen in verband met productiefouten of claims voor productaansprakelijkheid, waaronder boetes 

en betalingen aan klanten voor vernietigde voorraden, boetes voor niet-voorradige producten en klachten van 

klanten. Als onze producten niet voldoen aan de specificaties van onze klanten, kan de relatie met de klant 

bovendien worden beëindigd.  

Productiefouten of claims voor productaansprakelijkheid tegen ons zouden ons eveneens kunnen blootstellen aan 

ongunstige publiciteit. Daarnaast kunnen wij worden blootgesteld aan ongunstige publiciteit in verband met andere 

kwesties, inclusief maar niet beperkt tot productkwaliteit, merken, klachten, productiefaciliteiten en relaties met 

werknemers. Ongunstige publiciteit kan een negatieve impact hebben op onze reputatie, ongeacht of de 

aantijgingen waar zijn. De negatieve impact van ongunstige publiciteit in verband met onze producten, merken of 

productiefaciliteiten kan veel verder reiken dan het product, het merk of de faciliteit, en kan sommige of al onze 

andere producten, merken en faciliteiten beïnvloeden. Enige dergelijke ongunstige publiciteit zou een wezenlijk 

nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Wij slagen er mogelijk niet in om de milieu- en andere voorschriften na te leven of overheidsvergunningen en -

goedkeuringen te verkrijgen.  

Wij zijn verplicht om talrijke vergunningen, goedkeuringen, licenties en certificaten te verkrijgen van de 

respectieve overheidsinstanties van elk rechtsgebied waar wij actief zijn, in het bijzonder op het vlak van 

gezondheid, veiligheid (inclusief de veiligheid van onze faciliteiten) en milieuvoorschriften. De procedure voor het 

verkrijgen en vernieuwen van de noodzakelijke vergunningen, kan tijdrovend en complex zijn. Daarnaast kunnen 

dergelijke vergunningen of goedkeuringen in verschillende omstandigheden worden ontzegd, ingetrokken of 

gewijzigd. Als vergunningen of goedkeuringen niet kunnen worden verkregen, als de voorwaarden ervan niet 

worden nageleefd, of als de toepasselijke wetten of voorschriften niet worden nageleefd, kunnen onze activiteiten 

en onze verkopen vertraging oplopen of tijdelijk worden opgeschort, en worden wij mogelijk geconfronteerd met 

boetes en andere sancties.  

De reglementering op het vlak van milieu, gezondheid, hygiëne en veiligheid die wij moeten naleven, houdt 

voornamelijk verband met industriële veiligheid, koolstof- en andere uitstoot, en de afvoer van chemische of 

gevaarlijke stoffen (zoals industrieel afval en chemische stoffen die worden gebruikt in onze productieprocessen, 

zoals verf); het gebruik ervan, de productie, de opspoorbaarheid, de behandeling, het transport, de opslag en de 

verwijdering van of de blootstelling aan dergelijke stoffen; en herstel van industriële terreinen en milieusanering. 

De wetgeving in deze domeinen is in de loop van de tijd over het algemeen uitgebreider en strikter geworden, en 

wordt doorgaans ook strikter afgedwongen (wat ook resulteert in contractuele verplichtingen en 

verantwoordelijkheden op deze gebieden die aan de Vennootschap worden opgelegd). Bovendien kunnen nieuwe 

milieuwetten of -voorschriften, als die worden uitgevaardigd, of gewijzigde interpretaties van bestaande wetten 

leiden tot aantijgingen dat modificatieactiviteiten die in het verleden in onze vestigingen gebruikelijk waren, een 

schending vertegenwoordigden van de toepasselijke wetten en voorschriften. Om deze reglementen na te leven, 

kunnen wij genoodzaakt zijn om aanzienlijke kosten te betalen, vooral voor vrijgekomen verf of andere chemische 

stoffen. Wij kunnen niet voorspellen wat de bedragen zullen zijn van de stijgingen in investeringsuitgaven of 

operationele kosten die wij moeten doen om de toepasselijke milieuvereisten of andere reglementaire vereisten na 

te leven, noch of wij in staat zullen zijn om deze kosten via prijsverhogingen door te rekenen aan onze klanten. 

Voorts zouden wij vanwege strengere voorschriften voor bepaalde stoffen die wij gebruiken, genoodzaakt kunnen 

zijn om duurdere stoffen te gebruiken, onze formules te veranderen en de winstgevendheid van onze producten te 

verlagen.  
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Het is moeilijk om te anticiperen op veranderingen in de bovenvermelde wetten en voorschriften of in de 

interpretatie ervan, wat zou kunnen leiden tot aanzienlijke kosten of investeringen. Als wij niet in staat zijn om de 

vereiste vergunningen en goedkeuringen voor onze activiteiten te verkrijgen of om de voorwaarden van die 

vergunningen en goedkeuringen na te leven, of als er in de bovenvermelde gevallen mogelijk boetes worden 

opgelegd of Investeringsuitgaven zijn vereist, zou dit een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze 

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Hogere arbeidskosten, arbeidsgeschillen, werkonderbrekingen of vakbondsacties zouden een negatieve invloed 

kunnen hebben op onze activiteiten.  

Per 31 december 2016 had Balta 3.282 voltijds-equivalenten (“VTE’s”), voornamelijk in België (2.517), de 

Verenigde Staten (57) en Turkije (653). Per 31 december 2016 had Bentley 366 VTE’s, die allemaal in de 

Verenigde Staten waren gevestigd. Ons vermogen om onze arbeidsbehoeften in te vullen bij beheerste 

arbeidskosten hangt af van talrijke externe factoren, zoals de concurrentie voor en de beschikbaarheid van 

gekwalificeerd personeel op een bepaalde markt, de relatieve efficientie van onze logistieke en transportactiviteiten 

en de productiviteit van onze productievestigingen, de werkloosheidsgraad op die markten, de loonschalen, het 

lidmaatschap en de activiteit van vakbonden bij onze werknemers en veranderingen in de arbeids- of andere 

werkplekregelgeving (met inbegrip van de afschaffing van of wijzigingen in Belgische maatregelen gericht op het 

bestrijden van de werkloosheid). Onze arbeidskosten kunnen ook toenemen door, onder andere, de mogelijke 

herkwalificatie van zelfstandige onderaannemers tot werknemers of andere betwistingen van de arbeids- of 

vergoedingsregelingen met ons personeel. Als wij niet in staat zijn om die hogere kosten door te rekenen aan onze 

klanten of anderszins te compenseren, zouden die hogere arbeidskosten een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben 

op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Het is cruciaal dat wij goede relaties onderhouden met onze werknemers, vakbonden en andere 

werknemersafgevaardigden. Als de relaties met onze werknemers verslechteren, als de Belgische en internationale 

arbeidskosten stijgen, inclusief de kosten van beloningsregelingen voor werknemers, dan zouden arbeidsgeschillen, 

werkonderbrekingen of vakbondsacties de productie kunnen vertragen of verhinderen, en een wezenlijk nadelig 

effect hebben op onze financiële toestand en activiteiten. Een aanzienlijke meerderheid van onze 

productiewerknemers in België en de Verenigde Staten wordt gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten of 

vertegenwoordigd door vakbonden of lokale ondernemingsraden. Wij lopen dan ook vaak kosten op die zijn toe te 

rekenen aan de periodieke heronderhandeling van deze overeenkomsten, die soms moeilijk te voorspellen zijn. Ook 

moeten wij rekening houden met het risico dat er stakingen of andere conflicten met georganiseerd personeel 

kunnen ontstaan, of dat er vakbondsacties worden georganiseerd in onze vestigingen die momenteel niet over 

vakbondsvertegenwoordiging beschikken. Langdurige onderhandelingen, conflicten of verwante activiteiten zouden 

ook kunnen leiden tot dure werkonderbrekingen en productiviteitsverlies. Bovenvermelde scenario’s zouden een 

wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. De Groep is 

tijdens de verslagperiode niet geconfronteerd met grote verstoringen. In juli 2015 was er een werkonderbreking van 

twee dagen door 10 werknemers om hun supervisor te ondersteunen, die werd opgelost na de afspraak dat de Groep 

het delen van informatie met de werknemers zou verbeteren. 

  

Het uitvallen van of aanzienlijke storingen in onze IT-systemen en software zouden een ongunstige invloed 

kunnen hebben op onze activiteiten.  

Onze activiteiten zijn afhankelijk van de effectieve werking van onze informatietechnologie, databases, 

telecommunicatienetwerken, computersystemen en andere infrastructuur, in het bijzonder het IT-platform dat wij 

gebruiken voor het beheer van onze activiteiten, zoals de verkoop, de klantenservice, de logistiek en de 

administratie. Voor veel van onze segmenten beschikken wij over een complex en heterogeen 

toepassingenlandschap dat gedeeltelijk bestaat uit bepaalde systemen uit eerdere overnames die slechts gedeeltelijk 

zijn geïntegreerd, die aanleiding zouden kunnen geven tot bepaalde operationele risico’s in verband met de 

toewijzing van middelen en toereikende ondersteunende teams. Ook worden wij steeds vaker geconfronteerd met 

incidenten die verband houden met cybercriminaliteit, zoals ransomware, phishing en software die trojans bevat. 

Een storing in onze IT-netwerken en -systemen zou kunnen leiden tot onvoorziene kosten, zou onze activiteiten 

kunnen verstoren en zou een ongunstige invloed kunnen hebben op onze relaties met onze klanten, leveranciers en 

andere partijen. Bovendien kunnen onze informatiesystemen worden beschadigd of kunnen er onverwachte 

storingen plaatsvinden als gevolg van brand, overstroming, storm en andere natuurrampen, stroomuitval, storingen 

in het computersysteem of -netwerk, nalatigheid van operatoren, materieel of elektronisch verlies van gegevens, 

beveiligingsinbreuken, computervirussen, telecommunicatiestoringen, vandalisme of andere uitzonderlijke 

gebeurtenissen. Dergelijke storingen, schade of onderbrekingen zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben 

op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  
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Wij kunnen verliezen lijden die mogelijk slechts gedeeltelijk of helemaal niet verzekerd zijn.  

Wij hebben verzekeringspolissen voor bepaalde operationele risico’s, waaronder productaansprakelijkheid, schade 

aan eigendommen (inclusief gebouwen, fabrieken, machines en voorraden, inclusief als gevolg van bepaalde 

rampen zoals brand, overstroming, storm en aardbevingen), bedrijfsverstoringen, industriële ongevallen, 

aansprakelijkheid voor bestuurders en directeurs. Er kan niet worden gegarandeerd dat het niveau van verzekering 

dat door ons wordt gehandhaafd, voldoende is voor de risico’s van onze activiteiten of toereikend is om alle 

potentiële claims te dekken. Bepaalde soorten verliezen zijn mogelijk niet gedekt door onze verzekeringspolissen 

en kunnen ofwel volledig ofwel gedeeltelijk onverzekerbaar zijn of niet verzekerbaar zijn tegen commercieel 

redelijke voorwaarden. Als wij een volledig of gedeeltelijk onverzekerd verlies lijden, dan zou dit een wezenlijk 

nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Veranderingen in belastingtarieven, belastingverplichtingen of regels voor de administratieve verwerking van 

belastingen zouden een invloed kunnen hebben op de toekomstige resultaten.  

Als multinationale groep zijn wij in verschillende rechtsgebieden belastingplichtig. Er is aanzienlijke 

oordeelsvorming vereist om de wereldwijde belastingverplichtingen vast te stellen, ook, onder andere, omdat de 

belastingwetten en -voorschriften die gelden in de verschillende landen waar wij actief zijn, niet altijd duidelijke en 

definitieve richtlijnen bieden. Onze effectieve belastingtarieven en verschuldigde belastingen zouden kunnen 

worden beïnvloed door wijzigingen in de samenstelling van onze winsten in landen of rechtsgebieden met hogere 

of lagere belastingtarieven, veranderingen in de regels voor transfer pricing, veranderingen in de waardering van 

onze uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen, ons vermogen om fiscale verliezen en fiscaal 

verrekenbare tegoeden aan te wenden, veranderingen in de aftrekbaarheid van rente of andere veranderingen in de 

belastingwetten en de manier waarop die belastingwetten door de belastingautoriteiten worden toegepast (mogelijk 

met terugwerkende kracht), inclusief via fiscale regelingen van de betreffende bevoegde belastingautoriteiten.  

De niet-terugvorderbare belasting over de toegevoegde waarde (“btw”) zou in de toekomst kunnen stijgen in andere 

landen waar wij actief zijn. Als wij de prijzen van onze producten niet verhogen in overeenstemming met de btw-

verhoging, dan heeft dat negatieve gevolgen voor onze winstmarges. Als wij de btw-verhoging doorrekenen aan 

onze klanten door de prijzen van onze producten te verhogen, kan de vraag naar onze producten dalen, wat een 

wezenlijk nadelige invloed zou hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Bovendien 

ontstaan er in het normale verloop van de bedrijfsvoering btw-risico’s als gevolg van de bedrijfsactiviteiten, en 

specifieke btw-risico’s in verband met overnames in verband met eerdere overnames en reorganisaties.  

Bepaalde markten waarop wij actief zijn, hanteren mechanismen van transfer pricing die vereisen dat transacties 

met verbonden ondernemingen objectief en onder normale commerciële voorwaarden (“at arm’s length”) worden 

verricht. Regelingen tussen leden van onze groep, zoals intragroepstransacties voor managementdiensten, royalty’s, 

vergoedingen voor IT-diensten, cash-poolingafspraken, leningen binnen de groep en consultancyvergoedingen, 

worden doorgaans uitgevoerd in een objectieve transactie onder normale commerciële voorwaarden. Als de 

belastingautoriteiten in een rechtsgebied echter van oordeel zijn dat dergelijke regelingen niet op objectieve basis 

en onder normale commerciële voorwaarden zijn uitgevoerd, en zij deze regelingen met succes betwisten, dan kan 

het bedrag aan belasting dat door de betreffende leden van de groep verschuldigd is voor zowel het huidige jaar als 

voor vorige jaren, aanzienlijk stijgen, en moeten er mogelijk boetes of interesten worden betaald. Als er geen 

documentatie over transfer pricing wordt ingediend om het resultaat van toegepaste prijsprincipes te staven, 

wanneer daarom door de betreffende belastingautoriteiten wordt verzocht, kunnen er bovendien boetes worden 

opgelegd. 

Daarnaast worden onze aangiften in de inkomstenbelasting regelmatig geauditeerd door de belastingautoriteiten in 

België en de verschillende landen waar wij actief zijn. Van tijd tot tijd voeren verschillende overheden, evenals de 

Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, aanzienlijke veranderingen 

door in de belastingregels en de toepassing van regels op bedrijven, waaronder veranderingen die mogelijk een 

impact hebben op ons vermogen om uitgestelde belastingen op internationale winsten op te nemen. Wij beoordelen 

regelmatig de waarschijnlijkheid van gunstige of ongunstige resultaten van belastingcontroles en wijzigingen in 

belastingwetten en -voorschriften om te bepalen of onze voorziening voor inkomstenbelastingen toereikend is. 

Hoewel wij van oordeel zijn dat onze belastingschattingen redelijk zijn, kan er geen zekerheid worden verstrekt dat 

een definitieve vaststelling niet wezenlijk zal verschillen van de behandeling die wordt weerspiegeld in onze 

voorzieningen voor inkomstenbelastingen en overlopende posten in het verleden. Bovenvermelde scenario’s 

zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  
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Wijzigingen in het standpunt van de belastingautoriteiten over onze structuur zouden een nadelige invloed 

kunnen hebben op onze bedrijfsresultaten.  

Ons effectieve belastingtarief en onze verschuldigde belastingen zijn gebaseerd op de toepassing van de huidige 

wetten, voorschriften en verdragen op het gebied van inkomstenbelastingen. Hoewel de belastingautoriteiten onze 

interpretatie van de toepassing van de huidige wetten, voorschriften en verdragen vooralsnog niet in vraag hebben 

gesteld, zouden deze autoriteiten onze interpretatie in de toekomst wel kunnen betwisten, wat leidt tot bijkomende 

verschuldigde belastingen of aanpassingen van onze voorziening voor inkomstenbelastingen waardoor ons 

effectieve belastingtarief zou kunnen stijgen. Daarnaast kunnen wij door fiscale wetten, voorschriften of verdragen 

die in de toekomst worden uitgevaardigd, beslissen om onze uitgestelde belastingvorderingen te herwaarderen, wat 

kan leiden tot een aanzienlijke stijging in ons effectieve belastingtarief. Een verandering in de relevante wetten, 

voorschriften of verdragen inzake inkomstenbelastingen of een ongunstige interpretatie daarvan door de 

belastingautoriteiten, zou kunnen leiden tot een auditaanpassing of tot een herwaardering van onze uitgestelde 

belastingvorderingen waardoor ons effectieve belastingtarief en onze verschuldigde belastingen zouden kunnen 

stijgen tot een niveau dat hoger is dan het niveau dat momenteel in de geconsolideerde jaarrekening wordt 

gepresenteerd, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand, 

bedrijfsresultaten en vooruitzichten.  

Onze afhankelijkheid van derden kan ons blootstellen aan risico’s en kan onze activiteiten verstoren of nadelig 

beïnvloeden.  

Wij hangen af van derde partijen voor diverse diensten, zoals het transport van producten en de levering van 

grondstoffen. Hoewel wij onze leveranciers en aanbieders prestatienormen opleggen, hebben wij geen uiteindelijke 

controle over hun prestaties, wat onze activiteiten kwetsbaar maakt voor hun prestatietekortkomingen. Bovendien 

kan een ontoereikende bewaking en regeling van de prestaties van onze externe leveranciers ons blootstellen aan 

extra risico. Onze afhankelijkheid van derden maakt ons ook kwetsbaar voor veranderingen in de activiteiten, 

financiële omstandigheden en andere factoren bij onze leveranciers buiten onze controle, zoals hun inbreuken op 

wetten of regels, wat onze aansprakelijkheidsblootstelling of de kosten van onze activiteiten kan verhogen. Als 

onze leveranciers niet presteren zoals verwacht of zoals contractueel bepaald, kan dat een negatief effect hebben op 

onze reputatie bij onze klanten, en leiden tot aanzienlijke verstoringen en kosten onze activiteiten en van de 

diensten die wij verstrekken aan onze klanten, wat een wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op onze 

activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en vooruitzichten.  

Onze activiteiten kunnen worden beïnvloed door diverse wettelijke en reglementaire nalevingsrisico’s, zoals de 

wetten en regels tegen kartelvorming, het witwassen van geld, omkoperij en corruptie, sancties en wetten en 

regels betreffende de bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer.  

Wij zijn onderworpen aan uiteenlopende wettelijke en reglementaire vereisten en risico’s in de landen waar wij 

faciliteiten hebben of onze producten verkopen, inzake de naleving van wetten en regels tegen kartelvorming, het 

witwassen van geld, omkoperij en corruptie, zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en de Britse 

Bribery Act, en sancties opgelegd door internationale organisaties of individuele landen. Waar van toepassing 

beperken of verbieden deze wetten transacties met bepaalde landen, en met bepaalde bedrijven en personen die 

voorkomen op lijsten die worden opgesteld door de Amerikaanse overheid, de Europese Unie, diverse EU-lidstaten 

en andere overheden. Wij zijn ook onderworpen aan de wetten en regels betreffende de bescherming van gegevens 

en de persoonlijke levenssfeer. De afgelopen jaren was er een algemene toename in zowel de frequentie als de 

strengheid van de handhaving van dergelijke wetten. Mogelijk zijn wij ons niet bewust van ontwikkelingen in 

dergelijke wetten en regels en kunnen sommigen van onze werknemers, onderaannemers, vertegenwoordigers en 

licentiehouders of externe leveranciers en aanbieders die betrokken zijn bij onze verkopen daden stellen die een 

overtreding vormen van dergelijke maatregelen, die allemaal het voorwerp kunnen vormen van wettelijke of 

reglementaire ingrepen van buitenlandse of binnenlandse overheden of toezichthouders.  

Onze huidige nalevingscontroles volstaan mogelijk niet om tekortschietende praktijken, fraude en overtredingen 

van de wet door onze tussenpersonen, consultants, verkoopvertegenwoordigers en werknemers te voorkomen of op 

te sporen. Als tussenpersonen, consultants, verkoopvertegenwoordigers of werknemers waarmee wij samenwerken 

ongepaste voordelen ontvangen of gebruikmaken van corrupte, frauduleuze of andere oneerlijke bedrijfspraktijken, 

kunnen wij geconfronteerd worden met juridische sancties, boetes, verlies van orders en beschadiging van onze 

reputatie. Vooral in het licht van onze wereldwijde activiteiten, groepsstructuur, omvang en de mate van 

samenwerking met tussenpersonen, consultants en verkoopvertegenwoordigers, kunnen onze interne controles, 

beleidslijnen en risicobeheer ontoereikend blijken.  

Wij hebben een formeel anticorruptie- en anti-omkopingbeleid opgesteld en zijn van plan onze 

beleidsverplichtingen betreffende sancties en exportcontroles verder te ontwikkelen. De huidige afwezigheid van al 
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deze nalevingsbeleidsmaatregelen kan het echter moeilijker maken om al onze wereldwijde activiteiten te bewaken 

en te controleren, vooral met betrekking tot verkopen via externe vertegenwoordigers die wij niet rechtstreeks 

controleren. Bovendien kunnen deze interne beleidslijnen en procedures ondoelmatig blijken om de naleving van 

deze wetten en regels zeker te stellen. De niet-naleving van deze wetten kan ons blootstellen aan burgerrechtelijke 

en strafrechtelijke vervolging en sancties, handhavingsingrepen, het opleggen van boetes of export- of economische 

sancties tegen ons, of reputatieschade, die allemaal een wezenlijk nadelige invloed kunnen hebben op onze 

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

De doelstellingen op middellange termijn die in dit Prospectus worden vermeld, kunnen wezenlijk verschillen 

van onze werkelijke resultaten en beleggers mogen er geen overmatig vertrouwen in stellen. 

De doelstellingen op middellange termijn die in dit Prospectus worden vermeld, kunnen wezenlijk verschillen van 

onze werkelijke resultaten en beleggers mogen er geen overmatig vertrouwen in stellen. De doelstellingen op 

middellange termijn die worden beschreven onder “Activiteiten — Doelstellingen op middellange termijn” en elders 

zijn doelstellingen van het management voor de omzetgroei op middellange termijn, het Gecorrigeerde 

Bedrijfsresultaat en de kasstroom. De Vennootschap heeft “middellange termijn” niet gedefinieerd en is dat ook 

niet van plan, en deze doelstellingen mogen niet worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat wij dergelijke 

maatstaven nastreven voor een bepaald boekjaar. Deze doelstellingen op middellange termijn zijn gebaseerd op een 

aantal veronderstellingen (zoals het succes van onze bedrijfsstrategieën), die inherent onderworpen zijn aan 

aanzienlijke bedrijfs-, operationele, economische en andere risico’s, waarvan vele buiten onze controle vallen. Zo 

heeft ons directe uitvoerende team ruime ervaring in de bredere sector, maar het was niet verantwoordelijk voor 

onze strategie op lange termijn. Deze veronderstellingen kunnen dan ook veranderen of worden mogelijk niet 

bewaarheid. Daarnaast kunnen onverwachte gebeurtenissen een nadelige impact hebben op de werkelijke resultaten 

die wij kunnen verwezenlijken in toekomstige periodes, ongeacht of onze veronderstellingen betreffende de 

middellange termijn al dan niet correct blijken. Bijgevolg kunnen onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen 

van deze doelstellingen op middellange termijn, en beleggers mogen er geen overmatig vertrouwen in stellen. 

  

Risico’s in verband met onze kapitaalstructuur  

Onze schuldgraad en verplichtingen tot schuldaflossing zouden een ongunstige invloed kunnen hebben op onze 

activiteiten.  

De aanzienlijke schuldgraad en verplichtingen tot schuldaflossing van de Vennootschap zouden een ongunstige 

invloed kunnen hebben op haar activiteiten. In 2015 en 2014 had de Vennootschap een negatief totaal eigen 

vermogen. Hoewel het totale eigen vermogen per 31 maart 2017 positief was, blijft de Vennootschap een hoge 

schuldenlast dragen, met een verhouding tussen nettoschulden en eigen vermogen van 2,8:1 of tussen nettoschulden 

en totale activa van 47,6%. Per 31 maart 2017 had de Vennootschap, Bentley inclusief, een bruto schuldenlast van 

€ 424,7 miljoen (een verhouding tussen schulden en eigen vermogen van 3,9:1), inclusief € nihil aan opgenomen 

bedragen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit en € 291,0 miljoen aan schulden vertegenwoordigd door de Senior 

Secured Notes (inclusief aangegroeide rente), € 17,3 miljoen aan verplichtingen uit hoofde van financiële-

leaseovereenkomsten, € 75,1 miljoen aan schulden onder de Senior Term Loan (inclusief aangegroeide rente), € 

30,9 miljoen aan schulden voor afschrijfbare termijnleningen (inclusief aangegroeide rente), € 10,4 miljoen 

opgenomen onder een doorlopende kredietlening bij Bentley en € 0,1 miljoen aan kortetermijnschulden bij 

kredietinstellingen. Nadere informatie over onze schulden, inclusief Bentley, is te vinden in “Operationeel en 

financieel overzicht en vooruitzichten — Liquiditeit en kapitaalmiddelen”. Na correctie voor het Aanbod en de 

aanwending van de opbrengst daaruit, zouden wij (Bentley inbegrepen) een Nettoschuld van € 247,4 miljoen en een 

verhouding Nettoschuld/Adjusted EBITDA van 2,5:1 hebben gehad per 31 december 2016. Raadpleeg ook “Niet-

geauditeerde pro forma financiële informatie”.  

De mate waarin wij door vreemd vermogen gefinancierd zullen blijven na het Aanbod zou belangrijke gevolgen 

kunnen hebben voor onze aandeelhouders, inclusief, maar niet beperkt tot:  

 een grotere kwetsbaarheid en een geringere flexibiliteit om te reageren op algemene ongunstige 

economische en sectorale omstandigheden, inclusief renteschommelingen;  

 de vereiste om een aanzienlijk deel van onze kasstromen uit bedrijfsactiviteiten te wijden aan de 

betaling van hoofdsom en rente op schulden, waardoor de beschikbaarheid van die kasstromen voor 

andere doeleinden wordt beperkt, zoals het betalen van dividenden of de financiering van 

werkkapitaal, investeringsuitgaven, overnames, joint ventures of andere algemene bedrijfsdoeleinden;  

 de beperking van onze flexibiliteit in de planning van of de reactie op veranderingen in onze 

activiteiten en de concurrentieomgeving en de sector waarin wij actief zijn;  
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 de verhindering van ons vermogen om een overnamestrategie na te streven;  

 een concurrentienadeel in vergelijking met concurrenten die niet in even grote mate met vreemd 

vermogen zijn gefinancierd;  

 de beperking van ons vermogen om aanvullende fondsen te lenen en de verhoging van de kosten van 

dergelijke aanvullende financieringen;  

 grotere moeilijkheden voor ons om onze terugbetalingsverplichtingen na te leven inzake de Senior 

Secured Notes met vervaldatum in september 2022; en 

 grotere moeilijkheden voor ons om onze terugbetalingsverplichtingen na te leven inzake de Senior 

Term Loan met vervaldatum in maart 2022.  

Dergelijke of andere gevolgen of gebeurtenissen zouden een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze 

activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.  

Bovendien kunnen wij in de toekomst aanzienlijke verdere schulden oplopen, mede in verband met toekomstige 

overnames. Hoewel de Senior Secured Notes Indenture, de Overeenkomst Senior Term Loan en de Overeenkomst 

Doorlopende Kredietfaciliteit (elk zoals gedefinieerd in “Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten — 

Liquiditeit en kapitaalmiddelen — Financieringsregelingen” hieronder) beperkingen omvatten inzake ons 

vermogen om meer schulden aan te gaan, gelden er diverse significante voorbehoudsbepalingen en uitzonderingen 

voor deze beperkingen, en in bepaalde omstandigheden kunnen er ook met inachtneming van deze beperkingen 

aanzienlijke verdere schulden worden aangegaan. Krachtens de Senior Secured Notes Indenture kunnen wij, naast 

een vastgelegde toegestane schuld, aanvullende schulden aangaan op voorwaarde dat onze Vastelastendekkingsratio 

op pro forma basis minstens 2,00 op 1,00 bedraagt. Onze Vastelastendekkingsratio wordt berekend als de 

Geconsolideerde EBITDA (zoals gedefinieerd in de Senior Secured Notes Indenture) van LSF9 Balta Issuer S.A. 

voor de vier recentste boekkwartalen waarvoor interne jaarrekening beschikbaar zijn, gedeeld door de Vaste Lasten 

(zoals gedefinieerd in de Senior Secured Notes Indenture) van LSF9 Balta Issuer S.A., die doorgaans bestaan uit 

rentekosten en dividenden op preferente aandelen, voor dezelfde periode. De berekening van de 

Vastelastendekkingsratio gebeurt op de basis die is uiteengezet in de Senior Secured Notes Indenture en kan 

rekening houden met bepaalde pro forma aanpassingen zoals toegestaan in dit kader (mede met betrekking tot 

verwachte kostenbesparingen en kostenverlagingssynergieën). Bovendien legt de Senior Secured Notes Indenture 

geen beperking op aan ons vermogen om verplichtingen aan te gaan die geen schulden vormen in het kader van die 

beperkingen. Als wij nieuwe schulden of andere verplichtingen aangaan, zullen de risico’s waarmee onze hoger 

uiteengezette schuldenlast gepaard gaat toenemen. Dergelijke nieuwe schulden kunnen gepaard gaan met een 

hogere rente en kunnen ons ertoe verplichten om minder gunstige convenanten af te sluiten, die onze activiteiten, 

vooruitzichten, financiële situatie en bedrijfsresultaten verder kunnen beperken. Het vermogen om nieuwe schulden 

aan te gaan krachtens de Senior Term Loan Agreement en de Doorlopende Kredietfaciliteit strookt grotendeels met 

de Senior Secured Notes Indenture. 

  

Wij zijn onderworpen aan restrictieve schuldconvenanten die beperkingen kunnen opleggen aan ons vermogen 

om onze toekomstige activiteiten en kapitaalbehoeften te financieren en bedrijfskansen en -activiteiten te 

benutten.  

De Senior Secured Notes Indenture, de Senior Term Loan Agreement en de Doorlopende Kredietfaciliteit omvatten 

convenanten die onder andere ons vermogen beperken om:  

 nieuwe schulden aan te gaan of garanties te verstrekken voor nieuwe schulden en bepaalde preferente 

aandelen uit te geven;  

 bepaalde voorrechten te creëren of toe te staan;  

 bepaalde beperkte betalingen te verrichten, waaronder dividenden of andere uitkeringen;  

 achtergestelde schulden of participatieleningen vooruit of terug te betalen;  

 bepaalde investeringen of overnames te doen, met inbegrip van participaties in joint ventures;  

 bepaalde transacties met verbonden ondernemingen aan te gaan;  

 bepaalde activa te verkopen, te leasen of over te dragen;  
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 te fuseren of te consolideren met andere entiteiten; en  

 de zekerheidsbelangen ten gunste van de crediteuren te onderwerpen aan een bijzondere 

waardevermindering.  

Al deze beperkingen zijn onderworpen aan belangrijke uitzonderingen en gevallen van voorbehoud. Ondanks deze 

uitzonderingen en gevallen van voorbehoud kunnen de convenanten waaraan wij onderworpen zijn ons vermogen 

om onze strategie te implementeren, om te reageren op marktomstandigheden of om bedrijfskansen en -activiteiten 

in ons belang te benutten, beperken.  

Bovendien kan ons vermogen om deze convenanten en beperkingen na te leven beïnvloed worden door 

gebeurtenissen buiten onze controle. Dat zijn bijvoorbeeld de heersende economische, financiële en industriële 

omstandigheden. Als wij deze convenanten of beperkingen overtreden, kan dat een wanbetaling vormen in het 

kader van de Senior Secured Notes, de Overeenkomst Senior Term Loan, de Overeenkomst Doorlopende 

Kredietfaciliteit of andere op dat ogenblik uitstaande schulden. Bij het plaatsvinden van een 

wanprestatiegebeurtenis in het kader van de Senior Secured Notes, de Overeenkomst Senior Term Loan of de 

Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit, kunnen de betrokken crediteuren beslissen om de schulden, samen 

met eventuele aangegroeide en onbetaalde rente en andere provisies, per direct verschuldigd en opeisbaar te maken, 

en aanspraak maken op het onderpand dat die schulden zekerstelt. Ook leningen in het kader van andere 

schuldinstrumenten die kruislingse kredietverzuimclausules of kruislingse vervroegde opeisbaarheidsclausules 

omvatten, kunnen versneld worden of onmiddellijk opeisbaar worden. Als onze crediteuren de betaling van deze 

bedragen versnellen, volstaan onze activa mogelijk niet voor de volledige terugbetaling van deze bedragen en om 

alle andere verplichtingen die verschuldigd en betaalbaar zouden worden te vervullen.  

Risico’s in verband met de Aandelen en het Aanbod  

Na de voltooiing van het Aanbod zijn wij nog steeds indirect gedeeltelijk in handen van de Verkopende 

Aandeelhouder, en mogelijk zijn diens belangen in strijd met onze belangen of de belangen van de houders van 

de Aandelen. 

Direct na de voltooiing van het Aanbod, uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de 

Secundaire Tranche (met inbegrip van de volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en van de 

Verhogingsoptie) en een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, zal Lone Star Fund IX een indirect belang 

van minstens 37,8% van de Aandelen hebben. Afhankelijk van zijn participatie zal LSF9 Balta Holdco S.à r.l. de 

indirecte bevoegdheid hebben om tot vijf bestuurders van de Vennootschap aan te stellen, en om bepaalde 

beslissingen te bepalen die door onze aandeelhouders moeten worden goedgekeurd. Er kan dan ook geen zekerheid 

worden geboden dat enige zaak die voor beslissing aan de aandeelhouders moet worden voorgelegd, op een manier 

zal worden opgelost die volgens de andere houders van de Aandelen overeenstemt met hun belang of ons beste 

belang. Bovendien kan de Verkopende Aandeelhouder een belang hebben in het nastreven van overnames, 

afstotingen, financieringen of andere transacties die zijn kapitaalinvestering naar zijn oordeel zouden kunnen 

verbeteren, ook al kunnen dergelijke transacties risico’s inhouden voor andere houders van de Aandelen.  

Vóór het Aanbod was er geen publieke markt voor de Aandelen en de Aandelen kunnen onderhevig zijn aan 

prijs- en volumeschommelingen.  

Vóór het Aanbod was er geen openbare handelsmarkt voor de Aandelen. Er kan geen zekerheid worden geboden 

dat er zich een actieve handelsmarkt voor de Aandelen zal ontwikkelen of, indien dit wel gebeurt, dat deze markt na 

de voltooiing van het Aanbod kan worden gehandhaafd. Bovendien is de Aanbodprijs niet noodzakelijk indicatief 

voor de prijzen waartegen de Aandelen vervolgens op de effectenbeurs zullen worden verhandeld. Als er zich geen 

actieve handelsmarkt ontwikkelt of als deze markt niet in stand kan worden gehouden, dan zou dit een ongunstige 

invloed kunnen hebben op de liquiditeit en de handelsprijs van de Aandelen.  

Behoudens de minimale grootte van het aanbod zal het werkelijke aantal Aandelen dat wordt geplaatst, op onze 

website en in een persbericht worden bevestigd, samen met de Aanbodprijs. Derhalve is mogelijk slechts een 

beperkt aantal Aandelen beschikbaar voor verhandeling op de markt, wat de liquiditeit van de Aandelen zou kunnen 

beperken. 

Openbaar verhandelde effecten kunnen van tijd tot tijd onderhevig zijn aan aanzienlijke koers- en 

volumeschommelingen die mogelijk geen verband houden met de bedrijfsprestaties van de vennootschappen die ze 

hebben uitgegeven. Bovendien kan de marktprijs van de Aandelen zeer volatiel blijken en kan hij aanzienlijk 

schommelen als reactie op een aantal factoren, waarvan vele buiten onze controle vallen, zoals nieuwe 

overheidsreglementering, schommelingen in de bedrijfsresultaten in onze verslagperioden, wijzigingen in financiële 
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schattingen door effectenanalisten, wijzigingen in de marktwaardering van vergelijkbare ondernemingen, 

aankondigingen door ons of onze concurrenten van belangrijke contracten, overnames, strategische allianties, joint 

ventures, kapitaalverbintenissen of nieuwe diensten, verlies van belangrijke klanten, aanwerving of vertrek van 

belangrijk personeel, een tekort in opbrengsten of netto-inkomsten of een toename van verliezen boven de niveaus 

zoals verwacht door effectenanalisten, toekomstige uitgiften of verkopen van gewone aandelen en schommelingen 

in de koers en het volume op de aandelenmarkt. Elk van deze gebeurtenissen zou kunnen leiden tot een aanzienlijke 

daling in de prijs van de Aandelen.  

Toekomstige verkopen van aanzienlijke hoeveelheden van onze gewone aandelen, of de perceptie dat dergelijke 

verkopen zouden kunnen plaatsvinden, zouden een ongunstige invloed kunnen hebben op de koers van de 

Aandelen.  

De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en bepaalde leden van het management zullen er krachtens de 

Underwritingovereenkomst (die naar verwachting op of rond 13 juni 2017 zal worden gesloten) naar verwachting 

mee instemmen dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de Joint Global Coordinators geen gewone aandelen van de Vennootschap of in gewone aandelen converteerbare of 

omwisselbare effecten van de Vennootschap zullen uitgeven, aanbieden of verkopen gedurende een periode van 

180 dagen, en 360 dagen in het geval van het management, na de Afsluitingsdatum, zoals beschreven in “Plan voor 

de Distributie”. Na het verstrijken van deze lock-upbepalingen kunnen er toekomstige verkopen van de Aandelen 

worden verricht door ons, de Verkopende Aandeelhouder of de betreffende leden van ons Directiecomité. Als de 

Vennootschap zou beslissen om middelen te werven door middel van extra aanbiedingen van aandelen, zou dit voor 

haar aandeelhouders tot verwatering kunnen leiden indien zij niet deelnemen. Bovendien zouden verkopen van een 

aanzienlijk aantal Aandelen door enige partij of partijen bij de Underwritingovereenkomst, of de perceptie dat 

dergelijke verkopen zouden kunnen plaatsvinden, een ongunstige invloed kunnen hebben op de koers van de 

Aandelen. 

Mogelijk zijn wij niet in staat om dividenden uit te betalen in overeenstemming met ons beschreven 

dividendbeleid.  

Op voorwaarde dat er uitkeerbare reserves beschikbaar zijn, berekend op basis van onze enkelvoudige jaarrekening, 

en behoudens wezenlijke kansen voor externe groei, hebben wij momenteel de intentie om een dividend te betalen 

van 30% tot 40% van onze aangepaste nettowinst van het jaar, op basis van onze geconsolideerde jaarrekening 

opgesteld volgens de IFRS (met uitsluiting van beursintroductievergoedingen en provisies voor 2017). Voor het 

boekjaar 2017 wordt het bedrag van de eventuele dividenden pro rata berekend, zodat de Vennootschap alleen 

dividenden zou betalen voor het deel van het boekjaar waarvoor de Aandelen op Euronext Brussels waren 

genoteerd (op basis van de toepassing van het dividendbeleid zoals in de vorige zin beschreven). Er kan echter geen 

zekerheid worden geboden dat wij in de toekomst dividendbetalingen zullen verrichten. De betaling van dividenden 

zal afhankelijk zijn van factoren zoals onze bedrijfsvooruitzichten, de vereisten inzake geldmiddelen, mede in het 

kader van wezenlijke kansen voor externe groei, en de financiële prestaties, de toestand van de markt en het 

algemene economische klimaat en andere factoren, waaronder fiscale en andere reglementaire overwegingen. 

Aangezien de Vennootschap zelf een holdingmaatschappij is en geen bedrijfsactiviteiten uitvoert, zijn ons 

vermogen om dividenden te betalen en het niveau van de eventuele dividenden bovendien afhankelijk van de mate 

waarin wij, direct of indirect, middelen ontvangen van onze dochterondernemingen. Wij zijn ook onderworpen aan 

bepaalde financiële convenanten krachtens onze Senior Secured Notes en onze Doorlopende Kredietfaciliteit die 

beperkingen opleggen aan de betaling van dividenden. 

Volgens de Belgische wetgeving en de Statuten moet de Vennootschap bovendien, vóór ze dividenden kan betalen, 

een bedrag van 5% van haar jaarlijkse nettowinst volgens de Belgische GAAP toewijzen aan een wettelijke reserve 

in haar enkelvoudige jaarrekening tot de reserve gelijk is aan 10% van het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap. De wettelijke reserve van de Vennootschap voldoet momenteel niet aan deze vereiste, en ook na de 

afsluiting van het Aanbod zal de wettelijke reserve niet aan deze vereiste voldoen. Dienovereenkomstig zal in 

toekomstige jaren 5% van onze jaarlijkse nettowinst volgens de Belgische GAAP moeten worden toegewezen aan 

de wettelijke reserve, waardoor het vermogen van de Vennootschap om dividenden te betalen aan haar 

aandeelhouders, wordt beperkt. 

Als gevolg van deze factoren kan er geen zekerheid worden verstrekt over de vraag of er in de toekomst dividenden 

zullen worden betaald of soortgelijke betalingen zullen worden verricht of, in voorkomend geval, het bedrag 

daarvan. 

Beleggers zijn mogelijk niet in staat om een schadevergoeding toegewezen te krijgen in burgerrechtelijke 

procedures voor schendingen van de Amerikaanse effectenwetgeving. 
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De meesten van onze bestuurders en leden van ons Directiecomité wonen buiten de Verenigde Staten en een 

meerderheid van onze activa en van de activa van deze personen bevindt zich buiten de Verenigde Staten. 

Bijgevolg kan het voor beleggers moeilijk zijn om aan dergelijke personen of aan de Vennootschap binnen de 

Verenigde Staten dagvaardingen te betekenen of om ten aanzien van hen vonnissen af te dwingen die in de 

Verenigde Staten zijn verkregen op basis van de bepalingen inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de 

Amerikaanse effectenwetten. Er bestaat bovendien onzekerheid of oorspronkelijke rechtszaken in België kunnen 

worden afgedwongen, of in rechtszaken voor de afdwinging van vonnissen van Amerikaanse rechtbanken over 

burgerlijke aansprakelijkheid die uitsluitend gebaseerd zijn op de federale effectenwetten van de Verenigde Staten. 

Beleggers die inwoners zijn van andere landen dan België kunnen onderhevig zijn aan verwatering als zij niet in 

staat zijn om deel te nemen aan toekomstige aanbiedingen van voorkeurrechten.  

Volgens de Belgische wet beschikken aandeelhouders over een voorkeurrecht, waarvan afstand kan worden gedaan 

en dat kan worden geannuleerd, evenredig met hun bestaande aandelenparticipaties, op de uitgifte, tegen een 

inbreng in contanten, van nieuwe aandelen of andere effecten die de houder daarvan het recht geven op nieuwe 

aandelen. De uitoefening van voorkeurrechten door bepaalde aandeelhouders die geen inwoners zijn van België kan 

worden beperkt door het toepasselijke recht, geldende praktijken of andere overwegingen, en dergelijke 

aandeelhouders zijn mogelijk niet in staat om dergelijke rechten uit te oefenen. In het bijzonder kan er geen 

zekerheid worden verstrekt dat wij in staat zullen zijn om een vrijstelling te verkrijgen van registratie in het kader 

van de Amerikaanse Securities Act, en zijn wij niet verplicht om een registratieverklaring in te dienen over enige 

dergelijke voorkeurrechten of onderliggende effecten of om te trachten een registratieverklaring van kracht te laten 

verklaren volgens de Amerikaanse Securities Act. De aandelenparticipaties van aandeelhouders in rechtsgebieden 

buiten België die niet in staat zijn of voor wie het niet is toegestaan om hun voorkeurrechten uit te oefenen in geval 

van een toekomstige aanbieding van voorkeurrechten, kunnen onderhevig zijn aan verwatering.  

Beleggers met een andere referentievaluta dan de euro worden bij een belegging in de Aandelen blootgesteld 

aan het wisselkoersrisico.  

De Aandelen zijn, en enige dividenden die voor de Aandelen worden gedeclareerd zullen worden, uitgedrukt in 

euro. Een belegging in de Aandelen door een belegger waarvan de belangrijkste valuta niet de euro is, stelt die 

belegger bloot aan het wisselkoersrisico, waardoor de waarde van de belegging in de Aandelen of van enige 

dividenden kan dalen.  

Een verkoop, aankoop of ruil van Aandelen kan in de toekomst worden onderworpen aan de Financiële 

Transactietaks.  

Op 14 februari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd voor een Richtlijn van de Raad (de 

“Ontwerprichtlijn”) over een gemeenschappelijke belasting op financiële transacties (financiële transactietaks of 

“FTT”). Het is de bedoeling dat de FTT via een procedure voor nauwere samenwerking wordt ingevoerd in elf EU-

lidstaten (Oostenrijk, België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Slowakije en 

Slovenië). In december 2015 trok Estland zich terug uit de groep van landen die bereid waren de FTT in te voeren 

(de “Deelnemende Lidstaten”).  

Krachtens de Ontwerprichtlijn is de FTT verschuldigd op financiële transacties op voorwaarde dat minstens één 

partij bij de financiële transactie in een Deelnemende lidstaat is gevestigd of verondersteld wordt te zijn gevestigd, 

en er een financiële instelling in een Deelnemende lidstaat is gevestigd of verondersteld wordt te zijn gevestigd die 

een partij is bij de financiële transactie, of die optreedt in naam van een partij bij de transactie. De FTT geldt echter 

niet voor (onder andere) transacties op de primaire markt zoals beschreven in artikel 5(c) van Verordening (EG) Nr. 

1287/2006, inclusief de activiteit van underwriting en de daaropvolgende toewijzing van financiële instrumenten in 

het kader van hun uitgifte.  

De tarieven van de FTT zullen door elke Deelnemende lidstaat worden vastgelegd, maar voor transacties met 

andere financiële instrumenten dan derivaten, bedraagt het tarief minstens 0,1% van het belastbare bedrag. Het 

belastbare bedrag voor dergelijke transacties zal in het algemeen worden bepaald op basis van de betaalde of 

verschuldigde vergoeding in ruil voor de overdracht. De FTT zal verschuldigd zijn door elke financiële instelling 

die in een Deelnemende lidstaat is gevestigd of verondersteld wordt te zijn gevestigd en die ofwel een partij is bij 

de financiële transactie, of die optreedt in naam van een partij bij de transactie, of in gevallen waarin de transactie 

voor diens rekening is uitgevoerd. Indien de verschuldigde FTT niet binnen de geldende tijdlimieten is betaald, 

wordt elke partij bij een financiële transactie, ook personen die geen financiële instellingen zijn, gezamenlijk en 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde FTT.  
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Beleggers dienen er dan ook in het bijzonder rekening mee te houden dat er op een verkoop, aankoop of 

omwisseling van Aandelen FTT is verschuldigd tegen het minimumtarief van 0,1%, op voorwaarde dat de 

bovenvermelde vereisten zijn vervuld. Mogelijk moet de belegger deze kosten betalen of moet hij de kosten 

terugbetalen aan een financiële instelling, en/of mogelijk hebben de kosten een invloed op de waarde van de 

Aandelen. Op de uitgifte van nieuwe Aandelen zou geen FTT verschuldigd moeten zijn.  

Er wordt door de Deelnemende lidstaten nog steeds over de Ontwerprichtlijn onderhandeld en bijgevolg kan de 

Ontwerprichtlijn op elk moment worden gewijzigd. Zodra de Ontwerprichtlijn is goedgekeurd (de “Richtlijn”), 

moet ze bovendien worden ingevoerd in de respectieve binnenlandse wetten van de Deelnemende lidstaten, en 

mogelijk wijken de binnenlandse bepalingen die de Richtlijn invoeren af van de Richtlijn zelf.  

Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen over de gevolgen van de FTT die gepaard gaan met 

een inschrijving op, aankoop, bezit en vervreemding van de Aandelen. 

De Aandelen worden vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum genoteerd en verhandeld op Euronext 

Brussels op “if-and-when-issued-and/or delivered”-basis. Euronext Brussels NV kan alle uitgevoerde transacties 

met de Aangeboden Aandelen annuleren als ze op de Afsluitingsdatum niet zijn uitgegeven en geleverd.  

Vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum zullen de Aandelen op Euronext Brussels worden genoteerd en 

verhandeld op “if-and-when-issued-and/or delivered”-basis, wat betekent dat de handel in de Aandelen zal 

beginnen vóór de afsluiting van het Aanbod. De Afsluitingsdatum zal naar verwachting plaatsvinden op de tweede 

handelsdag van Euronext Brussels na de Noteringsdatum (dus op “H+2”-basis). Beleggers die vóór de 

Afsluitingsdatum transacties wensen te verrichten met de Aangeboden Aandelen, ongeacht of deze transacties 

plaatsvinden op Euronext Brussels of anderszins, dienen zich ervan bewust te zijn dat de Afsluitingsdatum mogelijk 

niet plaatsvindt op de verwachte datum, of helemaal niet indien bepaalde voorwaarden of gebeurtenissen waarnaar 

wordt verwezen in de Underwritingovereenkomst (zoals in dit document gedefinieerd) niet zijn vervuld of daarvan 

geen afstand wordt gedaan of indien zij niet op of vóór die datum plaatsvinden. Euronext Brussels NV kan alle 

uitgevoerde transacties met de Aandelen annuleren als ze op de Afsluitingsdatum niet zijn uitgegeven en geleverd. 

Euronext Brussels NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de notering en de 

verhandeling op een “if-and-when-issued-and/or delivered”-basis vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum. 

Bepaalde bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de Statuten kunnen een invloed 

hebben op potentiële overnamepogingen en op de marktprijs van de Aandelen.  

Er zijn diverse bepalingen in de Belgische vennootschapswetgeving en bepaalde andere bepalingen in het Belgische 

recht en de Statuten, zoals die in verband met de verplichting om belangrijke deelnemingen bekend te maken, 

fusiecontrole en toegestaan kapitaal, die van toepassing kunnen zijn en waardoor het moeilijker kan worden om met 

succes een vijandig overnamebod uit te brengen. Raadpleeg in dit verband “Beschrijving van het Aandelenkapitaal 

en Statuten — Wetgeving en jurisdictie”. Deze bepalingen zouden potentiële overnamepogingen kunnen 

ontmoedigen waarvan andere aandeelhouders menen dat ze in hun belang zijn, en kunnen de marktprijs van de 

Aandelen ongunstig beïnvloeden. Deze bepalingen kunnen ook tot gevolg hebben dat ze de aandeelhouders de 

gelegenheid ontnemen om hun Aandelen tegen een premie te verkopen.  

De koers van de Aandelen kan aanzienlijk schommelen als reactie op verschillende factoren. 

Openbaar verhandelde effecten kunnen van tijd tot tijd onderhevig zijn aan aanzienlijke koers- en 

volumeschommelingen die mogelijk geen verband houden met de bedrijfsresultaten of de financiële toestand van de 

ondernemingen die ze hebben uitgegeven. Daarnaast kan de koers van de Aandelen uiterst volatiel blijken en 

aanzienlijk schommelen als reactie op diverse factoren, waarvan vele buiten onze controle vallen, zoals: 

 de marktverwachtingen ten aanzien van onze financiële prestaties; 

 werkelijke of verwachte schommelingen in onze activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand; 

 veranderingen in de schattingen van onze bedrijfsresultaten door effectenanalisten; 

 de perceptie van beleggers over de impact van het Aanbod op ons en onze aandeelhouders; 

 potentiële of werkelijke verkopen van blokken van aandelen op de markt of het short verkopen van 

aandelen; 

 de introductie van nieuwe concurrenten of nieuwe producten op de markten waarop wij actief zijn; 
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 volatiliteit op de markt als geheel of in de perceptie van beleggers over onze sectoren en concurrenten; 

 veranderingen in de marktwaardering van vergelijkbare bedrijven; 

 aankondigingen door ons of onze concurrenten van belangrijke contracten; 

 overnames, strategische allianties, joint ventures, kapitaalverbintenissen of nieuwe producten of 

diensten; 

 verlies van belangrijke klanten; 

 de aanwerving of het vertrek van belangrijke personeelsleden; 

 eventuele tekorten in omzet of netto-inkomsten, of een toename van de verliezen ten opzichte van de 

door effectenanalisten verwachte niveaus; 

 toekomstige uitgiften of verkopen van gewone aandelen; 

 schommelingen in de aandelenkoersen en volumes; 

 nieuwe overheidsreglementering; 

 het algemene economische, financiële en politieke klimaat; en 

 enige van de bovenvermelde risico’s. 

De koers van de Aandelen kan nadelig worden beïnvloed door de meeste van de bovenvermelde of andere factoren, 

ongeacht onze werkelijke bedrijfsresultaten en financiële toestand.  

 



 

46 

 

AANWENDING VAN DE OPBRENGSTEN 

Op basis van verwachte bruto-opbrengsten van de Primaire Tranche van ongeveer €145 miljoen zal de 

Vennootschap naar verwachting netto-opbrengsten uit het Aanbod ontvangen van circa € 137,6 miljoen, na aftrek 

van underwritingprovisies (inclusief discretionaire stimuleringspremies)voor een bedrag van circa € 4,7 miljoen en 

kosten voor een bedrag van circa € 2,7 miljoen. Uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden 

Aandelen (met inbegrip van de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie) en een Aanbodprijs in het midden 

van de Prijsvork, zal de Vennootschap circa € 7,4 miljoen aan kosten en provisies betalen uit de beschikbare 

geldmiddelen.  

De netto-opbrengsten uit de Primaire Tranche zullen worden gebruikt voor (i) een terugbetaling van schulden door 

LSF9 Balta Issuer S.A. en (ii) de uitlening door LSF9 Balta Issuer S.A. aan andere bedrijven van de Groep voor de 

betaling van andere schulden. Nadere details over deze leningen zijn te vinden in “Transacties met verbonden 

partijen”. De terug te betalen schuld houdt voornamelijk verband met de overname van de Bentley-bedrijvengroep, 

en omvat: (i) € 41,3 miljoen, bestaande uit (1) de gedeeltelijke terugbetaling van een doorlopende kredietlening en 

kortetermijnschulden bij kredietinstellingen, en (2) een termijnlening, telkens overgenomen via de overname van de 

Bentley-bedrijvengroep; (ii) de volledige terugbetaling van de Senior Term Loan (inclusief aangegroeide rente) 

voor een bedrag van € 75,1 miljoen; en (iii) de gedeeltelijke terugbetaling van € 21,2 miljoen van de Senior Secured 

Notes. Deze terugbetaling van schulden zal leiden tot een aanzienlijke verlichting van de schuldenlast van de Balta 

Groep, met als doel een na de beursintroductie verlaagde verhouding Nettoschuld/Adjusted EBITDA van 2,5:1, 

tegen 3,9:1 (inclusief Bentley) per 31 maart 2017. De terugbetaling van de Senior Term Loan en de Bentley-schuld 

vormt een bijzondere prioriteit voor de Vennootschap. Los van het Aanbod is naar het oordeel van de 

Vennootschap het werkkapitaal waarover zij momenteel beschikt echter voldoende voor de huidige vereisten, 

d.w.z. voor de volgende 12 maanden na de datum van dit Prospectus. 

Uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Secundaire Tranche (met inbegrip van 

de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en een volledige 

uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zal de Verkopende Aandeelhouder uit het Aanbod totale netto-

opbrengsten van circa € 159 miljoen ontvangen. De Vennootschap zal geen opbrengsten van de Secundaire Tranche 

ontvangen. Die opbrengsten zullen volledig worden betaald aan de Verkopende Aandeelhouder.  

Alle kosten en vergoedingen in verband met het Aanbod zullen pro rata worden verdeeld tussen de Vennootschap 

en de Verkopende Aandeelhouder op basis van de respectieve grootte van de Primaire Tranche en de Secundaire 

Tranche. 
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DIVIDENDEN EN DIVIDENDBELEID 

Dividenden 

De Aangeboden Aandelen hebben het recht om te delen in dividenden die na de Afsluitingsdatum worden 

gedeclareerd voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en toekomstige jaren. Alle Aandelen nemen in 

gelijke mate deel in de eventuele winst van de Vennootschap. In het algemeen mag de Vennootschap alleen 

dividenden betalen met de goedkeuring van de Aandeelhoudersvergadering, hoewel de Raad van Bestuur volgens 

de Statuten van de Vennootschap interim-dividenden kan declareren zonder de goedkeuring van de aandeelhouders. 

Het recht om dergelijke interim-dividenden te betalen is echter onderworpen aan bepaalde wettelijke beperkingen.  

Het maximumbedrag van het dividend dat kan worden betaald, wordt bepaald op basis van de enkelvoudige 

jaarrekening van de Vennootschap opgesteld in overeenstemming met de Belgische GAAP.  

Volgens de Belgische wetgeving en de Statuten moet de Vennootschap bovendien, vóór ze dividenden kan betalen, 

een bedrag van 5% van haar jaarlijkse nettowinst volgens de Belgische GAAP toewijzen aan een wettelijke reserve 

in haar enkelvoudige jaarrekeningtot de reserve gelijk is aan 10% van het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap. De Vennootschap heeft momenteel geen wettelijke reserve. Dienovereenkomstig zal in toekomstige 

jaren 5% van de jaarlijkse nettowinst van de Vennootschap volgens de Belgische GAAP moeten worden 

toegewezen aan de wettelijke reserve, waardoor het vermogen van de Vennootschap om dividenden te betalen aan 

haar aandeelhouders wordt beperkt. 

De aandeelhouders van de Vennootschap hebben, vóór de aanvang van het Aanbod en behoudens de effectieve 

voltooiing van de kapitaalverhoging van de Vennootschap via een inbreng in natura, beslist tot een 

kapitaalverlaging, beide met onmiddellijke ingang vóór de afsluiting van het Aanbod, waardoor er uitkeerbare 

reserves zullen ontstaan voor een bedrag van € 150 miljoen. Er zullen geen kapitaalbijdragen worden terugbetaald 

aan de aandeelhouders in het kader van deze kapitaalvermindering. De reserves die voortvloeien uit de 

kapitaalverlaging zullen pas uitkeerbaar zijn twee maanden na de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad van een afschrift van de notariële akte die de vervulling noteert van de opschortende voorwaarde voor 

deze kapitaalvermindering. Dienovereenkomstig zal de Vennootschap het recht hebben om uit deze uitkeerbare 

reserves uitkeringen aan aandeelhouders te verrichten, ook al is er voor het betreffende jaar geen jaarlijkse 

nettowinst volgens de Belgische GAAP. De Vennootschap is niet verplicht om een deel van deze uitkeerbare 

reserves toe te wijzen aan de wettelijke reserve die hierboven is vermeld. 

Uitgaande van een Vennootschap zal de bruto opbrengsten ontvangen uit de Primaire Tranche ten bedrage van €145 

miljoen, en voorts, ervan uitgaande dat Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, zal het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap (inclusief uitgiftepremie) na de afsluiting van het Aanbod € 150 bedragen. Na de 

afsluiting van het Aanbod zullen de uitkeerbare reserves € 361 bedragen, en zal er geen wettelijke reserve zijn.  

Dividendbeleid 

Er zijn door de Vennootschap vóór het Aanbod geen dividenden betaald. Op voorwaarde van de beschikbaarheid 

van uitkeerbare reserves en behoudens eventuele wezenlijke kansen voor externe groei, heeft de Vennootschap 

momenteel de intentie om een dividend te betalen van 30% tot 40% van haar nettowinst over het jaar, op basis van 

haar geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de IFRS (met uitsluiting van beursintroductievergoedingen en 

provisies voor 2017). Voor het boekjaar 2017 wordt het bedrag van de eventuele dividenden pro rata berekend, 

zodat de Vennootschap alleen dividenden zou betalen voor het deel van het boekjaar waarvoor de Aandelen op 

Euronext Brussels waren genoteerd (op basis van de toepassing van het dividendbeleid zoals verder beschreven). 

Het bedrag van enige dividenden en de beslissing om in een jaar al dan niet dividenden te betalen, kunnen worden 

beïnvloed door diverse factoren, waaronder de bedrijfsvooruitzichten, de vereisten inzake geldmiddelen, mede in 

verband met eventuele wezenlijke kansen voor externe groei, en de financiële prestaties van de Vennootschap, de 

toestand van de markt en het algemene economische klimaat en andere factoren, waaronder fiscale en andere 

reglementaire overwegingen. Raadpleeg in dit verband “Risicofactoren — Mogelijk zijn wij niet in staat om 

dividenden uit te betalen in overeenstemming met ons beschreven dividendbeleid”. Als gevolg van deze factoren 

kan er geen zekerheid worden verstrekt over de vraag of er in de toekomst dividenden zullen worden betaald of 

soortgelijke betalingen zullen worden verricht of, in voorkomend geval, het bedrag daarvan. 
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VERWATERING 

Als gevolg van de uitgifte van Aangeboden Aandelen die in de Primaire Tranche door de Vennootschap zullen 

worden verkocht, zullen het economische belang en het stemrecht van de Verkopende Aandeelhouder verwateren. 

De maximale verwatering voor de Verkopende Aandeelhouder zou 39,7% bedragen, op basis van de verwachte 

bruto-opbrengst van de Primaire Tranche van € 145 miljoen en uitgaande van een Aanbodprijs in het midden van 

de Prijsvork.  

In de volgende tabel wordt de economische eigendom van de Aandelen gepresenteerd, 1) direct vóór de afsluiting 

van het Aanbod; 2) rekening houdend met de Reorganisatie zoals beschreven in “Voornaamste en Verkopende 

Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie” en het Aanbod, uitgaande van (i) een volledige 

plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Primaire en Secundaire Tranches (exclusief de Verhogingsoptie), en 

(ii) een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork; en 3) rekening houdend met de Reorganisatie zoals beschreven 

in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie” en het Aanbod, 

uitgaande van (i) een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Primaire en Secundaire Tranches 

(exclusief de Verhogingsoptie), (ii) een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, en (iii) de volledige 

uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en 4) uitvoering gevend aan de Reorganisatie zoals beschreven in 

“Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep – Reorganisatie” en het Aanbod, 

uitgaande van (i) een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Primaire en Secundaire Tranche 

(inclusief de Verhogingsoptie), en (ii) een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en (iii) volledige uitoefening 

van de Overtoewijziginsoptie: 

 
 

  

Gehouden Aandelen 

op datum van dit 

Prospectus 

Gehouden Aandelen 

Na de Afsluiting van 

de Reorganisatie 

Gehouden Aandelen 

na 

de Afsluiting van 

het 

Aanbod, uitgaande 

van een volledige 

uitoefening van de 

Overtoewijzings-

optie 

Gehouden Aandelen 

uitgaande van de 

volledige 

uitoefening van de 

Verhogingsoptie en 

de Over- 

toewijzingsoptie 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Lone Star Fund IX ...............................          

 LSF9 Balta Midco S.à r.l.  ............  61.499 99,99 0 0 0  0 0 0 

 LSF9 Balta Holdco S.à r.l.  ..........  1 0,01 25.000.000 100 15.729.56

7 

45 13.195.23

4 

38 

Management ........................................  0 0 0 0 1.116.693 3 940.787 3 

Publiek .................................................  0 0 0 0 18.068.26

9 

52 20.778.51

0 

60 

Totaal ..................................................  61.500 100 25.000.000 100 34.914.53

0 

100 34.914.53

0 

100 
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KAPITALISATIE EN SCHULDENLAST 

In de volgende tabel worden de liquide middelen, de kapitalisatie en de schuldenlast van LSF9 Balta Issuer S.A. per 

31 maart 2017 gepresenteerd (i) op werkelijke basis, en (ii) gecorrigeerd om rekening te houden met de 

Reorganisatie zoals beschreven in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — 

Reorganisatie” en het Aanbod, uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen (met inbegrip 

van de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, en de 

terbeschikkingstelling van alle opbrengsten uit de Primaire Tranche aan LSF9 Balta Issuer S.A. door Balta Group 

NV via een kapitaalinbreng en aangewend zoals beschreven in “Aanwending van de opbrengsten”. Op basis van 

verwachte bruto-opbrengsten van de Primaire Tranche van € 145 miljoen zal de Vennootschap naar verwachting 

netto-opbrengsten uit het Aanbod ontvangen van circa € 137,6 miljoen, na aftrek van underwritingprovisies voor 

een bedrag van circa € 4,7 miljoen en kosten voor een bedrag van circa € 2,7 miljoen (uitgaande van een volledige 

plaatsing van de Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), een 

Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en een volledige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie).  

Deze tabel moet samen worden gelezen met “Aanwending van de opbrengsten”, “Geselecteerde geconsolideerde 

financiële informatie” en “Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten” en de geconsolideerde 

jaarrekening met de bijbehorende toelichtingen die elders in dit Prospectus zijn opgenomen.  

Kapitalisatie 

 

Feitelijk per 

31 maart 

2017 

Zoals 

gecorrigeerd 

voor het Aanbod 

en de 

Reorganisatie Aangepast  

 (in duizend €) 

    
Kortlopende schulden .....................................................  2.202 (934) 1.268 
Gewaarborgd ..........................................................................  - - - 
Zekergesteld ...........................................................................  2.097 (934) 1.163 
Niet gewaarborgd / niet zekergesteld .....................................  105 - 105 

    
Langlopende schulden .........................................................  406.266 (132.787) 273.479 
Gewaarborgd ..........................................................................  - - - 
Zekergesteld ...........................................................................  406.266 (132.787) 273.479 
Niet gewaarborgd / niet zekergesteld .....................................  - - - 

    
Totale schuldenlast 

(1) (2) ...................................................  408.468 (133.721) 274.747 

    
Maatschappelijk kapitaal, uitgiftepremie en kapitaalreserves 
(3) .....................................................................................  

1.431 277.227 278.658 

Preferente aandeelbewijzen (3) ................................................  138.600 (138.600) - 
Niet-gerealiseerde resultaten ..................................................  (9.813) - (9.813) 
Ingehouden winst en overige reserves ...................................  3.508 - 3.508 
Totaal eigen vermogen .........................................................  133.727 138.627 272.354 
Minderheidsbelangen (4) ....................................................  1.027 (1.027) - 
Totaal eigen vermogen .........................................................  134.754 137.600 272.354 
    

Kapitalisatie ..........................................................................  543.222 3.879 547.101 
 _______________________________  

(1) De boekwaarde van de schuld bedraagt € 408,5 miljoen. Dit stemt overeen met een nettoschuld van € 385,0 miljoen bij uitsluiting van 

de geactiveerde financieringsvergoedingen (€ 16,4 miljoen), toezeggingskosten (€ 0,1 miljoen) . 

(2)  Na correctie voor het Aanbod en de Reorganisatie daalt de totale schuldenlast met € 133,7 miljoen. Dit stemt overeen met een daling 

van de schuld van € 137,6 miljoen door de aanwending van de netto-opbrengst van het Aanbod om schulden terug te betalen, en door 

een stijging van de boekwaarde van de schuld als gevolg van de herclassificatie van € 3,9 miljoen aan geactiveerde 

financieringsvergoedingen naar de resultatenrekening bij de delging van schuld. 

(3)  Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremie zullen toenemen met € 276,2 miljoen na het Aanbod. Dit is het gevolg van (i) € 137,6 

miljoen aan kapitaalverhoging in contanten voortvloeiend uit de inschrijving op de Primaire Tranche, (ii) € 138,6 miljoen aan inbreng 



 

50 

 

van preferente aandeelbewijzen in de kapitaalreserve van LSF9 Balta Issuer S en (iii) €1.0 miljoen  bijdrage van 

minderheidsinvestering in Bentley in het eigenvermogen van LSF9 Balta Issuer S.A; (zonder het uitgeven van nieuwe aandelen). 

(4)  Na de uitkoop van het management van Bentley zullen de minderheidsbelangen ophouden te bestaan door de inbreng van het 

minderheidsbelang in Bentley in de kapitaalreserve van LSF9 Balta Issuer S.à r.l. Raadpleeg “Voornaamste en Verkopende 

Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie — Uitkoop van het management van Bentley”. 

 

Nettoschuldenlast 

 

Feitelijk per 

31 maart 

2017 

Zoals 

gecorrigeerd 

voor het Aanbod 

en de 

Reorganisatie Aangepast  

 (in duizend €) 

    

Liquide middelen ...................................................................  39.732 - 39.732 

Liquiditeit .............................................................................  39.732 - 39.732 

    

    

Kortlopende bankschulden .....................................................  105 - 105 

Kortlopend gedeelte van langlopende schuld .........................  3.364 (861) 2.503 

Overige kortlopende financiële schulden ...............................  118 - 118 

Kortlopende financiële schulden .........................................  3.587 (861) 2.726 

    

Netto kortlopende financiële schuldenlast .........................  (36.145) (861) (37.006) 

    

Langlopende bankleningen ....................................................  126.394 (111.614) 14.780 

Uitgegeven obligaties (1) .........................................................  278.488 (21.246) 257.241 

    

Langlopende financiële schulden ........................................  404.881 (132.860) 272.021 

    

Netto financiële schuldenlast ...............................................  368.737 (133.721) 235.016 
 _______________________________  

(1) De post “Uitgegeven obligaties” omvat zowel het kortlopende (€ -1,4 miljoen) als het langlopende deel (€ 279,9 miljoen) van de 

Senior Secured Notes.  

Vóór de afsluiting van het Aanbod had LSF9 Balta Holdco S.à r.l. alle gewone aandelen van LSF9 Balta Issuer 

S.A. in handen. Na de Reorganisatie zal de Vennootschap, op voorwaarde van en met ingang direct vóór de 

afsluiting van het Aanbod, de nieuwe uiteindelijke moedervennootschap van de operationele activiteiten van de 

Balta Groep worden. 

Na de voltooiing van het Aanbod zal de Vennootschap (op een individuele basis) een maatschappelijk 

kapitaal/premie hebben van € 361 miljoen, en uitkeerbare reserves voor een bedrag van €150 miljoen (ontstaan 

door de kapitaalvermindering), ervan uitgaande dat de Vennootschap bruto-opbrengsten uit de Primaire Tranche zal 

ontvangen voor een bedrag van € 145 miljoen, en uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden 

Aandelen (met inbegrip van de volledige uitoefening van de Verhogingsoptie), in het midden van de Prijsvork.  

Verklaring over het werkkapitaal 

Naar het oordeel van de Vennootschap is het werkkapitaal waarover zij beschikt vóór het Aanbod voldoende voor 

de huidige vereisten, d.w.z. voor de volgende 12 maanden na de datum van dit Prospectus. 

 



 

51 

 

NIET-GEAUDITEERDE PRO FORMA FINANCIËLE INFORMATIE 

De niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde resultatenrekening is opgesteld op de basis van de onderstaande 

toelichtingen ter illustratie van het effect van de overname van Bentley door de Groep alsof die had plaatsgevonden 

op 1 januari 2016 en de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde balans is opgesteld op de basis van de 

onderstaande toelichtingen ter illustratie van het effect van de overname van Bentley door de Groep alsof die had 

plaatsgevonden op 31 december 2016. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is afgeleid van de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening 

van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 en 

de niet-geauditeerde geconsolideerde interim jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017, aangepast om rekening te houden met (i) 

de overname van Bentley door de Groep, (ii) verschillen tussen de US GAAP en de IFRS en de afstemming op de 

financiële verslaglegging en boekhoudprincipes van de Groep, en (iii) pro forma aanpassingen ter weerspiegeling 

van de transactie en de financiering, en is opgesteld in overeenstemming met de grondslag voor de opstelling zoals 

uiteengezet in de toelichtingen bij de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie.  

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is louter bedoeld ter informatie en mag niet worden 

beschouwd als een indicatie van de werkelijke resultaten die zouden zijn verwezenlijkt als de overname van Bentley 

door de Groep zou zijn voltooid op de aangegeven datum. Zij zijn niet bedoeld als indicatie van de toekomstige 

geconsolideerde resultaten van de activiteiten of financiële positie van de Groep. De niet-geauditeerde pro forma 

aanpassingen zijn gebaseerd op de beschikbare informatie en bepaalde veronderstellingen waarvan het 

Management meent dat ze redelijk zijn. Zij houden rekening met gebeurtenissen die rechtstreeks voortvloeien uit de 

overname en de betrokken transacties en zijn gesteund op feiten. De werkelijke en toekomstige resultaten kunnen 

wezenlijk verschillen van wat wordt weergegeven in de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie, om 

diverse redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verschillen in de veronderstellingen die zijn gebruikt bij 

de opstelling van de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie.  

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie moet gelezen worden samen met “Presentatie van financiële 

en andere informatie”, “Aanwending van de opbrengst”, “Geselecteerde geconsolideerde financiële informatie”, 

“Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten”, “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en 

structuur van de Groep — Reorganisatie” en de Geconsolideerde Jaarrekening die zijn opgenomen in dit 

Prospectus. 

De lezers dienen ook op te merken dat de correcties voor de aanpassing van de US GAAP aan de IFRS gebaseerd 

zijn op de informatie die tot heden beschikbaar is, voorlopig zijn en kunnen worden veranderd zodra er nadere 

informatie wordt verkregen. Er kunnen echter wezenlijke verschillen bestaan tussen de US GAAP en de IFRS die 

niet zijn weergegeven omdat het effect zou zijn omgekeerd via pro forma aanpassingen en zonder effect op de 

uiteindelijke cijfers zou zijn. Daarnaast zijn sommige verschillen niet verwerkt in het kader van de omzetting waar 

zij betrekking hebben op posten die zullen worden aangepast aan de marktwaarde in het kader van de aanstaande 

toewijzing van de aankoopprijs, zoals hieronder uiteengezet.  

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie vormt geen jaarrekening in de zin van de Luxemburgse Wet 

van 19 december 2002, zoals gewijzigd. Het verslag van PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative over de 

niet-geauditeerde pro forma financiële informatie zoals vereist door Richtlijn 2003/71/EG van het Europese 

Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer 

effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, zoals gewijzigd, en zijn 

uitvoeringsmaatregelen is te vinden op de volgende pagina’s van dit Prospectus. De niet-geauditeerde pro forma 

financiële informatie is niet opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Regulation S-X krachtens de 

Amerikaanse Securities and Exchange Act van 1934. Noch de aanpassingen, noch de resulterende pro forma 

financiële informatie zijn gecontroleerd. 

Er zijn afrondingen gebeurd naar het dichtstbijzijnde gehele getal, het is dan ook mogelijk dat sommige 

totaalcijfers niet de exacte rekenkundige som zijn van de getallen die eraan voorafgaan. 
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Onafhankelijk assurance-verslag van de erkende commissaris betreffende de 
samenstelling van in een prospectus opgenomen pro forma financiële informatie 
 
Aan de Raad van Bestuur van  
LSF9 Balta Issuer S.A. 
 
We hebben onze assurance-opdracht voltooid die erin bestaat verslag uit te brengen over de 
samenstelling van de pro forma financiële informatie van LSF9 Balta Issuer S.A. (de ‘Vennootschap’) 
door de raad van bestuur van de Vennootschap. De pro forma financiële informatie bestaat uit de pro 
forma geconsolideerde balans per 31 december 2016, de pro forma geconsolideerde winst- en 
verliesrekening voor het op die datum afgesloten boekjaar,  de pro forma geconsolideerde winst- en 
verliesrekening voor de periode over drie maanden eindigend op 31 maart 2017 en de bijbehorende 
toelichting zoals uiteengezet op pagina’s 56 tot 73 van de prospectus dat uitgegeven wordt naar 
aanleiding van de uitgifte van aandelen van Balta Group NV (de ‘Prospectus’). De toegepaste criteria op 
basis waarvan de raad van bestuur van de Vennootschap de pro forma financiële informatie 
samengesteld heeft, zijn toegelicht onder punt 20.2 van Bijlage I en punten 1 tot 6 van Bijlage II van de 
Verordening (EU) Nr. 809/2004 van de Commissie betreffende de in prospectussen opgenomen 
informatie, zoals gewijzigd (de ‘Prospectusverordening’) en zijn beschreven in de bijlage opgenomen 
grondslagen voor de opstelling bij de pro forma financiële informatie (de ‘toegepaste criteria’). 
 
De pro forma financiële informatie is door door de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld 
om te illustreren hoe de balans en de winst- en verliesrekening op geconsolideerde basis eruit zouden 
kunnen zien indien BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen (‘Bentley Mills’) op 31 december 
2016 waren overgenomen voor de pro forma geconsolideerde balans op 31 december 2016; en 
respectievelijk overgenomen op 1 januari 2016 voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening voor 
het op die datum afgesloten boekjaar en voor de pro forma geconsolideerde winst- en verliesrekening 
voor de periode over drie maanden eindigend op 31 maart 2017. In dit kader is informatie over de 
geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening van de Vennootschap door de 
raad van bestuur van de Vennootschap gehaald uit de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap 
per 31 december 2016 en voor het op die datum afgesloten boekjaar waarover een auditverslag 
gepubliceerd is en uit de Vennootschap’s verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële informatie 
waarover een review verslag werd voorbereid. Informatie over de balans en de winst- en verliesrekening 
van Bentley Mills is door de raad van bestuur van de Vennootschap gehaald uit de geconsolideerde 
jaarrekening van Bentley Mills per 1 januari 2017 en voor het op die datum afgesloten boekjaar waarover 
een commissarisverslag gepubliceerd is en uit het niet-geauditeerde kwartaalverslag van Bentley Mills 
voor de periode eindigend op 31 maart 2017.  
 
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor de pro forma financiële 
informatie 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van de pro forma financiële informatie op 
basis van de toegepaste criteria. 
 
Verantwoordelijkheden van de erkende commissaris 
 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een oordeel uit te drukken, zoals vereist door punt 20.2 van 
Bijlage I van de Prospectusverordening, over de vraag of de pro forma financiële informatie, in alle van 
materieel belang zijnde opzichten, door de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld is op 
basis van de toegepaste criteria. 
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We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3420, ‘Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma 
Financial Information Included in a Prospectus’ zoals gepubliceerd door de International Auditing and 
Assurance Standards Board en aangenomen door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Die standaard 
vereist dat we aan ethische voorschriften voldoen en dat we onze werkzaamheden zo plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid verkregen wordt over de vraag of de raad van bestuur van 
de Vennootschap de pro forma financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten, op 
basis van de toegepaste criteria samengesteld heeft. 
 
Voor de doeleinden van deze opdracht zijn wij niet verantwoordelijk voor het actualiseren of opnieuw 
uitbrengen van verslagen of oordelen over in het verleden opgestelde financiële informatie die bij het 
samenstellen van de pro forma financiële informatie gebruikt is; evenmin hebben we in de uitvoering van 
deze opdracht een controle of beperkt nazicht uitgevoerd van de financiële informatie die bij het 
samenstellen van de pro forma financiële informatie gebruikt is. 
 
De opname van pro forma financiële informatie in een prospectus heeft als enig doel het illustreren van 
de impact van een van betekenis zijnde gebeurtenis of transactie op niet-gecorrigeerde financiële 
informatie van een entiteit alsof de gebeurtenis of transactie plaatsgevonden heeft op een vroegere datum 
gekozen. Wij certificeren dan ook niet dat de werkelijke uitkomst van de gebeurtenis of transactie zou 
hebben overeengestemd met de huidige presentatie ervan. 
 
Als onderdeel van een redelijke assurance-opdracht die erin bestaat verslag uit te brengen over de vraag 
of de pro forma financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten, op basis van de 
toegepaste criteria samengesteld is, dienen procedures te worden uitgevoerd teneinde te beoordelen of de 
toegepaste criteria die de raad van bestuur bij het samenstellen van de pro forma financiële informatie 
gehanteerd heeft, een redelijke grondslag vormen voor de presentatie van de van betekenis zijnde 
effecten die rechtstreeks aan de gebeurtenis of transactie toewijsbaar zijn, en teneinde voldoende en 
geschikte controle-informatie te verkrijgen wat betreft de vraag of: 
 

 de desbetreffende pro forma correcties op gepaste wijze gevolg geven aan die criteria; en 

 de pro forma financiële informatie de juiste toepassing van die correcties op de niet-
gecorrigeerde financiële informatie weerspiegelt. 

 
De gekozen procedures hangen af van onze beoordeling, wat betreft ons inzicht in de aard van de entiteit, 
de gebeurtenis of de transactie ter zake waarvoor de pro forma financiële informatie samengesteld is, 
alsmede andere relevante omstandigheden van de opdracht. 
 
De opdracht behelst ook een beoordeling van de globale presentatie van de pro forma financiële 
informatie. 
 
Naar onze mening is de controle-informatie die we verkregen hebben voldoende en geschikt om ons 
oordeel op te baseren. 
 
Oordeel 
 
Wij zijn van oordeel dat 

 de pro forma financiële informatie op passende wijze samengesteld is op de hierboven vermelde 
basis; en 

 die basis overeenstemt met de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Vennootschap. 
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We hebben ons gehouden aan de voorschriften inzake onafhankelijkheid en andere ethische verplichten 
en regels zoals vervat in de ‘Code of Ethics for Professional Accountants’, die gebaseerd is op de 
grondbeginselen van integriteit, objectiviteit, professionele bekwaamheid en zorgvuldigheid, 
geheimhouding en professioneel gedrag. 
 
Wij passen ‘International Standard on Quality Control 1’ toe en hebben dus een uitgebreid systeem voor 
kwaliteitscontrole ingesteld met onder meer gedocumenteerde beleidslijnen en procedures betreffende 
het naleven van ethische regels, beroepsnormen en toepasselijke voorschriften van wetgeving en 
reglementering. 
 
Beperkingen inzake het gebruik van het verslag 
 
Dit verslag is ingevolge de Prospectusverordening verplicht en wordt uitsluitend verstrekt om in de 
Prospectus te worden opgenomen teneinde aan de voorwaarden van de Prospectusverordening te 
voldoen en voor geen enkel ander doel. 
 
De pro forma financiële informatie van de Vennootschap is niet opgesteld in overeenstemming met wat 
voorgeschreven wordt door Regulation S-X van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of 
met wat in de VS algemeen aanvaarde praktijk is.  
 
 
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative            Luxemburg, 30 mei 2017 
vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 

Vincent Ball 
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Niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening 

 
 Voor de drie maanden tot 31 maart 2017 

  

LSF9 Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(niet 

gecontroleerd) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(1) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(2) 

Aanpassingen 

US GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassingen 

Pro forma 

geconsolideerd 

overzicht van de 

gerealiseerde en 

niet-

gerealiseerde 

resultaten 

  

(in duizend €) 

Toelichting 2 

(in duizend $) 

Toelichting 3.1 

(in duizend €) 

Toelichting 1 

(in duizend €) 

Toelichting 3.2 

(in duizend €) 

Toelichting 5 

(in duizend €) 

Totaal 

       

I. Geconsolideerde 

resultatenrekening       

       

Omzet ...................................................................................................  155.534 29.481 27.686 — — 183.220 

Kostprijs grondstoffen ..........................................................................   (75.796) (11.877) (11.154) — —  (86.950) 

Vooraadwijzigingen .............................................................................  5.378 899 844 — — 6.222 

Personeelskosten ..................................................................................  (35.480) (8.266) (7.763) — —  (43.243) 

Overige opbrengsten ............................................................................  2.340 20 19 — — 2.359 

Overige kosten .....................................................................................  (31.869)  (7.142) (6.707) — — (38.576) 

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen .........................................................................  (7.074) (1.384) (1.300) 37 — (8.337) 

Recurrent Bedrijfsresultaat ............................................................................................................  13.033 1.732 1.626 37 — 14.696 

Winst uit activavervreemding ..............................................................  — — — — — — 

Integratie- en 

herstructureringskosten ........................................................................  (4.223)  (10.376)  (9.744) — 9.738  (4.229) 

Bedrijfswinst/(-verlies) .......................................................................  8.810  (8.644)  (8.118) 37 9.738 10.467 

       

Financiële opbrengsten ........................................................................  7 — — — — 7 

Financiële kosten ..................................................................................  (7.548)  (1.250)  (1.174) —  (486)  (9.209) 

Financiële kosten, netto .....................................................................  (7.541)  (1.250)  (1.174) —  (486) (9.201) 

       

Winst / (verlies) vóór belasting .........................................................  1.268  (9.895)  (9.292) 37 9.252 1.266 

       

Belastingbaten/(-lasten) .......................................................................  (1.110) (343) (322) 14 78 (1.369) 

Winst / (verlies) over de 

periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten..............................................................................  

158 (10.238) (9.615) 23 9.330 (103) 

       

Winst / (verlies) over de periode 

de stopgezette 

bedrijfsactiviteiten ................................................................................  

— — — — — — 

Winst / (verlies) over de 

periode .................................................................................................  
158 (10.238) (9.615) 23 9.330 (103) 

Toerekenbaar aan:       

Aandeel in de Groep .......................................................................................................................  158 (10.073) (9.460) 23 9.180 (99) 

Minderheidsbelangen .....................................................................................................................  — (164) (154) 0 150 (4) 

       

II. Geconsolideerde niet-

gerealiseerde resultaten(3)  
      

       

Posten in niet-gerealiseerde 

resultaten die later kunnen 

worden geherclassificeerd naar 

de resultatenrekening: 

  

    

Wisselkoersverschillen bij  

het omzetten van buitenlandse activiteiten ..................................................................................  (2.918) — — — — (2.918) 

Wijzigingen in de marktwaarde van afdekkings-  

instrumenten die in aanmerking komen voor  

administratieve verwerking van kasstroomafdekkingen .............................................................  90 — — — — 90 

       

Posten in niet-gerealiseerde 

resultaten die niet zullen worden 

geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening: 

      

Wijzigingen in uitgestelde 

belastingen ......................................................................................  (37) — — — — (37) 

Wijzigingen in provisies 

pensioenregelingen .........................................................................  115 — — — — 115 

Niet-gerealiseerde resultaten (2.750) — — — — (2.750) 
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 Voor de drie maanden tot 31 maart 2017 

  

LSF9 Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(niet 

gecontroleerd) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(1) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(2) 

Aanpassingen 

US GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassingen 

Pro forma 

geconsolideerd 

overzicht van de 

gerealiseerde en 

niet-

gerealiseerde 

resultaten 

  

(in duizend €) 

Toelichting 2 

(in duizend $) 

Toelichting 3.1 

(in duizend €) 

Toelichting 1 

(in duizend €) 

Toelichting 3.2 

(in duizend €) 

Toelichting 5 

(in duizend €) 

Totaal 

       

over de periode, na aftrek van 

belastingen...........................................................................................  

Totaal niet-gerealiseerde 

resultaten over de periode .................................................................  2.592 (10.238) (9.615) 23 9.330 (2.854) 

       

Gewone en verwaterde winst 

per aandeel uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten 

toerekenbaar aan 

houders van gewone 

aandelen(4) ............................................................................................  0,01     (0,01) 

 ___________________________________ 

(1) Onder dezelfde presentatie als LSF9 Balta Issuer S.A. Raadpleeg in dit verband “Niet- geauditeerde pro forma financiële informatie 

— Toelichtingen bij de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie”. 

(2) Omgezet tegen de koers van € 1,00:$ 1,0648. 

(3) Er is geen omzettingscorrectie berekend omdat de overname geacht wordt te hebben plaatsgevonden op 31 december 2016 voor de 

balans, en op 1 januari 2016 voor de resultatenrekening. Er is geen pro forma balans opgesteld (en vereist) voor 31 maart 2017. 

(4) De Vennootschap zal op jaarlijkse basis een marge van 1% inhouden op haar financiersactiviteiten, wat inhoudt dat het grootste deel 

van het nettoresultaat toerekenbaar is aan de houders van de preferente aandeelbewijzen en niet aan de houders van gewone aandelen. 

 

 
 Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

  

LSF9 Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(gecontroleer

d) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(gecontroleerd)(

1) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(2

) 

Aanpassingen 

US GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassingen 

Pro forma 

geconsolideerd 

overzicht van de 

gerealiseerde en 

niet-gerealiseerde 

resultaten 

  

(in duizend €) 

Toelichting 2 

(in duizend $) 

Toelichting 3.1 

(in duizend €) 

Toelichting 1 

(in duizend €) 

Toelichting 3.2 

(in duizend €) 

Toelichtin 54 

(in duizend €) 

Totaal 

       

Omzet ...................................................................................................  557.685 122.495  110.665 — — 668.350  

Kostprijs grondstoffen .........................................................................  (259.472) (47.755) (43.143) — — (302.615) 

Voorraadwijzigingen ...........................................................................  6.055 1.628 1.471 — — 7.525 

Personeelskosten ..................................................................................  (130.054)  (32.199)  (29.089) — —           (159.143) 

Overige opbrengsten ............................................................................  8.171 — — — — 8.171 

Overige kosten .....................................................................................  (101.017) (27.594) (24.929) — 1.024  (124.922) 

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen ........................................................................  (28.666) (5.712) (5.161) 
             144 

—  (33.682) 

Recurrent Bedrijfsresultaat .............................................................................................................  52.701 10.863 9.814 144 1.024 63.684 

Winst uit activavervreemding ..............................................................  1.610 (32) (29) — — 1.581 

Integratie- en 

herstructureringskosten ........................................................................  (5.128) — — — (98) (5.226) 

Bedrijfswinst/(-verlies) ......................................................................  49.183  10.831   9.785   144   926  60.039  

       

Financiële opbrengsten ........................................................................  57  0   0  — —  57  

Financiële kosten .................................................................................  (28.608)  (926)  (836) —  (6.104)  (35.548) 

Financiële kosten, netto .....................................................................  (28.552)  (926)  (836) —  (6.104)  (35.491) 

       

Winst / (verlies) vóór belasting .........................................................  20.632  9.905   8.949   144   (5.178)  24.548  

       

Belastingbaten/(-lasten) .......................................................................  4.713  (3.614)  (3.265)  (52)  1.604   3.001  

Winst / (verlies) over de 

periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten .............................................................................  25.345  6.292   5.684   91   (3.574) 27.549  

       

Winst / (verlies) over de periode 

uit de stopgezette 

bedrijfsactiviteiten ...............................................................................  — — — — — — 

Winst / (verlies) over de 

periode .................................................................................................  25.345                  6.292  5.684                  91   (3.574) 27.549  

Toerekenbaar aan:       
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 Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

  

LSF9 Balta 

Issuer S.A. 

IFRS  

(gecontroleer

d) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(gecontroleerd)(

1) 

BPS Parent, 

Inc. US GAAP 

(niet 

gecontroleerd)(2

) 

Aanpassingen 

US GAAP 

naar IFRS 

Pro forma 

aanpassingen 

Pro forma 

geconsolideerd 

overzicht van de 

gerealiseerde en 

niet-gerealiseerde 

resultaten 

  

(in duizend €) 

Toelichting 2 

(in duizend $) 

Toelichting 3.1 

(in duizend €) 

Toelichting 1 

(in duizend €) 

Toelichting 3.2 

(in duizend €) 

Toelichtin 54 

(in duizend €) 

Totaal 

       

Aandeel in de Groep .......................................................................................................................  25.345 6.191 5.593 90 (3.575) 27.453 

Minderheidsbelangen ......................................................................................................................  — 101 91 1 1 94 

       

II. Geconsolideerde niet-

gerealiseerde resultaten(3)   

   

  

       

Posten in niet-gerealiseerde 

resultaten die later kunnen 

worden geherclassificeerd naar 

de resultatenrekening:  

   

  

Wisselkoersverschillen bij  

het omzetten van buitenlandse  

activiteiten .....................................................................................................................................  (8.013) — — — — (8.013) 

Wijzigingen in de marktwaarde van  

afdekkingsinstrumenten  

die in aanmerking komen voor de administratieve  

verwerking van kasstroomafdekkingen ........................................................................................  (116) — — — — (116) 

       

Posten in niet-gerealiseerde 

resultaten die niet zullen worden 

geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening:       

Wijzigingen in uitgestelde 

belastingen .....................................................................................  285 — — — — 285 

Wijzigingen in provisies 

pensioenregelingen ........................................................................  (882) — — — — (882) 

Niet-gerealiseerde resultaten 

over de periode, na aftrek van 

belastingen ..........................................................................................  (8.727) — — — — (8.727) 

Totaal niet-gerealiseerde 

resultaten over de periode .................................................................  16.618 6.292 5.684 91 (3.574) 18.822 

       

Gewone en verwaterde winst 

per aandeel uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten 

toerekenbaar aan 

houders van gewone aandelen(4) .......................................................  1,5 

   

 1,6 

 ___________________________________ 

(1) Onder dezelfde presentatie als LSF9 Balta Issuer S.A. Zie onderstaande toelichting 3.1.  

(2) Omgezet tegen de koers van € 1,00:$ 1,1069. 

(3) Er is geen omzettingscorrectie berekend omdat de overname geacht wordt te hebben plaatsgevonden op 31 december 2016 voor de 

balans, en op 1 januari 2016 voor de resultatenrekening. Er is geen pro forma balans opgesteld (en vereist) voor 31 maart 2017. 

(4) De Vennootschap zal op jaarlijkse basis een marge van 1% inhouden op haar financiersactiviteiten, wat inhoudt dat het grootste deel 

van het nettoresultaat toerekenbaar is aan de houders van de preferente aandeelbewijzen en niet aan de houders van gewone aandelen.  
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Niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde balans 

 

 Per 31 december 2016 

  

LSF9 

Balta 

Issuer 

S.A. 

IFRS  

(gecontro

leerd) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(gecontrol

eerd)(1) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(niet 

gecontrole

erd)(2) 

Aanpassi

ngen US 

GAAP 

naar 

IFRS 

Pro 

forma 

aanpassi

ngen in 

verband 

met stap 

1 van de 

overna

me op 1 

februari 

2017 

Voorlopi

ge 

marktw

aarde 

van de 

nettoacti

va 

Pro 

forma 

aanpassi

ngen in 

verband 

met stap 

2 van de 

overna

me op 

22 

maart  

2017 

Pro forma 

geconsolid

eerde 

balans 

  

(in 

duizend 

€) 

Toelichtin

g 2 

(in duizend 

$) 

Toelichting 

3.1 

(in 

duizend €) 

Toelichtin

g 1 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 3.2 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 4.1 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 4 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 4.2 

(in 

duizend €) 

Totaal 

         

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

 169.203   497   471  — — 471  —  169.674  

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

 115.016  9.719 9.220 — — 9.220  —  124.236  

Overige materiële  

vaste activa ..................................................................................................................................  

 15.019  4.507    4.275 — —  4.275  —  19.294  

Goodwill .............................................................................................................................................  
 124.673  — — — — — 81.826 206.499 

Immateriële activa ..............................................................................................................................  

 2.376   3.643   3.456   (554) — 2.902  —  5.278  

Uitgestelde belastingvorderingen .......................................................................................................  

 18.950  — — — — — —  18.950  

Handels- en overige vorderingen .......................................................................................................  

138 788 748 — — 748 — 886 

Totaal vaste activa ..........................................................................  

445.375  19.153   18.170   (554)  — 17.616 

81.826 

 544.816  

                                               

Voorraden ...........................................................................................................................................   135.320   17.496   16.598  — — 16.598 —  151.919  

Afgeleide financiële instrumenten .....................................................................................................   46  — — — — — —  46 

Handels- en overige vorderingen .......................................................................................................   54.930   15.002   14.232  — —  14.232                                               —  69.162  

Belastingvorderingen op korte termijn ..............................................................................................   34  — — — — — —  34  

Liquide middelen(4) .............................................................................................................................  45.988 710 673 — (282) 391                                                1.835 48.214 

Totaal vlottende activa ...................................................................  236.318  33.208   31.504  — (282)  31.222                                             1.835                                          269.375 

                                                                                       

Totaal activa ....................................................................................  

681.693  52.361   49.674   (554)  (282) 48.838  

83.661  

 814.192  

         

Maatschappelijk kapitaal ....................................................................................................................   171   2   2  

— 

 (2) 

— — 

 171  

Uitgiftepremie ....................................................................................................................................   1.260   21.100   20.017  
— 

 (20.017) 

— — 

 1.260  

Preferente aandeelbewijzen ................................................................................................................   138.600  

— — — — — — 

 138.600  

Niet-gerealiseerde resultaten ..............................................................................................................   (7.063) 

— — — — — — 

 (7.063) 

Ingehouden winst en overige  

reserves ...............................................................................................................................................  
3.351 (2.040) (1.935) (352) (9.502) 

                                     

(11.788)  
                                      

11.788  3.351 

Totaal eigen vermogen exclusief 

minderheidsbelangen .......................................................................................................................  136.319 19.062 18.084 (352) (29.521) 
                                     

(11.788)  
                                      

11.788  136.319 

Minderheidsbelangen(3) ......................................................................................................................  
— — — — 1.002 1.002 — 1.002 
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 Per 31 december 2016 

  

LSF9 

Balta 

Issuer 

S.A. 

IFRS  

(gecontro

leerd) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(gecontrol

eerd)(1) 

BPS 

Parent, 

Inc. US 

GAAP 

(niet 

gecontrole

erd)(2) 

Aanpassi

ngen US 

GAAP 

naar 

IFRS 

Pro 

forma 

aanpassi

ngen in 

verband 

met stap 

1 van de 

overna

me op 1 

februari 

2017 

Voorlopi

ge 

marktw

aarde 

van de 

nettoacti

va 

Pro 

forma 

aanpassi

ngen in 

verband 

met stap 

2 van de 

overna

me op 

22 

maart  

2017 

Pro forma 

geconsolid

eerde 

balans 

  

(in 

duizend 

€) 

Toelichtin

g 2 

(in duizend 

$) 

Toelichting 

3.1 

(in 

duizend €) 

Toelichtin

g 1 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 3.2 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 4.1 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 4 

(in 

duizend 

€) 

Toelichti

ng 4.2 

(in 

duizend €) 

Totaal 

         

Totaal eigen vermogen inclusief 

minderheidsbelangen .....................................................................  

136.319  19.062   18.084   (352)  (28.519) 
                                     

(10.787)  
                                      

11.788   137.321  

         

Senior Secured Notes .........................................................................................................................  

 279.277  — — — — — —  279.277  

Bank- en andere leningen ...................................................................................................................  

 15.388  — — — 39.028  39.028  71.871  126.286 

Uitgestelde belastingschuld ................................................................................................................  

 69.775   725   688  (202)  361  847 —   70.623 

Voorzieningen voor overige schulden 

en kosten .............................................................................................................................................  

— 1.886  1.789  — — 
                                        

1.789 —  1.789  

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ........................................................................  

5.079 477 453 — — 453 — 5.532 

Totaal schulden op lange 

termijn .............................................................................................  
369.519  3.089   2.930   (202)   39.389 42.117 71.871   483.507  

                                                    

Senior Secured Notes .........................................................................................................................   4.234  — — — — — —  4.234  

Bank- en andere leningen ...................................................................................................................   2.614   14.591   13.842  — (11.575) 2.267 — 4.881 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ........................................................................   31.246   3.754   3.561  — — 3.561 —  34.807  

Voorzieningen voor overige schulden  

en kosten .............................................................................................................................................   64   300   285  — — 285                                      —  349  

Afgeleide financiële instrumenten .....................................................................................................   162  — — — — — —  162  

Handels- en overige schulden ............................................................................................................   131.562   10.232   9.707  — 1.045 10.752 — 142.314 

Belastingschuld ..................................................................................................................................  5.974 1.333 1.265 — (622) 643                                         — 6.617 

Totaal schulden op korte 

termijn .............................................................................................  175.856  30.210   28.659  —  (11.152)  17.507                                        —  193.363  

                                                    

Totaal verplichtingen .....................................................................  545.374  33.299   31.590   (202)   28.237   59.625  71.871  676.870  

         

Totaal passiva .................................................................................  

681.693 

           

52.361  49.674 (554) (282) 48.838 83.659 814.192  
Aankoopprijs betaald in contanten .................................................................................  

— — — — — 70.037 — — 
Totaal identificeerbare activa, 

verplichtingen en voorwaardelijke 

verplichtingen exclusief 

minderheidsbelangen ........................................................................................................  — — — — — (11.789) — — 
Wellwillendheid  

— — — — — 81.826 — — 

 ___________________________________ 

(1) Onder dezelfde presentatie als LSF9 Balta Issuer S.A. Zie onderstaande toelichting 3.1. 

(2) Omgezet tegen de koers van € 1,00:$ 1,0541. 

(3) Toerekenbaar aan aandelen behouden door het management van Bentley, die naar verwachting zullen worden uitgekocht door de 

Balta Groep. 
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Toelichtingen bij de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie 

Inleiding 

Zoals beschreven in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie”, 

werden BPS Parent, Inc., de indirecte moedervennootschap van Bentley Mills, Inc. en haar dochterondernemingen 

(Bentley Prince Street Holdings Inc., Bentley Mills Inc., en Prince Street Inc.) (indirect) door Lone Star Fund IX op 

1 februari 2017 overgenomen van Dominus Capital, L.P. tegen contante vergoeding. Lone Star Fund IX verwierf 

(indirect) 98,39% van de stemrechten, terwijl Bentley Management de resterende 1,61% van de stemrechten  

verwierf.  

 

  

 
 ___________________________________ 

 Opmerking: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk. Entiteiten die zullen worden vereffend in het kader van de 

Reorganisatie worden niet weergegeven. De jaarrekening werd geconsolideerd op het niveau van BPS Parent, Inc. en die entiteit bezit 

participaties.   

Per 1 februari 2017 waren er 20.980 uitstaande aandelen van BPS Parent, Inc. met een nominale waarde van $ 0,10 

per aandeel. De agioreserve bedraagt $ 21.1 miljoen per 1 februari 2017. BPS Parent, Inc. heeft ook aandeelopties 

toegekend aan werknemers, directeurs, consultants en bestuurders die geen werknemer zijn van de Bentley-

bedrijvengroep om gewone aandelen van BPS Parent, Inc. te kopen. Per 1 februari 2017 waren 50.000 aandelen 

gereserveerd voor uitgifte. Bij de overname door Lone Star Fund IX zijn de aandelen echter overgedragen, en zijn 

de opties geannuleerd en de houders vergoed. De totale vergoeding betaald door LSF9 Renaissance Acquisitions 

LLC aan aandeel- en optiehouders van BPS Parent Inc. bedroeg circa $ 95,4 miljoen (€ 90,5 miljoen bij omzetting 

tegen een koers van $ 1,0541 per euro).  

Met het oog op de financiering van (i) de betaalde vergoeding, (ii) de volledige terugbetaling van overgenomen 

schulden op het niveau van Bentley, en (iii) de betaling van transactievergoedingen en -kosten, werden de volgende 

financieringsbronnen geregeld per 1 februari 2017: 

Bentley-bedrijvengroep vóór overname door 

Lone Star Fund IX 

 

vóór de opname in de Balta Groep 
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 een kapitaalinvestering van $ 73,5 miljoen (€ 69,8 miljoen bij omzetting tegen een koers van $ 1,0541 per 

euro) door LSF9 Renaissance Super Holdings LP; 

 een kapitaalinvestering door het management van $ 1,2 miljoen (€ 1,1 miljoen bij omzetting tegen een koers 

van $ 1,0541 per euro); 

 de uitgifte van een termijnlening op het niveau van BPS Parent Inc. voor een bedrag van $ 33,0 miljoen (€ 

31,3 miljoen bij omzetting tegen een koers van $ 1,0541 per euro); en  

 een opname van $ 11,1 miljoen (€ 10,5 miljoen bij omzetting tegen een koers van $ 1,0541 per euro) uit een 

doorlopende kredietfaciliteit van $ 18,0 miljoen op het niveau van BPS Parent Inc. 

(in het kader van deze toelichtingen, de “Bentley-financiering”). 

Op 22 maart 2017 werd de Bentley-bedrijvengroep  opgenomen in de Balta Groep  zoals beschreven in 

“Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie”. De 

vergoeding betaald door LSF9 Balta Issuer S.A. bedroeg $ 74 miljoen (€ 70,0 miljoen indien omgezet 

tegen een koers van $ 1,0541 per Euro) om te beantwoorden aan de kapitaalinvestering van Lone Star 

Fund IX, zoals hierboven beschreven. De vergoeding die door de Balta Group wordt betaald (het eigen 

vermogen) is lager dan de vergoeding die Lone Star Fund IX betaalt vanwege het feit dat het bedrag aan 

schulden dat door Balta Group wordt overgenomen hoger is dan het bedrag aan schulden dat door Lone 

Star Fund IX wordt overgenomen. Dit is het resultaat van de herfinanciering die heeft plaatsgevonden op 

1 februari 2017, waarbij de bestaande schulden van Bentley werden terugbetaald en werden vervangen 

door een hoger niveau van nieuwe schulden, zoals hierboven is uitgelegd. Hoewel de verhouding tussen 

netto schulden en eigen vermogen is gewijzigd als gevolg van de herfinanciering op 1 februari 2017, is 

de ondernemingswaarde ongewijzigd gebleven. De overname door de Balta Group op 22 maart 2017  

werd gefinancierd door de uitgifte van een Senior Term Loan voor een bedrag van € 75,0 miljoen op het 

niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. (in het kader van deze toelichtingen, de “Balta Groep Financiering”). 

Raadpleeg in dit verband “Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten — Liquiditeit en 

kapitaalmiddelen — Financieringsregelingen — Senior Term Loan Agreement”. 
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 ___________________________________ 

Opmerking: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk. De jaarrekening wordt momenteel geconsolideerd op het 

niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. “Bentley Mills-entiteiten” verwijst naar de hiërarchie van de Bentley-bedrijven na de overname 

door Lone Star Fund IX, zoals hierboven aangegeven. Zie “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep 

— Structuur van de Groep” voor een structuurdiagram met de dochterondernemingen waar hierin naar wordt verwezen als de “Balta-

entiteiten”.  

Op 23 maart 2017 zijn de aandelen overgedragen van LSF9 Balta Issuer S.A naar zijn dochtermaatschappijt Balta 

NV die de indirecte moederentiteit is geworden van Bentley.  

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is opgesteld ter illustratie van de wezenlijke impact van de 

overname van Bentley op de historische financiële informatie van de Balta Groep, als die zou hebben 

plaatsgevonden op 1 januari 2016 met betrekking tot de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde 

resultatenrekening, en op 31 december 2016 met betrekking tot de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde 

balans. 

Issuer S.A.  na opname in de Balta Groep maar voor het Aanbod 
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 ___________________________________ 

 Opmerking: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk. De jaarrekening wordt momenteel geconsolideerd op het 

niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. “Bentley Mills-entiteiten” verwijst naar de hiërarchie van de Bentley-bedrijven na de overname 

door Lone Star Fund IX, zoals hierboven aangegeven. Zie “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep 

— Structuur van de Groep” voor een structuurdiagram met de dochterondernemingen waar hierin naar wordt verwezen als de “Balta-

entiteiten”. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de grondslag voor de 

opstelling beschreven in de begeleidende toelichtingen hieronder. Aangezien de overname pas onlangs werd 

afgerond, zijn de pro forma aanpassingen gebaseerd op de beschikbare informatie en bepaalde veronderstellingen 

waarvan het management meent dat ze redelijk zijn. 

Gelet op haar aard wordt deze niet-geauditeerde pro forma financiële informatie enkel ter illustratie verstrekt, 

betreft zij louter een hypothetische situatie en vertegenwoordigt zij dan ook geen werkelijke financiële positie of 

bedrijfsresultaten van de Groep na de voltooiing van de overname van Bentley. Zij vormt ook geen aanwijzing voor 

de toekomstige bedrijfsresultaten. 

Deze niet-geauditeerde pro forma financiële informatie omvat de volgende toelichtingen: 

 Toelichting 1 – Grondslag voor de opstelling 

 Toelichting 2 – Historische financiële informatie 

 Toelichting 3 – Aanpassingen aan de historische financiële informatie van BPS Parent, Inc. 

 Toelichting 3.1 – Presentatie 

 Toelichting 3.2 – Omzetting van US GAAP naar IFRS en afstemming van de boekhoudprincipes 

 Toelichting 4 - Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde balans  

 Toelichting 4.1 - Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde balans in verband met de overname van 

Bentley door Loan Star Fund IX 

 Toelichting 4.2 - Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde balans in verband met de overname van 

Bentley door de Balta Group 

 
 

 

 

Balta NV* 

Balta entities 

LSF9 Balta Issuer S.A. 

LSF9 Balta Investments S.à r.l. 

LSF9 Balta Luxembourg S.à r.l. 

Bentley Mills entities 

Balta Group NV 

Positie van de Bentley-bedrijvengroep ten opzichte van LSF9 Balta Issuer S.A. 

en de Balta Groep na het Aanbod en de Reorganisatie 
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 Toelichting 5 - Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde resultatenrekening 

 Toelichting 5.1 - Pro forma aanpassingen in verband met financiële kosten 

 Toelichting 5.2 - Pro forma aanpassingen in verband met managementvergoedingen, transactievergoedingen 

en kosten 

 Toelichting 5.3 - Impact van pro forma aanpassingen op vennootschapsbelasting 

 Toelichting 6 – Pro forma gesegmenteerde informatie 

De toewijzing van de aankoopprijs voor de overname van Bentley is nog niet uitgevoerd. De definitieve toewijzing 

van de aankoopprijs zal op een latere datum gebeuren en zal rekening houden met alle identificeerbare verworven 

activa en overgenomen verplichtingen in overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfscombinaties. De aanpassingen 

weerspiegelen het saldo van de vergoeding boven de nettoactiva aangepast voor de IFRS, zoals weergegeven in 

onderstaande toelichting 4.1. 

Toelichting 1 – Grondslag voor de opstelling 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is opgesteld in uitvoering van de Verordening van de 

Europese Commissie EG nr. 809/2004, aan de hand van de overnamemethode in overeenstemming met de IFRS. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is opgesteld in duizend euro. De niet-geauditeerde pro forma 

geconsolideerde balans per 31 december 2016 houdt rekening met de overname van Bentley alsof die had 

plaatsgevonden op 31 december 2016 en de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde resultatenrekening voor 

het jaar afgesloten op 31 december 2016 en de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde tussentijdse 

resultatenrekening houden rekening met de overname van Bentley alsof die had plaatsgevonden op 1 januari 2016. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie combineert de overname in twee fasen van de Bentley-

bedrijvengroep en gaat ervan uit dat beide transacties op dezelfde datum plaatsvonden. Er zijn geen geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekeningen beschikbaar voor entiteiten in de Bentley-groep boven BPS Parent, Inc. omdat deze 

entiteiten slechts onlangs zijn opgericht. Raadpleeg in dit verband “Activiteiten — Overzicht” voor een gedetailleerd 

diagram van de structuur. De financiële informatie van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen is 

toegevoegd aan de niet-geauditeerde pro forma financiële informatie in de pro forma aanpassingsposten. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie weerspiegelt de toepassing van pro forma aanpassingen die 

rechtstreeks toewijsbaar en op feiten gesteund zijn, en die gebaseerd zijn op de beschikbare informatie en bepaalde 

veronderstellingen die worden uiteengezet in de begeleidende toelichtingen, waarvan het management meent dat ze 

redelijk zijn in de gegeven omstandigheden. De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie weerspiegelt dan 

ook niet de integratiekosten die kunnen ontstaan in het kader van de overname van Bentley, en ook geen 

kostenbesparingen die zouden kunnen worden gerealiseerd door de eliminatie van bepaalde kosten of uit synergieën 

die kunnen worden verwezenlijkt na voltooiing van de overname van Bentley. De niet-geauditeerde pro forma 

financiële informatie weerspiegelt geen toewijzing van de aankoopprijs zoals beschreven in toelichting 4.1. 

De geconsolideerde resultatenrekening en de geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening van BPS Parent, Inc. 

en haar dochterondernemingen zijn omgezet naar euro aan de hand van de gemiddelde koers USD/EUR zoals door 

de Balta Groep gebruikt voor de betrokken periode; de balans is omgezet aan de hand van de slotkoers per 31 

december 2016. Voor de geconsolideerde resultatenrekening bedragen deze waarden € 1,00:$ 1,1069 voor de twaalf 

maanden afgesloten op 31 december 2016 en € 1,00:$ 1,0648 voor de geconsolideerde tussentijdse 

resultatenrekening voor de drie maanden tot 31 maart 2017, en de slotwaarde op 31 december 2016 is € 1,00:$ 

1,0541. Er zijn dan ook geen wisselkoersverschillen berekend, aangezien de overname van Bentley verondersteld is 

te hebben plaatsgevonden op 31 december 2016 voor de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde balans. Ook 

de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen is exclusief 

wisselkoersverschillen. 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie weerspiegelt het belastingeffect van de aanpassingen 

beschreven in toelichtingen 3 en 4 hieronder: (1) voor aanpassingen betreffende BPS Parent, Inc. en haar 

dochterondernemingen, is een effectief belastingtarief van 36,48% gebruikt voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016 en 31 maart 2017, wat overeenstemt met de effectieve belastingtarieven afkomstig van de geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc. voor dezelfde periode en ervan uitgaande dat er een fiscale 
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consolidatie zal plaatsvinden voor de in de VS gevestigde entiteiten van de resulterende groep. Deze tarieven zijn 

gebruikt voor de US GAAP en beleidsafstemmingsaanpassingen; en (2) voor aanpassingen in verband met de 

overname en transactiekosten, en gebaseerd op een voorlopige toewijzing van deze kosten onder de rechtspersonen 

van de Balta Groep, is een wettelijk belastingtarief van 31,47% gebruikt voor de posten opgelopen op het niveau 

van Luxemburg, een wettelijk belastingtarief van 33,99% is gebruikt voor de posten opgelopen op het niveau van 

België en een wettelijk belastingtarief van 38,00% is gebruikt voor de posten opgelopen op het niveau van de 

Verenigde Staten met betrekking tot het respectieve effect op de huidige en uitgestelde belastingen van die entiteit 

en ervan uitgaande dat er een fiscale consolidatie zal plaatsvinden voor de in de VS gevestigde entiteiten van de 

resulterende groep. 

Toelichting 2 – Historische financiële informatie 

De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie is overgenomen uit en moet samen gelezen worden met de 

volgende documenten: 

 de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen 

per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, opgesteld in overeenstemming met de IFRS zoals 

aangenomen door de Europese Unie;  

 de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen per en 

voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017, opgesteld in overeenstemming met de US GAAP; 

 de niet-geauditeerde geconsolideerde tussentijdse jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017, opgesteld in overeenstemming 

met IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving”; en 

 de niet-geauditeerde geconsolideerde tussentijdse jaarrekening van BPS Parent, Inc. en haar 

dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 2 april 2017, opgesteld in overeenstemming met 

de US GAAP. 

Raadpleeg in dit verband “Presentatie van financiële en andere informatie”.  

Toelichting 3 – Aanpassingen aan de historische financiële informatie van BPS Parent, Inc. 

Toelichting 3.1 – Presentatie 

Er zijn herclassificaties doorgevoerd in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017 (in het kader van deze toelichting 3, de 

“Bentley-staten”), teneinde de presentatie van de informatie van BPS Parent, Inc. af te stemmen op de presentatie 

van de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per 

en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016. 

Voor de balans per 1 januari 2017 omvatten de herclassificaties weerspiegeld in de niet-geauditeerde pro forma 

financiële informatie het volgende (indicatieve bedragen in euro worden tussen haakjes gepresenteerd op basis van 

een wisselkoers van $ 1,0541 per euro): 

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten zijn “Immateriële overnameactiva, netto” van $ 3,4 miljoen (€ 3,2 

miljoen) bestaande uit handelsnamen en klantenrelaties, en van $ 0,2 miljoen (€ 0,2 miljoen) voor “Overige 

activa” (langlopend) betreffende uitstoot- en bedrijfsvergunningen geherclassificeerd als “Immateriële 

activa”. Bovendien is $ 3,0 miljoen (€ 2,8 miljoen) in verband met stalen geherclassificeerd van “Overige 

activa” (langlopend) naar “Overige materiële vaste activa” en $ 0,8 miljoen (€ 0,8 miljoen) in verband met 

zekerheidsstellingen voor gehuurde gebouwen geherclassificeerd van “Overige activa” (langlopend) naar 

“Langlopende handels- en overige vorderingen”.  

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten zijn “Vorderingen, na aftrek van voorzieningen voor dubieuze 

crediteuren” van $ 14,0 miljoen (€ 13,3 miljoen), “Overige vorderingen” van $ 0,2 miljoen (€ 0,2 miljoen) 

en “Vooruitbetaalde kosten en overige vlottende activa” van $ 0,9 miljoen (€ 0,9 miljoen) geherclassificeerd 

als “Handelsvorderingen en overige vorderingen”.  
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 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten, is $ 0,3 miljoen (€ 0,3 miljoen) aan uitgestelde financieringskosten 

die waren geclassificeerd als “Vooruitbetaalde kosten en overige vlottende activa” geherclassificeerd als 

“Bank- en andere leningen”. “Bank- en andere leningen” weerspiegelt ook een kredietlijn van $ 6,0 miljoen 

(€ 5,7 miljoen) en het kortlopende deel van de langetermijnschuld van Bentley, na aftrek van een 

schuldkorting van $ 7,7 miljoen (€ 7,3 miljoen) plus $ 1,1 miljoen (€ 1,0 miljoen) aan kasfaciliteiten. 

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 3,8 miljoen (€ 3,6 miljoen) aan kortlopende en $ 0,5 miljoen (€ 

0,5 miljoen) aan langlopende personeelsgerelateerde verplichtingen die zijn gerapporteerd als 

“Aangegroeide verplichtingen” geherclassificeerd als “Verplichtingen uit hoofde van 

personeelsbeloningen”.  

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 1,9 miljoen (€ 1,8 miljoen) aan langlopende en $ 0,3 miljoen (€ 

0,3 miljoen) aan kortlopende garantievoorzieningen die zijn gerapporteerd als “Aangegroeide 

verplichtingen” geherclassificeerd als “Voorzieningen voor overige schulden en kosten”.  

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 8,3 miljoen (€ 7,8 miljoen) aan “Handelsschulden” en $ 1,9 

miljoen (€ 1,8 miljoen) aan “Aangegroeide verplichtingen” geherclassificeerd als “Handelsschulden en 

overige schulden”. 

 De classificatie van uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen zoals 

gerapporteerd in de Bentley-staten volgt de classificatie van het actief of de verplichting waar zij verband 

mee houden (als kortlopend of langlopend). Uitgestelde belastingen worden echter gepresenteerd als 

langlopend in de balans van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen en “Uitgestelde 

belastingverplichtingen” worden gepresenteerd na aftrek van activa en verplichtingen wanneer zij betrekking 

hebben op dezelfde belastingjurisdictie. Zo is de $ 0,9 miljoen (€ 0,9 miljoen) aan langlopende uitgestelde 

belastingvorderingen en de $ 1,6 miljoen (€ 1,5 miljoen) aan langlopende uitgestelde 

vennootschapsbelasting gerapporteerd in de Bentley-staten geherclassificeerd als “Uitgestelde 

belastingverplichtingen”. 

Voor de resultatenrekening van het jaar afgesloten op 1 januari 2017 omvatten de herclassificaties het volgende 

(indicatieve bedragen in euro worden tussen haakjes gepresenteerd op basis van een wisselkoers van $ 1,1069 per 

euro): 

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 126,0 miljoen (€ 113,8 miljoen) aan “Productverkopen” en de 

negatieve $ 4,9 miljoen (€ 4,4 miljoen) aan “Kortingen, terugzendingen en provisies” geherclassificeerd als 

“Opbrengsten”. 

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 1,3 miljoen (€ 1,2 miljoen) aan “Royalty’s” geherclassificeerd 

als “Overige lasten”.  

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten zijn sommige posten die geclassificeerd waren onder “Kostprijs 

van verkochte goederen” geherclassificeerd als volgt: (1) $ 16,3 miljoen (€ 14,7 miljoen), vooral in verband 

met lonen en andere voordelen voor werknemers met uurloon en het management, is geherclassificeerd naar 

“Personeelskosten”; (2) $ 14,8 miljoen (€ 13,3 miljoen), vooral in verband met de fabriekshuur ($ 2,3 

miljoen), algemene benodigdheden ($ 1,7 miljoen), reparatie en onderhoud ($ 1,0 miljoen), en andere 

uitgaven zoals nutskosten, verzekeringen enz. is geherclassificeerd naar “Overige lasten”; en (3) $ 1,4 

miljoen (€ 1,3 miljoen) is geherclassificeerd naar “Afschrijvingen en waardeverminderingen”, omdat dit 

geen betrekking heeft op productiekosten. 

Voor de niet-geauditeerde geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening voor de drie maanden tot 2 april 2017 

omvatten de herclassificaties het volgende (indicatieve bedragen in euro worden tussen haakjes gepresenteerd op 

basis van een wisselkoers van $ 1,0648 per euro): 

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 30,5 miljoen (€ 28,6 miljoen) aan “Productverkopen” en de 

negatieve $ 1,3 miljoen (€ 1,2 miljoen) aan “Kortingen, terugzendingen en provisies” geherclassificeerd als 

“Opbrengsten”. 

 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten is $ 0,3 miljoen (€ 0,3 miljoen) aan “Royalty’s” geherclassificeerd 

als “Overige lasten”.  
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 Zoals gerapporteerd in de Bentley-staten zijn sommige posten die geclassificeerd waren onder “Kostprijs 

van verkochte goederen” geherclassificeerd als volgt: (1) $ 3,6 miljoen (€ 3,4 miljoen), vooral in verband 

met lonen en andere voordelen voor werknemers met uurloon en het management, is geherclassificeerd naar 

“Personeelskosten”; (2) $ 4,2 miljoen (€ 3,9 miljoen), vooral in verband met de fabriekshuur ($ 0,6 miljoen), 

algemene benodigdheden ($ 0,6 miljoen), reparatie en onderhoud ($ 0,2 miljoen), en ($ 2,8 miljoen) andere 

uitgaven zoals nutskosten, verzekeringen enz. is geherclassificeerd naar “Overige lasten”; en (3) $ 0,5 

miljoen (€ 0,5 miljoen) is geherclassificeerd naar “Afschrijvingen en waardeverminderingen”, omdat dit 

geen betrekking heeft op productiekosten.  

Toelichting 3.2 – Omzetting van US GAAP naar IFRS en afstemming van de boekhoudprincipes 

De Bentley-staten zijn opgesteld in overeenstemming met de US GAAP. In het kader van de opstelling van de niet-

geauditeerde pro forma financiële informatie zijn Bentley-staten aangepast voor bekende, wezenlijke verschillen 

tussen US GAAP en IFRS. Sommige wezenlijke verschillen konden niet betrouwbaar worden ingeschat; zij worden 

hieronder toegelicht in het kader van de bekende wezenlijke verschillen, maar hebben niet geleid tot een pro forma 

aanpassing om de onderstaande redenen. Daarnaast zijn sommige verschillen niet verwerkt waar zij betrekking 

hebben op posten die zullen worden aangepast aan de marktwaarde in het kader van de aanstaande toewijzing van 

de aankoopprijs, zoals uiteengezet in toelichting 4.1. 

De bekende, wezenlijke verschillen die zijn geïdentificeerd in de context van de opstelling van de niet-geauditeerde 

pro forma financiële informatie zijn: 

Niet-contractuele klantenrelaties 

In 2012 nam BPS Parent, Inc. in overeenstemming met US GAAP een immaterieel actief op van $ 1,27 miljoen (€ 

1,2 miljoen bij omzetting tegen een koers van $ 1,0541 per euro) met betrekking tot niet-contractuele 

klantenrelaties in de context van een vorige verkoop van Bentley en de betrokken toewijzing van de aankoopprijs. 

In overeenstemming met het boekhoudbeleid van de Balta Groep mag een immaterieel actief voor niet-contractuele 

klantenrelaties niet apart van de goodwill worden opgenomen, omdat zij niet voortvloeien uit contractuele of andere 

wettelijke rechten en niet kunnen worden gescheiden. 

Deze afstemming op het boekhoudbeleid voor niet-contractuele klantenrelaties heeft geleid tot (1) de verwijdering 

van € 0,6 miljoen aan niet-contractuele klantenrelaties onder “Immateriële activa” en een overeenstemmende 

uitgestelde belasting van € 0,2 miljoen op de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde balans per 31 december 

2016 en (2) de verwijdering van de betrokken afschrijvingslast van € 0,1 miljoen en een resulterende belasting van 

€ 0,05 miljoen in de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde resultatenrekening voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016. 

Voor de drie maanden tot 31 maart 2017 was er de verwijdering van de betrokken afschrijvingslast van € 0,04 

miljoen en een resulterende belasting van € 0,01 miljoen in de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde 

resultatenrekening. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa verworven in de hoger aangehaalde transactie van 2012 zijn opgenomen op de 

overnamedatum tegen marktwaarde en daaropvolgend lineair afgeschreven over hun resterende gebruiksduur, die is 

geherevalueerd op de overnamedatum en werd geschat binnen een vork van 2 tot 16 jaar. Alle overige sindsdien 

verworven Materiële vaste activa zijn lineair afgeschreven over hun resterende gebruiksduur van 3 tot 10 jaar. Deze 

toepassing van de afschrijving wijkt echter af van het boekhoudbeleid van de Balta Groep, die machines afschrijft 

over 10 tot 33 jaar, voertuigen en transportuitrusting over 5 jaar, en overig meubilair en materieel over 5 tot 15 jaar. 

Aangezien de marktwaarde en de resterende gebruiksduur van Materiële vaste activa verworven in het kader van de 

transactie van 2012 werd geherevalueerd in 2012 en alle overige Materiële vaste activa werden verworven na 2012, 

is er geen aanpassing geboekt in de niet-geauditeerde pro forma geconsolideerde jaarrekening voor de afstemming 

van het boekhoudbeleid met betrekking tot de gebruiksduur van Materiële vaste activa. De waardering naar 

marktwaarde van de verworven activa en de herevaluatie van hun resterende gebruiksduur zullen in de toekomst 

echter gebeuren in overeenstemming met de vereisten van IFRS 3 “Bedrijfscombinaties”. 

Toelichting 4 – Pro forma aanpassingen 
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De pro forma aanpassingen zijn gebaseerd op de beschikbare informatie en bepaalde voorlopige schattingen en 

veronderstellingen, naast bepaalde pro forma veronderstellingen, die redelijk zijn volgens het management van de 

Balta Groep. Er wordt specifiek van uitgegaan dat de financieringen in het kader van de overname van Bentley 

hebben plaatsgevonden op 1 januari 2016. De niet-geauditeerde pro forma financiële informatie weerspiegelt geen 

aanpassingen of belastinggevolgen die zouden resulteren uit het vertrek van Bentley-groepsentiteiten uit hun fiscale 

consolidatiegroepen. Er wordt echter aangenomen dat de Bentley-groepsentiteiten zouden worden opgenomen in 

een fiscale consolidatie samen met BPS Parent, Inc. 

De werkelijke bedragen in verband met de Bentley-financiering kunnen verschillen van de schattingen in de niet-

geauditeerde pro forma geconsolideerde financiële informatie vanwege, onder andere, (1) verschillen in de betaalde 

vergoeding wanneer rekening wordt gehouden met de definitieve boekhoudkundige verwerking van de fusie in de 

Balta Groep (hiervoor is een voorziening aangelegd) en (2) verschillen in de definitieve transactievergoedingen en -

kosten. 

Toelichting 4.1 – Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde balans in verband met de  overname van 

Bentley door Lone Star Fund IX 

De overname van Bentley door Lone Star Fund IX op 1 februari 2017 resulteerde in een herfinanciering van de 

Bentley-schuld, wat heeft geleid tot een verhoging in Bank- en andere leningen van € 27,5 miljoen. 

Het deel vaste activa van de Bank- en andere leningen steeg met € 39,0 miljoen als gevolg van het volgende: 

 € 30,1 miljoen: uitgifte van een termijnlening op het niveau van BPS Parent, Inc. voor een bedrag van $ 33,0 

miljoen (€ 31,3 miljoen waarvan € 30,1 miljoen gepresenteerd als een langlopende schuld en € 1,2 miljoen 

gepresenteerd als een kortlopende schuld); 

 € 10,5 miljoen: opname van $ 11,1 miljoen uit een doorlopende kredietfaciliteit van $ 18,0 miljoen op het 

niveau van BPS Parent, Inc.; en 

  (€ 1,6) miljoen geactiveerde financieringsvergoedingen betaald in verband met de uitgifte van de 

termijnlening en doorlopende kredietfaciliteit op het niveau van BPS Parent, Inc. 

De daling van € 11,6 miljoen van het kortlopende deel van de bank- en andere leningen kan als volgt worden 

opgesplitst: 

 € 13,5 miljoen terugbetaling van bestaande kredietlijnen op het niveau van Bentley, gecompenseerd door: 

o (€ 0,7) miljoen vrijgave van geactiveerde financieringsvergoedingen in verband met de bestaande 

kredietlijnen (opgenomen als kosten bij delging van de schuld); en   

o (€ 1,2) miljoen kortlopende deel van de (nieuwe) termijnlening op het niveau van BPS Parent, Inc.  

Als gevolg van de boven vermelde herfinanciering, zijn de liquide middelen met € 0,3 miljoen op pro forma basis 

afgenomen: 

 € 40,2 miljoen aan nieuwe financiering van Bentley, bestaande uit: 

o € 41,8 miljoen voortvloeiend uit de Bentley-financiering; en 

o (€ 1,6 miljoen) kosten voor de uitgifte van schuld in verband met de termijnlening en de doorlopende 

kredietfaciliteit; 

 (€ 40,5) miljoen overname van BPS Parent, Inc. door Lone Star Fund IX en de terugbetaling van oude 

Bentley-financiering, bestaande uit:   

o € 70,9 miljoen kapitaalinvestering in contanten (waarvan € 1,1 miljoen werd ingebracht door het 

management van Bentley); 

o (€ 90,5 miljoen) vergoeding overgedragen door Lone Star Fund IX;   
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o (€ 13,5 miljoen) terugbetaling bestaande uit Bentley-kredietlijnen; en 

o (€ 7,4 miljoen) voor transactiekosten opgelopen in verband met de aanvankelijke overname; 

In het kader van de pro forma aanpassingen is de uitgestelde belastingschuld verhoogd met € 0,4 miljoen, terwijl de 

belastingschuld verlaagd is met € 0,6 miljoen. De netto daling van de belastingschuld van € 0,2 miljoen is het 

gevolg van de vrijgave van geactiveerde financieringsvergoedingen in verband met de overgenomen financiering 

die volledig werd terugbetaald op 1 februari 2017. 

De pro forma aanpassing van € 1,0 miljoen in handelsschulden en overige schulden weerspiegelt het deel van de 

transactievergoedingen dat nog niet betaald was per datum van de overname.   

Als rekening wordt gehouden met de boven vermelde impact van de pro forma aanpassingen, is de voorlopige 

marktwaarde van de verworven netto verplichtingen gelijk aan € 11,8 miljoen. Dit is gelijk aan € 48,8 miljoen aan 

verworven activa min € 59,6 miljoen aan overgenomen verplichtingen en min een minderheidsbelang van € 1,0 

miljoen. 

De vereiste toewijzing van de aankoopprijs krachtens IFRS 3: "Bedrijfscombinaties" is nog niet uitgevoerd omdat 

de overname van Bentley Mills pas op woensdag 22 maart 2017 werd voltooid, zodat het management van de Balta 

Groep pas onlangs volledige toegang had tot alle informatie van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen en 

nog geen marktwaarde-analyse heeft kunnen uitvoeren van de identificeerbare verworven activa en verplichtingen. 

Als zodanig is de marktwaarde van de verworven identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke 

verplichtingen een voorlopige. De toewijzing van de aankoopprijs zal op een later tijdstip worden uitgevoerd en kan 

leiden tot aanpassingen van de voorlopige waarden als gevolg van de uitvoering van de initiële boekhouding vanaf 

de overnamedatum. Wij verwachten vooral verschillen in de waardering van immateriële activa, materiële vaste 

activa en voorraden. 

Bijgevolg is de voorlopige goodwill - voorafgaand aan de toewijzing van de aankoopprijs - gelijk aan € 81,8 

miljoen, d.w.z. de som van de vergoeding van € 70,0 miljoen die aan Lone Star Fund IX is betaald en de voorlopige 

marktwaarde van de overgenomen netto verplichtingen van € 11,8 miljoen.  

Bij gebruik van de feitelijke wisselkoersen per 22 maart 2017 bedragen de betaalde aankoopprijs € 68,3 miljoen, de 

totale identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen € 11,3 miljoen en de 

minderheidsbelangen € 1,0 miljoen. Dit resulteert in de opname van goodwill voor een bedrag van € 80,7 miljoen in 

de geconsolideerde tussentijdse jaarrekening per 31 maart 2017. 

Inzake de Voorwaardelijke verplichtingen, gebaseerd op de bekendmakingen van BPS Parent, Inc. en de voorlopige 

analyse uitgevoerd door het management van Bentley Mills, heeft de Balta Groep nog geen wezenlijke 

rechtsvorderingen, belastingbetwistingen of milieurisico’s vastgesteld die ons ertoe zouden aanzetten om 

wezenlijke Voorwaardelijke verplichtingen op te nemen in de balans. Naarmate onze analyse echter vordert, 

kunnen dergelijke Voorwaardelijke verplichtingen wel worden vastgesteld en opgenomen in overeenstemming met 

de vereisten van IFRS 3: "Bedrijfscombinaties".  

Toelichting 4.2 - Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde balans in verband met de acquisitie van Bentley 

door de Balta Group 

De overname van Bentley door de Balta Group op 22 maart 2017 werd gefinancierd door de uitgifte van een Senior 

Term Loan voor een bedrag van € 75,0 miljoen op het niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. € 3,1 miljoen 

financieringsvergoedingen zijn betaald en geactiveerd wat leidt tot een stijging van de bank- en andere leningen van 

€ 71,9 miljoen.   

De vergoeding betaald door LSF9 Balta Issuer S.A. was gelijk aan $ 74 miljoen (€ 70,0 miljoen indien omgezet 

tegen een koers van $ 1,0541 per Euro) om te beantwoorden aan de kapitaalinvestering die is gedaan in de 

overname op 1 februari 2017, zoals boven beschreven. Bijgevolg is het bedrag aan liquide middelen op pro forma 

basis verhoogd met € 1,8 miljoen.  

Toelichting 5 - Pro forma aanpassingen op de geconsolideerde resultatenrekening  

Toelichting 5.1 - Pro forma aanpassingen in verband met financiële kosten 
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In de pro forma geconsolideerde resultatenrekening zijn de financieringslasten aangepast ter weerspiegeling van de 

wijzigingen in de financieringsstructuur zoals hoger beschreven. De stijging van de financieringslasten van € 6,1 

miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 kan als volgt worden opgesplitst 

 € 4,4 miljoen rentelasten op de Senior Term Loan van € 75 miljoen uitgegeven door LSF9 Balta Issuer S.A.; 

 € 1,8 miljoen rentelasten op de nieuwe termijnlening op het niveau van BPS Parent Inc.; 

 € 0,7 miljoen rentelasten op de nieuwe doorlopende kredietfaciliteit op het niveau van BPS Parent Inc.; en 

 (€ 0,8) miljoen terugneming van rentelasten op bestaande kredietlijnen op het niveau van Bentley die 

volledig werden terugbetaald op 1 februari 2017. 

Er is een vergelijkbare aanpak gehanteerd voor de opstelling van de pro forma geconsolideerde tussentijdse 

resultatenrekening. De stijging van de financieringslasten van € 0,5 miljoen voor de periode tot 31 maart 2017 kan 

als volgt worden opgesplitst: 

 € 1,0 miljoen rentelasten op de Senior Term Loan van € 75 miljoen uitgegeven door LSF9 Balta Issuer S.A.; 

 € 0,2 miljoen rentelasten op de nieuwe termijnlening op het niveau van BPS Parent Inc.; 

 € 0,02 miljoen rentelasten op de nieuwe doorlopende kredietfaciliteit op het niveau van BPS Parent Inc.; en 

 (€ 0,7) miljoen terugneming van rentelasten op bestaande kredietlijnen op het niveau van Bentley die 

volledig werden terugbetaald op 1 februari 2017. 

Toelichting 5.2 – Pro forma aanpassingen in verband met managementvergoedingen, transactievergoedingen en 

kosten 

Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 zijn de overige kosten gedaald met € 1,1 miljoen. Dit is vooral het 

gevolg van de managementvergoedingen die door Dominus Capital aan Bentley zijn gefactureerd. Deze 

vergoedingen zullen in de toekomst niet langer worden gefactureerd door de Balta Groep, en zij zijn dan ook 

geëlimineerd op pro forma basis. Daarnaast hebben wij, op pro forma basis, voor € 0,1 miljoen aan juridische en 

professionele vergoedingen geherclassificeerd van “Overige kosten” naar “Integratie- en herstructureringskosten” 

om de aard van deze kosten nauwkeuriger te weerspiegelen.  

Voor de periode tot 31 maart 2017 omvatten de historische jaarrekening van BPS Parent Inc. voor € 9,7 miljoen aan 

kosten in verband met de overname. Deze overnamekosten zijn opgenomen in de post “Integratie- en 

herstructureringskosten” en gelet op hun aard wordt niet verwacht dat zij een recurrente impact zullen hebben op de 

financiële resultaten in de toekomst. De € 9,7 miljoen aan kosten in verband met de overname is dan ook 

teruggenomen op pro forma basis.  

Toelichting 5.3 – Impact van pro forma aanpassingen op de vennootschapsbelasting 

Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 stegen de belastingbaten met € 1,6 miljoen op pro forma basis. Dit 

bedrag kan als volgt worden opgesplitst: 

 € 1,9 miljoen belastingbaten in verband met de stijging van de financieringskosten van € 6,1 miljoen; en  

 (€ 0,3) miljoen verlaging van belastingbaten als gevolg van de terugneming van € 1,0 miljoen aan 

managementvergoedingen. 

Op vergelijkbare wijze stegen de belastingbaten voor de periode tot 31 maart 2017 met € 0,1 miljoen op pro forma 

basis door de belastingbaten in verband met de stijging van de financieringskosten van € 0,5 miljoen. 
   

Toelichting 

– Pro forma gesegmenteerde informatie 
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De Vennootschap voert haar activiteiten uit via vier segmenten, georganiseerd volgens product en verkoopkanaal: 

Rugs, Residential, Commercial en Non-woven. Bentley zal worden opgenomen in het Commercial-segment. 

Onderstaande tabel toont de opsplitsing van de omzet van de Vennootschap volgens geografische regio en segment 

en de Adjusted EBITDA volgens segment voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (telkens op pro forma 

basis ter weerspiegeling van de overname van Bentley, alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode): 

 

  

Periode tot 31 

maart 2017 

Periode tot 31 

december 

2016 

  (in duizend €) 

Omzet volgens segment ......................................................................  183.220 668.350 

Rugs ......................................................................................................  63.377 214.545 

Residential ............................................................................................  63.132 236.758 

Commercial ..........................................................................................  49.833 190.715 

Waarvan:   

Commercial Europa .....................................................................   22.147 80.050 

Commercial VS (Bentley)  .........................................  27.686 110.665 

Non-woven ...........................................................................................  6.878 26.332 

   

Omzet volgens geografisch gebied ....................................................  183.220 668.350 

Europa...................................................................................................  113.907 429.580 

Noord-Amerika ....................................................................................  54.960 184.508 

Waarvan:   

Balta .............................................................................................   27.274 73.843 

Bentley  ..............................................................  27.686 110.665 

Rest van de wereld ...............................................................................  14.353 54.262 

   

Adjusted EBITDA volgens segment .................................................  23.033 97.366 

Rugs ......................................................................................................  11.188 37.969 

Residential ............................................................................................  5.097 28.411 

Commercial ..........................................................................................  5.898 28.065 

Waarvan:   

Commercial Europa .....................................................................   2.972 12.066 

Commercial VS (Bentley)  .........................................  2.926 15.999 

Non-woven ...........................................................................................  850 2.921 

Onderstaande tabel toont de opsplitsing van de investeringsuitgaven, nettovoorraden en handelsvorderingen van de 

Vennootschap volgens segment voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (telkens op pro forma basis ter 

weerspiegeling van de overname van Bentley, alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode): 

 

 

Periode tot 31 

december 2016 

  (in duizend €) 

  

Investeringsuitgaven volgens segment ......................................  43.028 

Rugs ..............................................................................................  16.119 

Residential .....................................................................................  12.460 

Commercial ...................................................................................  13.718 

Waarvan:  

Commercial Europa .....................................................................   6.259 

Commercial VS (Bentley)  .........................................  7.459 

Non-woven ....................................................................................  732 

  

Nettovoorraden volgens segment ..............................................  151.919 

Rugs ..............................................................................................  63.642 

Residential .....................................................................................  52.718 

Commercial ...................................................................................  31.944 

Waarvan:  

Commercial Europa .....................................................................   15.346 

Commercial VS (Bentley)  .........................................  16.598 

Non-woven ....................................................................................  3.614 

  

Handelsvorderingen volgens segment.......................................  55.050 

Rugs ..............................................................................................  17.263 

Residential .....................................................................................  16.502 

Commercial ...................................................................................  19.874 

Waarvan:  
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Periode tot 31 

december 2016 

  (in duizend €) 

  

Commercial Europa .....................................................................   6.149 

Commercial VS (Bentley)  .........................................  13.725 

Non-woven ....................................................................................  1.411 
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GESELECTEERDE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE 

De samengevatte geconsolideerde financiële informatie per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 en 

per en voor de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014 is zonder wezenlijke aanpassingen gebaseerd 

op de Geconsolideerde Jaarrekening, die elders in dit Prospectus zijn opgenomen. De niet-geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34. De geauditeerde geconsolideerde 

jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016 en per en voor de periode van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015, en de geconsolideerde 

jaarrekening van Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2014 zijn allemaal opgesteld in overeenstemming met de IFRS, en zijn gecontroleerd door 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, zoals vermeld in de verslagen die in dit Prospectus zijn opgenomen. 

De niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per 

en voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 is echter opgesteld op basis van de daarin beschreven 

grondslagen, en er is verslag over uitgebracht in overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance 

Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information) door PricewaterhouseCoopers, 

Société coopérative, zoals vermeld in het hierin opgenomen verslag. De niet-geauditeerde geconsolideerde 

jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 31 maart 

2017 zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 en geverifieerd door PricewaterhouseCoopers, Société 

coopérative. Om twijfel te vermijden, de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc., en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017 zijn gecontroleerd door Moss Adams 

LLP, en ook afzonderlijk hierin zijn opgenomen, maken geen deel uit van historische financiële informatie verstrekt 

met betrekking tot LSF9 Balta Issuer S.A. of zijn voorlopende entiteit, Balta Finance S.à r.l. 

Daarnaast kunnen er significante verschillen zijn tussen IFRS en US GAAP, zoals toegepast op de Vennootschap.  

De Vennootschap beschrijft geen verschillen tussen IFRS en US GAAP en stemt zijn financiële informatie volgens 

IFRS ook niet af op de US GAAP. Deze informatie is dan ook niet beschikbaar voor de beleggers, en de beleggers 

dienen hier rekening mee te houden bij het nemen van hun beleggingsbeslissing. Bij de berekening van bepaalde 

financiële informatie die in dit Prospectus is opgenomen, zijn er afrondingsaanpassingen gemaakt. Bijgevolg is het 

mogelijk dat sommige totaalcijfers in bepaalde tabellen niet de exacte rekenkundige som zijn van de getallen die 

eraan voorafgaan.  

De hieronder gepresenteerde geselecteerde geconsolideerde financiële informatie moet samen gelezen worden met 

“Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten” en de historische Geconsolideerde Jaarrekening die elders 

in dit Prospectus zijn opgenomen.  

In de loop van de verslagperiode en tot de datum van dit Prospectus waren de wezenlijke wijzigingen in de 

financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent hoofdzakelijk het gevolg van (1) de overname van de Balta 

Groep door Lone Star Fund IX zoals beschreven in “Operationeel en financieel overzicht en vooruitzichten — 

Significante factoren die een invloed hebben op onze bedrijfsresultaten — Overnames en vervreemdingen — 

Overname van de Groep door Lone Star Fund IX” hieronder en (2) de overname van Bentley en de Reorganisatie, 

zoals beschreven in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie”. 

Geconsolideerde resultatenrekening 

 

  

Voor de drie maanden tot 

31 maart 
(2)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1)

 2014 

  (in duizend €) 

Omzet..................................................................................  155.534 147.842 557.685 556.822 519.529 

Kostprijs grondstoffen ........................................................  (75.796) (71.666) (259.472) (269.675) (256.794) 

Voorraadwijzigingen ..........................................................  5.378 5.069 6.055 (17.405) 9.033 

Personeelskosten .................................................................   (35.480)  (34.285) (130.054) (133.446) (128.191) 

Overige opbrengsten ...........................................................  2.340 1.195 8.171 10.879 10.960 

Overige kosten ....................................................................   (31.869) (29.063) (101.017) (97.403) (89.388) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ..........................   (7.074)  (7.106) (28.666) (24.098) (24.802) 

Recurrent Bedrijfsresultaat .............................................  13.033 11.985 52.701 25.674 40.347 

      

Winst uit activavervreemding .............................................  — 1.610 1.610 — 530 

Rechtsvorderingen ..............................................................  — — — — 557 

Integratie- en herstructureringskosten .................................   (4.223) (1.277) (5.128) (33.687) (3.189) 
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Voor de drie maanden tot 

31 maart 
(2)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1)

 2014 

  (in duizend €) 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ............  — — — — (12.689) 

Bedrijfswinst/(-verlies) .....................................................  8.810 12.318 49.183 (8.013) 25.556 

      

Financiële opbrengsten .......................................................  7 18 57 79 2.367 

Financiële kosten ................................................................  (7.548) (7.436) (28.608) (38.541) (34.543) 

Financiële kosten, netto ....................................................  (7.541) (7.419) (28.552) (38.462) (32.176) 

      

Winst / (verlies) vóór belasting.........................................  1.268 4.900 20.632 (46.475) (6.620) 

      

Belastingopbrengsten/(-uitgaven) .......................................   (1.110)  (2.440) 4.713 2.949 7.856 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten .........................................................  158 2.460 25.345 (43.526) 1.236 

      

Winst / (verlies) over de periode uit de stopgezette 

bedrijfsactiviteiten ...........................................................  — — — — — 

Winst / (verlies) over de periode .........................................  158 2.460 25.345 (43.526) 1.236 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabellen is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is uitgebracht in 

overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information). Deze cijfers omvatten de volgende effecten van de toewijzing van de aankoopprijs uitgevoerd na de overname van 

Balta Finance: een negatieve impact van € 10,8 miljoen op grondstoffenkosten, een negatieve impact van € 14,9 miljoen op 

inventariswijzigingen, en een positieve impact van € 9,6 miljoen op belastingopbrengsten/(-uitgaven). De impact van de toewijzing 

van de aankoopprijs op de bedrijfswinst/(-verlies) was negatief voor € 25,7 miljoen en de impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op de winst / (verlies) voor de periode was negatief voor € 16,1 miljoen. Zonder toewijzing van de aankoopprijs zou de 

bedrijfswinst voor de periode dus € 17,7 miljoen en het verlies € 27,5 miljoen hebben bedragen. 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

 

Geconsolideerde balans 

 

  Per 31 maart
 (2)

 Per 31 december 

  2017 2016 2016 2015
(1)

 2014 

  (in duizend €) 

Totaal vaste activa ...............................................................  542.053 434.066 445.375 434.334 211.302 

Totaal vlottende activa ........................................................  266.172 223.922 236.318 222.257 241.208 

Totaal activa ......................................................................  808.224 657.988 681.693 656.590 452.510 

      

Totaal eigen vermogen ......................................................  134.754 120.597 136.319 (18.900) (322.595) 

Totaal schulden op lange termijn ........................................  484.308 369.678 369.519 505.283 598.498 

Totaal schulden op korte termijn .........................................  189.163 167.713 175.856 170.207 176.607 

Totaal verplichtingen ........................................................  673.470 675.991 545.374 675.490 775.105 

Totaal passiva ....................................................................  808.224 657.988 681.693 656.590 452.510 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is uitgebracht in 

overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information). 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 

  

Per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 
(2)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1)

 2014 

  (in duizend €) 
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Per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 
(2)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1)

 2014 

  (in duizend €) 

Nettowinst/(-verlies) over de periode uit 

voortgezette bedrijfsactiviteiten .............................................  158 2.460 25.345 (43.526)  1.236  

Nettokasstromen gegenereerd uit 

bedrijfsactiviteiten .....................................................................  10.328 10.827 66.257 39.618  60.771  

Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd 

uit investeringsactiviteiten .........................................................   (76.722) (5.971) (35.569) (309.739)  (25.263) 

Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd 

uit financieringsactiviteiten .......................................................  60.138 (14.947) (30.163) 248.928  (16.862) 

Liquide middelen aan het einde van de periode ........................  39.732 35.369 45.988 45.462  66.654 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is uitgebracht in 

overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information). 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

 

Financiële gegevens niet volgens de IFRS 

 

  

Voor de drie maanden tot 

31 maart
(9)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1) 

2014 

  (in duizend €, tenzij anders aangegeven) 

Recurrent Bedrijfsresultaat(2) ...............................................  13.033 11.985 52.701 51.369 40.347 

Adjusted EBITDA(3) ............................................................  20.107 19.091 81.367 75.467 65.149  

Adjusted EBITDA-marge (%)(4) ..........................................  12,9% 12,9% 14,6% 13,6% 12,5% 

Nettoschuld(5) ......................................................................  385.009 275.404 268.511 273.952 101.463 

Nettoschuld/Adjusted EBITDA(6) .......................................  — 3,6x 3,3x 3,6x 1,6x 

Pro forma Adjusted EBITDA(7) ...........................................  98.978 — — — — 

Nettoschuld/pro forma Adjusted EBITDA(8) .......................  3,9x — — — — 

 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is uitgebracht in 

overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information). 

(2) Recurrent Bedrijfsresultaat wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) juridische vorderingen, 

(iv) integratie- en herstructureringskosten en (v) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen. 

(3) Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van de aankoopprijs op 

(a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) juridische vorderingen, (iv) integratie- 

en herstructureringskosten, (v) waardeverminderingen en (vi) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen. 

(4) De Adjusted EBITDA-marge wordt gedefinieerd als de Adjusted EBITDA gedeeld door de omzet.  

(5) Nettoschuld wordt gedefinieerd als (i) Senior Secured Notes (K1 2017: € 278,5 miljoen, K1 2016: € 276,1 miljoen, 2016: € 283,5 

miljoen, 2015: € 283,7 miljoen, 2014: nihil) gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de boekwaarde (K1 2017: € 12,5 

miljoen, K1 2016: € 14,9 miljoen, 2016: € 13,1 miljoen, 2015: € 15,5 miljoen, 2014: nihil), (ii) Senior Term Loan Facility (K1 2017: 

€ 72,8 miljoen) gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de boekwaarde (K1 2017: € 2,3 miljoen), (iii) Term Loan B 

(K1 2017: € 29,3 miljoen) gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen in de boekwaarde (K1 2017: € 1,6 miljoen), (iv) 

Doorlopende Kredietfaciliteit (K1 2017: € 10,4 miljoen), (v) bank- en andere leningen (K1 2017: € 17,3 miljoen, K1 2016: € 19,8 

miljoen, 2016: € 17,9 miljoen, 2015: € 20,3 miljoen, 2014: € 579,2 miljoen) (vi) kortetermijnschulden bij kredietinstellingen (K1 

2017: € 0,1 miljoen), gecorrigeerd voor verplichtingen aan verbonden partijen (K1 2017: nihil, K1 2016: nihil, 2016: nihil, 2015: 

nihil, 2014: € 405,1 miljoen), reverse factoring (K1 2017: nihil, K1 2016: nihil, 2016: nihil, 2015: nihil, 2014: € 5,9 miljoen) en 

accrued commitment fees  (K1 2017: € 0,1 miljoen, K1 2016: € 0,1 miljoen, 2016: € nihil, 2015: € 0,1  miljoen, 2014: € 0,1 miljoen), 

min (iii) liquide middelen (K1 2017: € 39,7 miljoen, K1 2016: € 35,4 miljoen, 2016: € 46,0 miljoen; 2015: € 45,5 miljoen; 2014: € 

66,7 miljoen). 

(6) Nettoschuld/Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door de Adjusted EBITDA van de afgelopen twaalf 

maanden. 

(7) Pro forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfswinst/(-verlies) gecorrigeerd voor (i) waardeverminderingen en 

afschrijvingen, (ii) bijzondere waardeverminderingen en afboekingen, (iii) resultaten uit overnames en afstotingen, (iv) winst uit 

beëindigde bedrijfsactiviteiten, (v) juridische kosten en (vi) integratie- en herstructureringskosten, pro forma voor de Bentley-

overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. Het pro forma adjusted EBITDA-bedrag hier is berekend over 

de afgelopen twaalf maanden tot 31 maart 2017. 

(8) Nettoschuld/pro forma Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door Adjusted EBITDA, pro forma voor de 

Bentley-overname alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode. Het pro forma adjusted EBITDA-bedrag hier is 
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berekend over de afgelopen twaalf maanden tot 31 maart 2017. 

 

(9) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  

Aansluitingen van financiële gegevens niet volgens de IFRS op de jaarrekening 
 

  

Voor de drie maanden 

tot 31 maart
(2)

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015
(1) 

2014 

  (in duizend €, tenzij anders aangegeven) 

Bedrijfswinst/(-verlies) .....................................................  8.810 12.318 49.183 (8.013) 25.556 

Gecorrigeerd voor:      

Impact van de toewijzing van de aankoopprijs op 

de grondstoffenkosten ..................................................  — — — 10.816 — 

Impact van de toewijzing van de aankoopprijs op 

inventariswijzigingen ...................................................  — — — 14.879 — 

Winst uit activavervreemding .......................................  —  (1.610) (1.610) — (530) 

Rechtsvorderingen ........................................................  — — — — (557) 

Integratie- en herstructureringskosten ..........................  4.223 1.277 5.128 33.687 3.189 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ......  — — — — 12.689 

Recurrent Bedrijfsresultaat .............................................  13.033 11.985 52.701 51.369 40.347 

Gecorrigeerd voor:      

Afschrijvingen en waardeverminderingen ....................  7.074 7.106 28.666 24.098 24.802 

Adjusted EBITDA ............................................................  20.107 19.091 81.367 75.467 65.149 
 ___________________________________ 

(1) De financiële informatie in de kolom “2015” van deze tabel is, zonder wezenlijke aanpassingen, overgenomen uit de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015, die is opgesteld op basis van de daarin beschreven grondslagen, en waarover verslag is uitgebracht in 

overeenstemming met ISAE 3000 (herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information). 

(2) De financiële informatie voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 is zonder wezenlijke aanpassingen overgenomen uit de 

niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017.  
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OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT EN VOORUITZICHTEN 

De onderstaande bespreking moet samen worden gelezen met, en wordt volledig bepaald door de niet-geauditeerde 

geconsolideerde staten van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de drie maanden tot 

31 maart 2017, de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, de niet-geauditeerde gecombineerde 

jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015 en de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van Balta Finance S.à r.l. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2014, en de betrokken toelichtingen, die 

alle elders in dit Prospectus zijn opgenomen. De onderstaande bespreking moet eveneens samen worden gelezen 

met “Presentatie van financiële en andere informatie” en “Geselecteerde geconsolideerde financiële informatie”.  

In de onderstaande bespreking weerspiegelen de jaarlijkse gegevens de activiteiten van de Balta Groep, met 

uitsluiting van Bentley, tenzij anders aangegeven. Alle pro forma informatie dient samen met “Niet-geauditeerde 

pro forma financiële informatie” te worden gelezen. De onderstaande bespreking omvat ook trendinformatie en 

toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in deze 

toekomstgerichte verklaringen worden besproken. Factoren die deze verschillen (mede) zouden kunnen 

veroorzaken, omvatten, maar zijn niet beperkt tot degene die hierna en elders in dit Prospectus worden besproken, 

in het bijzonder in “Toekomstgerichte verklaringen” en “Risicofactoren”. 

Overzicht  

Wij zijn een van de grootste Europese producenten van zachte vloerbekleding, zoals rugs voor de particuliere 

woninginrichtingmarkt en kamerbreed tapijt en tapijttegels voor de residentiële en commerciële markten. Wij 

menen dat wij in 2016 de grootste producent in Europa waren van machinaal vervaardigde rugs, en de grootste 

producent in Europa van residentieel kamerbreed tapijt, in beide gevallen naar volume, en de op een na grootste 

producent wereldwijd van machinaal vervaardigde rugs naar volume. In 2016 waren wij ook de op twee na grootste 

producent in Europa van commerciële tapijttegels naar volume, volgens BMCW.  

Onze traditionele kernmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, met een groeiende 

aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa en in de Verenigde Staten, dat nu, met de overname van Bentley op 22 

maart 2017, ons grootste land is naar omzet. Wij hebben een lange geschiedenis van creativiteit en innovatie in de 

sector van de zachte vloerbekleding, en stonden aan de wieg van verschillende trends op het vlak van rugs en 

tapijten, met inbegrip van de massaproductie van flatweave en shaggy tapijt. Wij gebruiken ons innovatieve 

productontwikkelingsproces om onze producten te ontwerpen, te vervaardigen en te verdelen aan een brede waaier 

van klein- en groothandelaars in meer dan 133 landen, en werken nauw samen met onze klanten om producten te 

ontwikkelen die aangepast zijn aan plaatselijke voorkeuren en toegesneden zijn op de smaak van de consumenten. 

Wij geloven dat onze klanten onze productinnovatie, de consistente kwaliteit van onze producten, ons vermogen 

om op betrouwbare wijze en op tijd en volledig te voldoen aan orders voor grote volumes, en onze snel reagerende 

klantenservice en ondersteuning op prijs stellen.  

Wij beheren zes zeer geautomatiseerde, flexibele en efficiënte productiefaciliteiten in België (naast een 

opslagfaciliteit), die strategisch gepositioneerd zijn om de transportkosten te verlagen en de leveringstijden voor 

onze eindmarkten te verbeteren. Onze Belgische activiteiten kunnen putten uit de uitgebreide knowhow die 

gedurende 50 jaar is opgebouwd, een sterk erfgoed van textielvakmanschap en een hoog automatiseringsniveau. 

Daarnaast bezitten wij twee productiefaciliteiten met hoge capaciteit in Turkije, die gespecialiseerd zijn in de 

goedkope productie van arbeidsintensieve rugs en die profiteren van de knowhow van de Groep. Onze twee 

Amerikaanse distributiecentra zijn strategisch gelegen in Dalton en Calhoun, Georgia. 

Onze overname van Bentley, een van de grootste leveranciers van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt in 

de Verenigde Staten, bezorgt ons een platform voor expansie in het commerciële segment van de VS. Het ruime 

productassortiment en de klantenbasis van Bentley vormen een goede aanvulling voor ons aanbod en bieden kansen 

voor toekomstige groei. Bentley beheert zijn belangrijkste productiefaciliteit bij Los Angeles, California, die 

productie- en opslagruimte in de nabije buurt omvat, om de productieflexibiliteit en efficiency maximaal te houden. 

Wij voeren onze activiteiten uit via vier segmenten, georganiseerd volgens product en verkoopkanaal:  

 Rugs, dat een omzet van € 214,5 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 38,0 miljoen realiseerde 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (17,7% Adjusted EBITDA-marge). Wij ontwerpen, 

vervaardigen en verdelen een breed assortiment van machinaal vervaardigde rugs voor grote 



 

78 

 

detailhandelaars (woninginrichtingszaken, meubelwinkels, gespecialiseerde winkels, discountwinkels 

en doe-het-zelfzaken) en aan groothandelaars.  

 Residential, dat een omzet van € 236,8 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 28,4 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (12,0% Adjusted EBITDA-marge). Wij 

ontwerpen, vervaardigen en verdelen kamerbreed tapijt onder merknaam (Balta Carpets en ITC) en 

tegels voor grote detailhandelaars en groothandelaars.  

 Commercial, dat een omzet van € 80,1 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 12,1 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (15,1% Adjusted EBITDA-marge). Wij 

ontwerpen, vervaardigen en verdelen modulaire tapijttegels, voornamelijk voor kantoren en openbare 

projecten via ons merk modulyss, en kamerbreed tapijt, voornamelijk voor de horeca via ons merk arc 

edition aan architecten, designers, aannemers en verkopers. De overname van Bentley verruimt onze 

Commercieel-productenportefeuille en biedt ons toegang tot de Amerikaanse markt van commercieel 

tapijt. Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 genereerde Bentley een omzet van € 110,7 

miljoen en een Adjusted EBITDA van € 16,0 miljoen.  

 Non-Woven, dat een omzet van € 26,3 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 2,9 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (11,1% Adjusted EBITDA-marge). Wij 

ontwerpen, vervaardigen en verdelen gespecialiseerde stoffen voor isolatie, voering, auto’s, 

tapijtruggen en spandoeken via ons Captiqs-merk. Daarnaast is 48% van de productie van de divisie 

in miljoen vierkante meter bestemd voor intern gebruik, terwijl 14% bestemd is voor zachte 

vloerbekleding voor evenementen zoals vakbeurzen en tentoonstellingen.  
 

Onderstaande diagrammen tonen de opsplitsing van onze omzet volgens geografische regio en segment, en de 

Adjusted EBITDA volgens segment, voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (telkens op pro forma basis ter 

weerspiegeling van de overname van Bentley, alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode):  

 

Significante factoren die een invloed hebben op onze bedrijfsresultaten 

Onze bedrijfsresultaten, financiële toestand en liquiditeit zijn in de perioden die in dit Prospectus worden 

besproken, beïnvloed door de volgende gebeurtenissen, feiten, ontwikkelingen en marktkenmerken. Het is naar 

onze mening waarschijnlijk dat deze factoren onze activiteiten ook in de toekomst zullen beïnvloeden.  

Macro-economische factoren 

Algemene economische omstandigheden en sectorklimaat 

Onze bedrijfsresultaten worden beïnvloed door macro-economische omstandigheden, en door de omstandigheden 

die een invloed hebben op de consumptie-uitgaven voor zachte vloerbekleding in de markten waar wij actief zijn. 

Die omstandigheden zijn onder meer de werkgelegenheid, het consumentenvertrouwen, de inflatie, de groei van het 

bruto binnenlands product, het vrij beschikbare inkomen, wisselkoersen en rentevoeten, de woningprijzen, de 

schommelingen op de woningmarkt en de beschikbaarheid van consumentenkrediet. Alle markten waarop wij actief 

zijn, zijn nadelig beïnvloed door de wereldwijde economische crisis en de instabiliteit die in 2008 zijn ontstaan. 

Hoewel de Brexit tot nu toe slechts een beperkte impact heeft gehad op onze omzet in het Verenigd Koninkrijk, kan 

de aangehouden verzwakking van het Britse pond een negatieve impact hebben op de vraag naar onze producten in 
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het Verenigd Koninkrijk door onze producten duurder te maken dan die van concurrenten die een groter deel van 

hun kostenbasis in Britse pond uitdrukken. Wij dekken onze blootstelling aan de wisselkoersschommelingen 

EUR/GBP af, zoals beschreven in “— Wisselkoersschommelingen”, en wij slaagden er ook in producten te 

herwerken om een geschikt prijsniveau bij behoud van de marges te bereiken. Raadpleeg in dit verband 

“Risicofactoren — Risico’s in verband met onze sector en onze activiteiten — Onze sector wordt sterk beïnvloed 

door het economische klimaat, vooral waar dat een invloed heeft op het consumentenvertrouwen en de residentiële 

en commerciële markten voor renovatie en bouw”. 

Het globale economische klimaat heeft doorgaans een directe invloed op de specifieke markten die ten grondslag 

liggen aan onze activiteiten, zij het dat de marktgevoeligheid varieert naargelang het product. Wij zijn van mening 

dat renovatie-, herinrichtings- en bouwprojecten aan de basis liggen van de prestaties van onze Residentiële en 

Commerciële segmenten. Op basis van een onderzoek van Freedonia uit 2017 denken wij dat circa 76% van de 

Europese en Noord-Amerikaanse markten voor vloeren in 2015 door renovatie werd aangedreven, terwijl 24% van 

de vraag naar vloeren werd aangestuurd door nieuwbouw, transportuitrusting en andere. 

De gevolgen van een economische crisis voor nieuwbouw zijn doorgaans meer uitgesproken dan de gevolgen voor 

de markt voor herinrichting en renovatie. Daarom zijn onze Residentiële en Commerciële segmenten doorgaans 

gevoeliger voor ongunstige economische omstandigheden. Ons segment Rugs wordt daarentegen normaliter minder 

sterk beïnvloed door economische crisissen, omdat rugs worden beschouwd als een betaalbaar 

binnenhuisdecoratieproduct, waarvan de aankoop niet afhankelijk is van grotere bouw- of renovatieprojecten. 

Algemeen genomen, bestaat het merendeel van de totale verkoop uit decoratieve en vernieuwingsdoeleinden, welke 

minder cyclisch zijn dan de nieuwe bouwmarkt. In 2016, 12% van onze pro forma Adjusted EBITDA, was toe te 

rekenen aan nieuwe bouw, die naar onze mening cyclisch is, terwijl 39% is toe te rekenen aan decoratief en 3% aan 

niet-geweven, die naar onze mening niet cyclisch is, de overige 46% is toe te rekenen aan renovatie en 

vernieuwingen die wij als beperkt-cyclisch beschouwen. 

Tijdens een economische crisis noteren de grondstoffenprijzen doorgaans een daling, wat het nadelige effect van 

potentiële volumedalingen kan compenseren. Ook denken wij dat onze expansie in de Verenigde Staten, het 

Midden-Oosten, Centraal-Azië en Latijns-Amerika onze geografische en productdiversificatie zal verhogen, 

waardoor wij de impact van veranderingen in lokale en regionale economische omstandigheden en 

consumentenvoorkeuren verder kunnen beperken.  

Wisselkoersschommelingen 

Wij zijn in aanzienlijke mate blootgesteld aan de waarde van het Britse pond, de Amerikaanse dollar en de Turkse 

lira. Op pro forma basis, voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, rekening houdend met de overname van 

Bentley alsof die had plaatsgevonden op 1 januari 2016, zou 16% van onze inkomsten luiden in Britse pond, zou 

25% van onze inkomsten luiden in Amerikaanse dollar en zou 6% van onze inkomsten luiden in Turkse lira. 

Bijgevolg zijn onze financiële resultaten onderhevig aan de gevolgen van transacties in vreemde valuta’s en 

omrekeningsverschillen die voortvloeien uit wisselkoersschommelingen, voornamelijk de wisselkoers tussen de 

EUR en de USD, de EUR en het GBP en de EUR en de TRY, en zullen onze financiële resultaten hieraan wellicht 

ook in de toekomst onderhevig zijn. Het aandeel van de inkomsten dat in de verschillende valuta’s is opgenomen, 

stemt niet exact overeen met de inkomsten afkomstig uit elke regio, omdat wij de klanten soms factureren in een 

andere valuta dan hun plaatselijke valuta. Zo wordt een groot deel van onze verkopen in het Verenigd Koninkrijk 

gefactureerd in euro. Raadpleeg in dit verband “Risicofactoren — Risico’s in verband met onze sector en onze 

activiteiten — Wij zijn blootgesteld aan risico’s in verband met wisselkoersschommelingen”.  

Onze Geconsolideerde Jaarrekening worden opgesteld in euro. Wij zijn dan ook blootgesteld aan het 

wisselkoersrisico bij de opstelling van onze Geconsolideerde Jaarrekening wanneer wij de jaarrekeningen van onze 

dochterondernemingen die een andere functionele valuta hebben dan de euro omzetten. Een deel van onze activa, 

verplichtingen, inkomsten en kosten luidt in diverse andere valuta’s dan de euro, hoofdzakelijk USD, GBP en TRY. 

Daardoor kunnen onze geconsolideerde bedrijfsresultaten, die in euro worden gerapporteerd, worden beïnvloed 

door wisselkoersschommelingen. De meerderheid van de wisselkoerswinsten en -verliezen worden geboekt in niet-

gerealiseerde resultaten. 

Het omzettingsrisico ontstaat wanneer onze dochterondernemingen transacties uitvoeren in een andere valuta dan 

hun functionele valuta. Wij vangen dit risico op via vier hoofdmethodes. Ten eerste, voor USD, zijn wij er in het 

verleden in geslaagd om instromen en uitstromen van kasmiddelen op elkaar af te stemmen, waardoor er een 

natuurlijke afdekking tussen activa en verplichtingen ontstond. De natuurlijke afdekkingspositie wordt halfjaarlijks 

beoordeeld, waarbij er strikt wordt toegezien op het bedrag van het restrisico. Onze USD-blootstelling zal naar 
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verwachting toenemen na de overname van Bentley en gelet op onze verdere groeiambities in de VS. Deze 

toegenomen blootstelling zal worden opgevangen door toepassing van het bestaande valuta-afdekkingsbeleid voor 

USD-kasstromen. Ten tweede zijn wij ook commerciële regelingen aangegaan met twee van onze belangrijkste 

klanten om de impact van schommelingen tussen EUR en GBP en EUR en TRY te herzien, en de prijzen eventueel 

dienovereenkomstig aan te passen. Ten derde maken wij ook gebruik van valutatermijncontracten om onze 

resterende blootstelling aan het GBP af te dekken. Ten slotte houden onze langetermijnrelaties met onze klanten, 

zelfs bij commerciële regelingen die niet voorzien in mechanismen voor wisselkoersgebaseerde prijsaanpassingen, 

in dat zowel positieve als negatieve wisselkoersschommelingen doorgaans worden doorgerekend via 

prijsherzieningen op middellange termijn. Raadpleeg in dit verband “— Kwalitatieve en kwantitatieve 

informatieverschaffing over het marktrisico — Wisselkoersrisico”.  

Schommelingen in de waarde van de USD en TRY ten opzichte van de euro hebben meestal een kortetermijnimpact 

op onze brutomarge, omdat aan inkomstenzijde zowel wij als onze klanten proberen de prijzen aan te passen als 

reactie op wisselkoersschommelingen. Ook wat de kosten betreft, trachten wij en onze leveranciers onze prijzen aan 

te passen. Aangezien een groot percentage van bepaalde kosten van onze leveranciers is vastgelegd in Amerikaanse 

dollar, heeft de wisselkoers met de Amerikaanse dollar een invloed op de prijzen die wij voor bepaalde van onze 

grondstoffen betalen. Daarnaast zijn wij actief in een concurrerende en elastische sector, zoals blijkt uit de manier 

waarop de prijzen in de hele sector worden aangepast als reactie op schommelingen van wisselkoersen en 

grondstoffenprijzen. Veranderingen in wisselkoersen hebben ook op lange termijn een invloed op onze 

verkoopvolumes. Als de euro gedurende een lange termijn in waarde daalt, kan dit bijvoorbeeld leiden tot hogere 

verkoopvolumes, omdat wij in markten buiten de eurozone concurrerender worden. Als de euro daarentegen 

gedurende langere termijn in waarde stijgt, kunnen onze volumes en concurrentiepositie op markten buiten de 

eurozone achteruitgaan.  

Grondstoffenkosten  

Onze bedrijfsresultaten worden beïnvloed door de prijzen die wij betalen voor de grondstoffen die wij verbruiken 

bij de vervaardiging van onze producten. In 2016 vertegenwoordigden de grondstoffenkosten 46,5% van onze 

omzet. Doorgaans kunnen wij hogere grondstoffenkosten doorrekenen aan onze klanten, en onze klanten vragen op 

hun beurt doorgaans ook prijsverlagingen wanneer onze grondstoffenkosten dalen. Aangezien er doorgaans een 

zekere tijd verstrijkt voor wij een stijging van de grondstoffenprijs kunnen doorrekenen, hebben veranderingen in 

de kostprijs van grondstoffen doorgaans op korte termijn een impact op onze brutomarge en brutowinst. De impact 

op onze langetermijnprestaties is echter beperkt gebleven. 

De belangrijkste grondstoffen die wij gebruiken, zijn: 

 Polypropyleengranulaat, dat gebruikt wordt in de vervaardiging van onze rugs, kamerbreed tapijt en 

tapijttegels. De totale grondstoffenkosten in verband met polypropyleengranulaat bedroegen € 74,7 

miljoen in 2016. 

 Garen, dat gebruikt wordt in de vervaardiging van onze rugs, kamerbreed tapijt en tapijttegels. De 

totale grondstoffenkosten in verband met garen bedroegen € 70,1 miljoen in 2016. 

 Latex, dat gebruikt wordt in de vervaardiging van onze rugs, kamerbreed tapijt en tapijttegels. De 

totale grondstoffenkosten in verband met latex bedroegen € 21,3 miljoen in 2016. 

 Polyamidegranulaat, dat gebruikt wordt in de vervaardiging van onze commerciële kamerbrede tapijten 

en tapijttegels. De totale grondstoffenkosten in verband met polyamidegranulaat bedroegen € 15,8 

miljoen in 2016. 

In 2016 vertegenwoordigden polypropyleengranulaat, garen, latex en polyamidegranulaat 72% van onze 

grondstoffenkosten en circa 50% van onze aankopen bij onze leveranciers van diensten en goederen. Het restant 

van onze verschillende grondstoffen is niet kritisch en bedroeg ongeveer €78 miljoen in 2016.  

De prijzen die wij betalen voor grondstoffen kunnen sterk variëren, afhankelijk van een aantal factoren, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende: 

 de beschikbaarheid van het aanbod, ook beperkingen wat de capaciteit van de leverancier betreft; 



 

81 

 

 de algemene economische omstandigheden wereldwijd en op specifieke markten; 

 schommelingen in grondstoffenprijzen, vooral aardolie, omdat bepaalde soorten van granulaat die 

worden gebruikt bij de vervaardiging van onze producten zijn gebaseerd op aardolie, zoals 

polypropyleen en polyamide; 

 of de betreffende bevoorradingsovereenkomst bepalingen omvat die onze blootstelling aan de 

volatiliteit van de grondstoffenprijzen vermindert en of de aankoopprijs volgens de betreffende 

bevoorradingsovereenkomst vooraf of achteraf wordt aangepast; 

 de vraag van andere sectoren naar dezelfde grondstoffen; en 

 de beschikbaarheid van vervangingsmaterialen. 

Wij nemen de gevolgen van veranderingen in grondstoffenprijzen op onze bedrijfsresultaten gewoonlijk na drie tot 

vijf maanden waar. Uiteindelijk verwachten wij dat eventuele voordelen die wij realiseren uit lagere 

grondstoffenprijzen beperkt zullen zijn, omdat wij veranderingen in deze kosten doorgaans doorrekenen aan onze 

klanten. 

Voorkeur en vraag van de consument 

Consumenten kiezen voor de aankoop van onze producten op basis van hun beslissing om woningen en 

commerciële gebouwen te bouwen of te decoreren en bestaande structuren te renoveren. Wij schatten dat gemiddeld 

circa 32% van onze jaarlijkse omzet wordt gegenereerd door decoratieprojecten, en circa 51% door renovatie- en 

vernieuwingsprojecten, terwijl de bouw van nieuwe woningen en commerciële gebouwen gemiddeld circa 13% van 

onze jaaromzet vertegenwoordigt. 

Consumenten baseren hun beslissing voor de aankoop van onze producten doorgaans op een brede waaier van 

voorkeuren, zoals kleur, design, textuur, vorm, afmetingen, poolhoogte en dichtheid, prijs en andere structurele en 

technische kenmerken. In de landen waar wij zachte vloerbekleding verkopen, hebben consumenten verschillende 

voorkeuren, eisen en trends, voornamelijk als gevolg van een verschillende culturele geschiedenis, levensstijl, 

economische omstandigheden of vanwege een ander klimaat. Wij streven ernaar onze producten van zachte 

vloerbekleding te ontwerpen volgens de smaak van die eindconsument, in verschillende prijscategorieën. 

Wij menen dat de diepgang en de kwaliteit van onze relaties met klanten van fundamenteel belang zijn voor ons 

vermogen om op toekomstige designtrends en eisen te kunnen anticiperen en reageren. Om te kunnen blijven 

voldoen aan de vraag van klanten naar nieuwe producten, hebben wij in de loop van de verslagperiode een groot 

aantal nieuwe producten geïntroduceerd, wat volgens ons heeft bijgedragen aan de groei van onze activiteiten en 

bedrijfsresultaten. Ruim een vijfde van onze brutowinst in 2016, 2015 en 2014 werd gegenereerd door producten 

die binnen de voorgaande 12 maanden waren geïntroduceerd. 

Wij trachten trends nauwgezet te volgen, hanteren een systematische benadering voor de planning van onze 

collecties en handhaven een korte cyclus van ontwerp tot product. Wij kunnen onze machines instellen, onze 

productiefaciliteiten aanpassen en onze productiecapaciteit verhogen om nieuwe en andere producten te 

vervaardigen als reactie op veranderende trends en voorkeuren van consumenten. Vanwege ons uitgebreide 

productaanbod en omdat wij onze machines kunnen aanpassen aan nieuwe designs, zijn wij bovendien minder 

afhankelijk van het succes of het falen van een welbepaalde collectie. 

Kostenbasis en operationele verbeteringen 

Met ons huidige bedrijfsmodel en onze huidige infrastructuur kunnen wij onze capaciteiten op het vlak van 

productontwerp, ontwikkeling, re-engineering en productie aanwenden om onze efficiëntie te verhogen, en nieuwe 

producten te blijven ontwikkelen met lagere productiekosten. Ons vermogen om programma’s voor productie-

efficiëntie in te voeren, heeft een invloed op onze brutowinstmarge. Wij hebben bijvoorbeeld maatregelen 

ingevoerd zoals automatisering, programma’s voor afvalvermindering, groepering van machinebedieners uit 

verschillende productielijnen, optimalisering van de productietoewijzing over fabrieken en de toewijzing van 

middelen aan omgevingen met lagere kosten. In 2015 en 2016 investeerden wij ook € 4,0 miljoen in een 

automatische lijn voor “ultrasoon snijden” in onze fabriek in het Belgische Zele, die heeft geleid tot een 

aanzienlijke efficiencyverbetering en een verhoogde productiecapaciteit voor onze productie van commerciële 
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tapijttegels. Daarnaast blijven wij investeren in onze garenproductie om onze algemene verticale integratie te 

versterken. In 2016 investeerden wij € 5,0 miljoen om onze inhouse garenproductiecapaciteit in Turkije uit te 

breiden, wat naar verwachting zal leiden tot jaarlijkse kostenbesparingen vanaf het begin van 2017 van circa € 2,0 

miljoen door de vermindering van onze garenaankopen bij externe leveranciers.  

De overname van Bentley zal kansen voor intragroepsverkoop creëren. Wij zullen het bestaande logistieke netwerk 

en het verkoopteam van Bentley benutten om de introductie van onze commerciële tapijttegels onder het modulyss-

merk op de Amerikaanse markt te versnellen. Dat zal gebeuren in het kader van een relatief naadloos proces zonder 

nood aan andere wezenlijke investeringen of veranderingen in het productieproces. Aangezien de producten van 

Bentley zich richten op een ander, hoger segment van de commerciële markt, kunnen wij bovendien het bestaande 

Bentley-merk introduceren bij onze wereldwijde klantenbasis zonder grote extra investeringen in onze productmix 

en zonder te concurreren met onze huidige marktpositionering. Tegelijk kan Balta’s ervaring inzake productie- en 

ontwerpefficiency teruggekoppeld worden naar de activiteiten van Bentley, wat de marges van de huidige verkopen 

kan verbeteren.  

Bovendien trachten wij de productiekosten te verlagen door ons productaanbod te stroomlijnen via de 

rationalisering van producten en productreferenties (stock-keeping units, “SKU’s”), waardoor wij één enkele 

machine voor één ontwerp voor een langere periode kunnen gebruiken, en de productielijn minder vaak opnieuw 

moeten instellen. Wij zijn van oordeel dat deze maatregelen ons in staat stellen en in staat blijven stellen om onze 

bedrijfskosten te verlagen door een efficiënter gebruik van productie- en verkoop- en marketingmiddelen, om onze 

winstmarges te verbeteren en ons beter te positioneren voor winstgevende groei in de toekomst.  

Zakenrelaties en succes van klanten 

Wij hanteren een business-to-business verkoopmodel en hebben dus geen directe toegang tot de eindconsument. 

Wij hangen dan ook af van het vermogen van onze klanten om onze producten efficiënt te verkopen en te 

vermarkten. Zo kunnen wij onze inkomsten verhogen en duurzame kasstromen genereren, omdat wanneer onze 

klanten groeien, zij doorgaans ook hun bestellingen bij ons verhogen. Wij streven er dan ook naar solide relaties 

met onze klanten te hebben en nauw met hen samen te werken om het verkeer in de winkels te verhogen en hun 

activiteiten uit te breiden.  

De kwaliteit van de relatie tussen ons en onze klanten is belangrijk voor het behoud en de groei van onze 

activiteiten. Hoewel design, kwaliteit en prijs belangrijke factoren zijn, hebben ook andere factoren een invloed op 

de banden met onze klanten, zoals het trackrecord van onze prestaties, waaronder productinnovatie, tijdige 

leveringen, betalingsvoorwaarden en operationele efficiëntie. Wij zijn ook sterk gericht op de winstmarges per 

product en per klant, in plaats van louter het verkoopvolume te willen verhogen, wat periodiek negatieve 

kortetermijngevolgen kan hebben voor de omzet. 

Product- en geografische mix  

Wij bieden in onze drie kernproductsegmenten een uitgebreid assortiment van zachte vloerbekleding aan in 

uiteenlopende designs. Omdat de marges op onze producten kunnen verschillen, hebben veranderingen in de mix 

van onze productverkopen een directe impact op onze totale omzet en winstgevendheid. Wij behalen doorgaans een 

hogere marge op verkopen in onze segmenten Rugs en Commercial, en bijgevolg leidt groei in deze segmenten 

doorgaans tot een betere globale winstgevendheid dan in onze segmenten Residential en Non-woven.  

De marges in ons segment Rugs zijn doorgaans hoger dan de marges in ons segment Residential omdat ons 

segment Rugs meer verticaal geïntegreerd is, waardoor een groter deel van het garenverbruik van ons segment Rugs 

intern wordt vervaardigd, wat de productiekosten verlaagt. Daarnaast is de verkoopprijs per vierkante meter van 

onze rugs doorgaans hoger dan die van onze producten van kamerbreed tapijt, aangezien er voor de productie van 

rugs een extra productiefase vereist is en consumenten minder prijsgevoelig zijn, omdat rugs als product beter 

betaalbaar zijn en in grotere mate afhankelijk zijn van trends dan kamerbreed tapijt. De marges in ons Commercial 

segment zijn doorgaans ook hoger dan de marges in ons Residential segment omdat commercieel kamerbreed tapijt 

en tegels vaak van betere kwaliteit zijn, innovatiever, en over meerdere eigenschappen beschikken, zoals brand- en 

vlekbestendigheid, of stoffiltratie, wat doorgaans leidt tot hogere verkoopprijzen. De overname van Bentley 

verruimt onze Commercial-productenportefeuille en biedt ons toegang tot de Amerikaanse markt van commercieel 

tapijt. Raadpleeg in dit verband “— Overnames en vervreemdingen” hieronder. 

In 2016 verkochten wij onze producten in meer dan 133 landen over de hele wereld. Het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland zijn onze grootste markten, goed voor respectievelijk 27% en 17% van onze omzet voor het op 31 
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december 2016 afgesloten jaar. Hoewel onze belangrijkste gebieden tot nu toe in Europa lagen, vertegenwoordigt 

Noord-Amerika een groeimarkt voor onze producten, en gelet op de overname van Bentley zal dit in de toekomst 

onze grootste markt zijn. Noord-Amerika vertegenwoordigde 13% van onze omzet voor het op 31 december 2016 

afgesloten jaar. Op pro forma basis, voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, rekening houdend met de 

overname van Bentley alsof die had plaatsgevonden op 1 januari 2016, zouden onze Noord-Amerikaanse 

activiteiten 28% van onze omzet vertegenwoordigen, terwijl het Verenigd Koninkrijk en Duitsland goed zouden 

zijn voor respectievelijk 22% en 14% van onze omzet.  

Seizoensgebonden aard van de activiteiten en werkkapitaal  

Onze omzet ligt op historische basis iets hoger in september, oktober en november, wat de trend bij de consument 

weerspiegelt om als voorbereiding op de winter binnenhuiswerkzaamheden uit te voeren. Wij bouwen onze 

voorraden bewust op tijdens de maanden juni en juli, om de stijging van de vraag in de herfst en de jaarlijkse 

sluiting van de meeste van onze productiefaciliteiten in augustus op te vangen. Ons handelswerkkapitaal ligt dan 

ook hoger tijdens de zomermaanden dan in de rest van het jaar.  

Per 31 december 2016, 2015 en 2014 bedroeg ons handelswerkkapitaal respectievelijk € 80,0 miljoen, € 76,1 

miljoen en € 83,9 miljoen. Uitgedrukt als percentage van onze omzet, bedroeg onze handelswerkkapitaalratio 

respectievelijk 14,3%, 13,7% en 16,2% in de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014.  

Overnames en vervreemdingen  

Overname van Bentley 

Op 22 maart 2017 voltooiden wij de overname van Bentley, een Amerikaanse producent van zachte vloerbekleding, 

gevestigd in Los Angeles, California, wat de productie- en klantenbasis van ons Commercial-segment zal 

uitbreiden. Raadpleeg voor meer informatie “— Recente ontwikkelingen” hieronder.  

Hoewel wij streven naar interne groei, blijven wij ook op de markt uitkijken naar andere overnamedoelwitten die 

een aanvulling kunnen vormen voor onze marktpositionering of productenportefeuille.  

Overname van de Groep door Lone Star Fund IX 

Op 11 augustus 2015 nam Lone Star Fund IX de Groep over. De toewijzing van de aankoopprijs (“Toewijzing van 

de Aankoopprijs” of “TvdA”) in verband met de overname van de Groep door Lone Star Fund IX had een 

significant effect op onze bedrijfsresultaten voor het jaar afgesloten op 31 december 2015.  

De aankoopprijs die Lone Star Fund IX betaalde voor de Groep op 11 augustus 2015 bedroeg € 272,8 miljoen, 

tegen een intrinsieke waarde van € 71,2 miljoen per die datum. De voorlopige goodwill, vóór toewijzing van de 

aankoopprijs, bedroeg dus € 201,6 miljoen. In overeenstemming met IFRS 3: “Bedrijfscombinaties” werd de totale 

aankoopprijs toegewezen aan de identificeerbare activa en verplichtingen. Als gevolg van de toewijzing van de 

aankoopprijs werd € 77,0 miljoen van de voorlopige goodwill toegewezen aan identificeerbare activa en 

verplichtingen, en het saldo van € 124,7 miljoen werd opgenomen in goodwill. Raadpleeg deel 13 bij de niet-

geauditeerde gecombineerde jaarrekening voor het op 31 december 2015 afgesloten jaar, dat elders in dit 

Prospectus is opgenomen.  

Onderstaande tabel weerspiegelt de impact van de toewijzing van de aankoopprijs op de resultatenrekening voor het 

op 31 december 2015 afgesloten jaar: 

 

 Voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015 

 Vóór TvdA Na  

  (in duizend €) 

  

Opbrengsten .....................................................................  556.822 — 556.822 

Grondstoffenkosten(1) .......................................................  (258.859) (10.816) (269.675) 

Inventariswijzigingen(2) ....................................................  (2.525) (14.879) (17.405) 

Personeelskosten ..............................................................  (133.446) — (133.446) 
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 Voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015 

 Vóór TvdA Na  

  (in duizend €) 

  

Overige baten ...................................................................  10.879 — 10.879 

Overige lasten ..................................................................  (97.403) — (97.403) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen .......................  (24.098) — (24.098) 

Recurrent Bedrijfsresultaat ..........................................  51.369 (25.695) 25.674 

    

Winst uit activavervreemding ..........................................  — — — 

Rechtsvorderingen ...........................................................  — — — 

Integratie- en herstructureringskosten ..............................  (33.687) — (33.687) 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen .........  — — — 

Bedrijfswinst/(-verlies) ...................................................  17.682 (25.695) (8.013) 

    

Financiële opbrengsten ....................................................  79 — 79 

Financiële kosten .............................................................  (38.541) — (38.541) 

Financiële kosten, netto .................................................  (38.462) — (38.462) 

    

Winst / (verlies) vóór belasting ......................................  (20.780) (25.695) (46.475) 

    

Belastingbaten/(-lasten)(3) ................................................  (6.688) 9.637 2.949 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten .........................................................  (27.468) (16.058) (43.526) 

    

Winst / (verlies) over de periode uit beëindigde 

bedrijfsactiviteiten ............................................................  — — — 

Winst / (verlies) over de periode ...................................  (27.468) (16.058) (43.526) 

 _______________________________  
(1) De aanpassing weerspiegelt hoofdzakelijk een niet-contante last van € 11,3 miljoen die rechtstreeks toewijsbaar was aan de 

aanpassing naar marktwaarde van de grondstoffenvoorraden en het werk in uitvoering. 

(2) De aanpassing weerspiegelt hoofdzakelijk een niet-contante last van € 14,9 miljoen die rechtstreeks toewijsbaar was aan de 

aanpassing naar marktwaarde van de inventaris afgewerkte goederen. 

(3) De aanpassing weerspiegelt € 8,7 miljoen aan terugnemingen van uitgestelde belastingverplichtingen geboekt bij de overname van de 

Groep door Lone Star Fund IX, hoofdzakelijk in verband met de aanpassing naar marktwaarde van de inventaris die was geboekt. 

Daarnaast is een aanvullende belastingvoorziening van € 0,9 miljoen aangelegd. 

Daarnaast bedroegen de integratie- en herstructureringskosten in het kader van de overname van de Groep door 

Lone Star Fund IX, samen met uitgaven in verband met de beoogde beursintroductie van de Vennootschap in 2015 

(voor een bedrag van € 10,4 miljoen), € 31,2 miljoen in het op 31 december 2015 afgesloten jaar.  

Vóór de overname van de Groep door Lone Star Fund IX had LSF9 Balta Issuer S.A. geen operationele activiteiten 

en bestond er geen volledige moeder-dochterrelatie (zoals gedefinieerd in IAS 27/IFRS 10) tussen alle 

samenstellende entiteiten die werden gecombineerd. Het gevolg is dat er geen geconsolideerde financiële informatie 

voor de Groep kon worden opgesteld op het niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. voor enige periode vóór de 

overname. Derhalve groeperen de niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en zijn 

hieronder opgesomde dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 de 

geconsolideerde resultaten van Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen voor de periode van 1 januari 

2015 tot 10 augustus 2015 en de geconsolideerde resultaten van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor de periode van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015, alsof LSF9 Balta Issuer 

S.A. de eigenaar was geweest van Balta Finance S.à r.l. voor de hele periode van twaalf maanden tot 31 december 

2015. Via deze presentatie kan de lezer het bedrijf als geheel overschouwen. Zij biedt wezenlijke en relevante 

informatie die naar mening van de Bestuurders van de Vennootschap nuttig is bij het beoordelen van de lopende 

activiteiten van de Groep, te vergelijken met de manier waarop het management van de Groep het bedrijf overziet 

en beheert. 
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Beschrijving van belangrijke componenten van onze resultatenrekening  

Omzet 

De omzet bestaat uit inkomsten, exclusief belastingen, uit verkopen van onze producten, evenals transportkosten en 

douanerechten die aan klanten worden gefactureerd, na aftrek van kortingen en intragroepsverkopen. 

Wij nemen omzet doorgaans op wanneer de risico’s en voordelen zijn overgedragen, op voorwaarde dat het bedrag 

van de omzet op betrouwbare wijze kan worden gemeten en dat het waarschijnlijk is dat het bedrag zal worden 

geïnd. 

Grondstoffenkosten 

Grondstoffenkosten vertegenwoordigen kosten die wij maken in verband met de aankoop van grondstoffen die 

worden gebruikt bij de productie van onze zachte vloerbekledingen. Het management boekt de grondstoffenkosten 

op brutobasis; een deel van deze kosten wordt beïnvloed door inventariswijzigingen. 

Inventariswijzigingen 

Inventariswijzigingen vertegenwoordigen stijgingen of dalingen in werk in uitvoering en afgewerkte goederen die 

in voorraad worden gehouden. Het omvat ook afwaarderingen om zeker te stellen dat de voorraden ingeboekt zijn 

tegen het laagste van de kosten of de netto-opbrengstwaarde. 

Personeelskosten 

Personeelskosten bestaan uit lonen en salarissen, socialezekerheidskosten en pensioenkosten (inclusief contante 

betalingen in het kader van zowel toegezegde-bijdragenregelingen als brugpensioenregelingen, maar exclusief 

bepaalde voorzieningen in verband met die regelingen). 

Overige baten 

Overige baten omvat winsten uit wisselkoersverschillen, geleverde diensten (voornamelijk inkomsten in verband 

met socialezekerheidspremies en de verkoop van afval), en subsidies en overige posten zoals inkomsten uit 

zonnepanelen. 

Overige lasten 

De post Overige lasten omvat voornamelijk diensten en overige goederen (zoals energie, transport, onderhoud, huur 

en diensten), kosten voor uitzendarbeiders, verkoopkosten (verkoopprovisies, marketing), verliezen op 

wisselkoersverschillen, managementvergoedingen en onroerende voorheffing. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Afschrijvingen en waardeverminderingen omvat de waardevermindering van materiële vaste activa, de afschrijving 

van immateriële vaste activa en de opneming van gerealiseerde inkomsten op de sale-and-lease-back van een 

operationele fabriek. Immateriële vaste activa onderworpen aan afschrijving omvatten handelsmerken en licenties.  

Integratie- en herstructureringskosten 

Integratie- en herstructureringskosten omvatten diverse kosten die door het management worden beschouwd als 

eenmalig of uitzonderlijk van aard. Voor de verslagperiode waren dit vooral bedrijfsherstructureringskosten, 

activiteitsherstructureringskosten, overnamegerelateerde kosten, onbenutte IT-kosten, strategische adviesdiensten 

en andere eenmalige herstructureringskosten en niet-operationele kosten.  

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen 

Bijzondere waardeverminderingen en afschrijvingen houden verband met wijzigingen in de boekwaarde van de 

materiële vaste activa, immateriële activa en werkkapitaal om deze bedragen in lijn te brengen met de geraamde 

realiseerbare bedragen van deze activa. 
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Financiële opbrengsten 

Financiële opbrengsten omvatten rentebaten op vlottende activa, inclusief de waardering op basis van de reële 

waarde voor renteswaps en resultaten uit wisselkoersverschillen op intragroepstransacties. Financiële opbrengsten 

omvatten rente op bepaalde intragroepsschulden die in het verleden verschuldigd waren aan moedervennootschapen 

boven de Vennootschap. 

Financiële kosten 

Financiële kosten omvatten rentelasten op bankleningen, bedragen verschuldigd aan verbonden partijen en 

renteswaps, kosten in verband met schuldwijziging en resultaten uit wisselkoersverschillen op 

intragroepstransacties. 

Belastingbaten/(-lasten) 

Belastingbaten/(-lasten) omvatten zowel verschuldigde als uitgestelde belastingen. 

Maatstaven die niet zijn opgenomen in de IFRS 

 

Recurrent Bedrijfsresultaat wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de 

toewijzing van de aankoopprijs op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij 

activavervreemding, (iii) juridische vorderingen, (iv) integratie- en herstructureringskosten en (v) bijzondere 

waardeverminderingen en afboekingen. 

 

Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor (i) de impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op (a) grondstoffenkosten en (b) inventariswijzigingen, (ii) winsten bij activavervreemding, (iii) 

juridische vorderingen, (iv) integratie- en herstructureringskosten, (v) waardeverminderingen en (vi) bijzondere 

waardeverminderingen en afboekingen. 

 

De Adjusted EBITDA-marge wordt gedefinieerd als de Adjusted EBITDA gedeeld door de omzet.  

 

Nettoschuld wordt gedefinieerd als (i) Senior Secured Notes gecorrigeerd voor de financieringskosten opgenomen 

in de boekwaarde, (ii) bank- en andere leningen, gecorrigeerd voor verplichtingen aan verbonden partijen, reverse 

factoring, en accrued commitment fees , en (iii) liquide middelen. 

Nettoschuld/Adjusted EBITDA wordt gedefinieerd als Nettoschuld gedeeld door Adjusted EBITDA. 

De Vennootschap presenteert maatstaven die niet in de IFRS zijn opgenomen omdat zij van mening is dat deze en 

andere vergelijkbare maatstaven vaak door bepaalde beleggers, effectenanalisten en andere geïnteresseerde partijen 

worden gebruikt als aanvullende maatstaven om prestaties en liquiditeit te meten. De maatstaven die niet zijn 

opgenomen in de IFRS zijn mogelijk niet vergelijkbaar met maatstaven met vergelijkbare namen van andere 

ondernemingen, en kunnen als analytische hulpmiddelen hun beperkingen hebben, en mogen niet autonoom in 

aanmerking worden genomen, of worden gebruikt als vervanging voor een analyse van de bedrijfsresultaten van de 

Vennootschap zoals die worden gerapporteerd volgens de IFRS. Raadpleeg in dit verband “Presentatie van 

financiële en andere informatie — Financiële maatstaven die niet zijn opgenomen in de IFRS” en “Geselecteerde 

geconsolideerde financiële informatie — Aansluitingen van financiële gegevens die niet zijn opgenomen in de 

IFRS”.  

Recente ontwikkelingen 

Via een serie transacties die werd voltooid in maart 2017 verwierf de Balta Groep de Bentley-bedrijvengroep, 

waarin Bentley Mills, Inc., een in Los Angeles, California, gebaseerde producent van modulaire tapijttegels, 

kamerbreed tapijt en rugs voor de commerciële markt, het operationele bedrijf is. Zoals verder in dit Prospectus 

beschreven, vormt Bentley nu een specifiek Amerikaans subsegment van ons Commercial-segment, die de expansie 

van ons modulyss-merk in de Verenigde Staten mogelijk maakt, naast onze instap in de high-end markt van de 

commerciële tapijttegels met het Bentley-merk. Vóór februari 2017 was Bentley eigendom van de private 

investeerder Dominus Capital, L.P. De groep werd eerst verworven door Lone Star Fund IX, die haar dan 

overdroeg aan de Balta Groep op 22 maart 2017. Voor de transactie is geen goedkeuring van de 

mededingingsautoriteiten vereist. Raadpleeg in dit verband “Activiteiten” en “Voornaamste en Verkopende 

Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie”. 
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Het directieteam van Bentley zal in functie blijven. Vanuit het oogpunt van de financiële rapportage zal Bentley 

gerapporteerd worden binnen ons Commercial-segment, zodat de meest directe integratieprioriteit verband houdt 

met de financiële systemen en de invoering van gemeenschappelijke afsluitings- en rapportageprocessen. Wij 

organiseren momenteel een projectbeheerkantoor en huren externe adviseurs in om ons bij dit proces bij te staan. In 

de loop van 2017 zal een toewijzing van de aankoopprijs plaatsvinden. Aangezien de afsluitingsdatum net voor het 

einde van het kwartaal valt, is er tot nu toe geen voorlopige toewijzing van de aankoopprijs uitgevoerd. 

Bedrijfsresultaten  

Bedrijfsresultaten voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016 

In de volgende tabel worden bepaalde gegevens uit de resultatenrekening gepresenteerd voor de drie maanden tot 

31 maart 2017 en 2016: 

 

 Voor de drie maanden tot 31 maart 

  2017 2016 

  

(in duizend €) 

% van de 

totale 

omzet (in duizend €) 

% van de 

totale 

omzet 

     

Omzet ..............................................................................  155.534 100,0 147.842 100,0 

Grondstoffenkosten .........................................................   (75.796) 48,7  (71.666) 48,5 

Inventariswijzigingen ......................................................  5.378 3,5 5.069 3,4 

Personeelskosten ..............................................................   (35.480) 22,8 (34.285) 23,2 

Overige baten ...................................................................  2.340 1,5 1.195 0,8 

Overige lasten ..................................................................   (31.869) 20,5  (29.063) 19,7 

Afschrijvingen en waardeverminderingen .......................   (7.074) 4,5  (7.106) 4,8 

Recurrent Bedrijfsresultaat ..........................................  13.033 8,4 11.985 8,1 

     

Winst uit activavervreemding .............................................  — — 1.610 1,1 

Rechtsvorderingen ..............................................................  — — — — 
Integratie- en herstructureringskosten ................................   (4.223) 2,7  (1.277) 0,9 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ............  — — — — 

Bedrijfswinst/(-verlies) ..................................................  8.810 5,7 12.318 8,3 

     

Financiële opbrengsten ....................................................  7 0,0 18 0,0 

Financiële kosten .............................................................   (7.548) 4,9 (7.436) 5,0 

Financiële kosten, netto .................................................   (7.541) 4,8 (7.419) 5,0 

     

Winst / (verlies) vóór belasting .....................................  1.268 0,8 4.900 3,3 

     

Belastingbaten/(-lasten) ...................................................   (1.110) 0,7 (2.440) 1,7 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten .........................................................  158 0,1 2.460 1,7 

     

Winst / (verlies) over de periode uit beëindigde 

bedrijfsactiviteiten ...........................................................  0 — 0 — 

Winst / (verlies) over de periode ...................................  158 0,1 2.460 1,7 

Omzet 

In de volgende tabel wordt onze omzet volgens segment en regio gepresenteerd voor de drie maanden tot 31 maart 

2017 en 2016: 
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Voor de drie maanden tot 31 

maart 

 

 2017 2016 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Omzet ..........................................................................  155.534 147.842 7.693 5,2 

     

Volgens segment:     

Rugs ......................................................................  63.377 54.187 9.190 17,0 

Residential ............................................................  63.132 66.153  (3.021)  (4,6) 

Commercial ..........................................................  22.148 20.344 1.804 8,9 

Non-woven ...........................................................  6.877 7.157  (280)  (3,9) 

Totaal omzet ........................................................  155.534 147.842 7.693 5,2 

     

Volgens geografisch gebied:     

Europa ..................................................................  113.908 115.004  (1.096) (1,0) 

Noord-Amerika ....................................................  27.274 20.276 6.998 34,5 

Rest van de wereld ...............................................  14.352 12.561 1.791 14,3 

Totaal omzet ........................................................  155.534 147.842 7.693 5,2 

Onze omzet steeg met € 7,7 miljoen, of 5,2%, naar € 155,5 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 

147,8 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging werd aangedreven door de sterke prestaties 

van onze divisies Rugs en Commercial, en afgeremd door de daling van 2,5% op basis van constante wisselkoers in 

de omzet van de divisie Residential ten opzichte van het sterke eerste kwartaal van 2016. De verzwakking van het 

pond sterling deed de interne groei van de Groep gedeeltelijk teniet, waarbij de geïmplementeerde prijsverhogingen 

een deel van de omzetdaling in het VK compenseerden. De omzet van de Groep voor de drie maanden tot 31 maart 

2017, berekend op pro forma basis van de laatste twaalf maanden, bedroeg € 679,3 miljoen. 

Omzet volgens segment 

Rugs:    Onze omzet van het segment Rugs steeg met € 9,2 miljoen, of 17,0%, naar € 63,4 miljoen voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017, van € 54,2 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze omzetstijging was 

vooral te danken aan de sterke groei in de geografische regio’s, die werd aangedreven door de aanhoudende groei in 

Noord-Amerika (31% tijdens de betrokken periode) en de geslaagde introductie van nieuwe producten in Europa. 

Residential:    Onze omzet van het segment Residential daalde met € 3,0 miljoen, of 4,6%, naar € 63,1 miljoen 

voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 66,2 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze 

omzetdaling was vooral te wijten aan de verzwakking van het pond sterling in de nasleep van het Brexit-

referendum en de moeilijke marktomstandigheden in Duitsland en Frankrijk, waar de marktvraag naar tapijt is 

afgenomen. De Vennootschap heeft hierop gereageerd met de opschaling van haar productmix, wat de impact van 

de daling van de vraag op de omzet en marges minder uitgesproken maakt. In de belangrijkste markt van deze 

divisie, het VK, was de interne groei positief (stijging van 0,3%), dankzij het succes van nieuwe producten van 

hogere kwaliteit waarvoor Balta een premie aanrekent. 

Commercial:    Onze omzet van het segment Commercial steeg met € 1,8 miljoen, of 8,9%, naar € 22,1 miljoen 

voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 20,3 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze 

omzetstijging was vooral te danken aan de interne groei van 13% in de verkoop van commerciële tegels en de 

interne groei van 5% in de verkoop van kamerbreed tapijt, waarbij onze activiteiten verder marktaandeel op de 

concurrentie wonnen. De groei wordt aangedreven door een combinatie van hogere volumes en hogere gemiddelde 

nettoverkoopprijzen, die voortvloeien uit de opschaling van onze productmix. Deze omzetgroei weerspiegelt de 

aanhoudende investeringen in productontwikkeling alsook de meer directe verkoopbenadering die geleidelijk wordt 

ingevoerd op de Europese markt, met solide prestaties in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific, die in de 

toekomst zal aangevuld worden dankzij onze investering in Bentley.  

De omzet van de onafhankelijke activiteiten van Bentley steeg met € 3,3 miljoen, of 13,3%, naar € 27,7 miljoen 

voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 24,4 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Met inbegrip 

van de impact van Bentley zou onze omzet in Commercial voor de drie maanden tot 31 maart 2017 € 49,8 miljoen 

hebben bedragen. 
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Non-woven:    Onze omzet van het segment Non-woven daalde met € 0,3 miljoen, of 3,9%, naar € 6,9 miljoen voor 

de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 7,2 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze omzetdaling 

was vooral te wijten aan de sterkere focus op technische toepassingen met hoge marge, zoals in geotextiel. 

Omzet volgens geografisch gebied 

Europa:    Onze omzet in Europa daalde met € 1,1 miljoen, of 1,0%, naar € 113,9 miljoen voor de drie maanden tot 

31 maart 2017, van € 115,0 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze daling is volledig toe te 

schrijven aan de verzwakking van het pond sterling, die een negatief effect van € 2,4 miljoen op de omzet had 

tijdens het eerste kwartaal van 2017. Op basis van constante wisselkoersen konden wij onze omzet echter verhogen 

in Centraal- en Oost-Europa, de Benelux, Zuid-Europa en Scandinavië, wat de wisselkoersimpact compenseerde.  

De omzet daalde in Duitsland en Frankrijk door de moeilijke marktomstandigheden.  

Noord-Amerika:    Onze omzet in Noord-Amerika steeg met € 7,0 miljoen, of 34,5%, naar € 27,3 miljoen voor de 

drie maanden tot 31 maart 2017, van € 20,3 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging was het 

gevolg van de aanhoudende groei van onze divisies Rugs en Commercial. Met inbegrip van de impact van Bentley, 

zou onze omzet in Noord-Amerika voor de drie maanden tot 31 maart 2017 € 55,0 miljoen hebben bedragen. 

Rest van de wereld:    Onze omzet in de rest van de wereld steeg met € 1,8 miljoen, of 14,3%, naar € 14,4 miljoen 

voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 12,6 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging 

was het gevolg van de groei van onze divisie Rugs, vooral in Latijns-Amerika en Afrika. 

Grondstoffenkosten 

De grondstoffenkosten stegen met € 4,1 miljoen, of 5,8%, naar € 75,8 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 

2017, van € 71,7 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging was het gevolg van de hogere 

verkoopvolumes. In de drie maanden tot 31 maart 2017 vertegenwoordigden de grondstoffenkosten 48,7% van de 

omzet, tegen 48,5% in de drie maanden tot 31 maart 2016. Met inbegrip van de impact van Bentley, zouden onze 

grondstoffenkosten voor de drie maanden tot 31 maart 2017 € 87,0 miljoen hebben bedragen, wat 47,5% van de 

omzet vertegenwoordigt. 

Inventariswijzigingen 

De inventariswijzigingen van werk in uitvoering en afgewerkte goederen stegen met € 0,3 miljoen naar € 5,4 

miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 5,1 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Met 

inbegrip van de impact van Bentley, zouden onze inventariswijzigingen voor de drie maanden tot 31 maart 2017 € 

6,2 miljoen hebben bedragen. 

Personeelskosten 

In de volgende tabel worden de personeelskosten gepresenteerd voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016: 

 

 

Voor de drie maanden tot 31 

maart 

 

 2017 2016 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Personeelskosten ..................................................  35.480 34.285 1.195 3,5 

     

Waarvan     

Lonen en wedden ............................................  25.251 24.187 1.064 4,4 

Socialezekerheidskosten .................................  8.167 8.215  (48)  (0,6) 

Pensioenkosten ...............................................  398 362 36 10,0 

Overige personeelskosten ...............................  1.664 1.521 143 9,4 

De personeelskosten stegen met € 1,2 miljoen, of 3,5%, naar € 35,5 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 

2017, van € 34,3 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging was vooral het gevolg van de 

personeelstoename (3.686 tegen 3.490 (in VTE)), vooral in onze divisie Rugs ter ondersteuning van verdere groei. 
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Met inbegrip van de impact van Bentley, zouden onze personeelskosten voor de drie maanden tot 31 maart 2017 € 

43,2 miljoen hebben bedragen, wat 23,6% van de omzet vertegenwoordigt. 

Overige baten en lasten 

In de volgende tabel worden de overige baten en lasten gepresenteerd voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 

2016: 

 

 

Voor de drie maanden tot 31 

maart 

 

 2017 2016 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Overige baten ............................................................  2.340 1.195 1.145 95,8 

     

Waarvan     

Winsten op wisselkoersverschillen ......................  1.443 544 899 165,3 

Loonbelastingpremies ..........................................  — — — — 
Huurinkomsten uit zonnepanelen op 

dakinstallaties ......................................................  350 357  (7)  (1,9) 

Subsidies ..............................................................  48 145  (97)  (67,0) 

Overige ................................................................  498 149 349 234,4 

     

Overige lasten ............................................................  31.869 29.063 2.805 9,7 

     

Waarvan     

Diensten en overige goederen ..............................  19.279 17.275 2.004 11,6 

Verkoopkosten .....................................................  8.864 9.403  (539)  (5,7) 

Verliezen op wisselkoersverschillen ...................  1.529 177 1.352 764,1 

Onroerende voorheffing ......................................  2.170 2.201  (31)  (1,4) 

Overige ................................................................  26 8 18 226,6 

De overige inkomsten stegen met € 1,1 miljoen, of 95,8%, naar € 2,3 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 

2017, van € 1,2 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging was het gevolg van een stijging van 

€ 0,9 miljoen in wisselkoerswinsten. Het nettobedrag van de wisselkoerswinsten (gepresenteerd als Overige baten) 

en wisselkoersverliezen (gepresenteerd als Overige lasten) vormt echter een nettolast van € 0,1 miljoen voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017, tegen nettobaten van € 0,4 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. 

De overige lasten stegen met € 2,8 miljoen, of 9,7%, naar € 31,9 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2017, 

van € 29,0 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Voor de drie maanden tot 31 maart 2017 waren de 

grootste posten in diensten en overige goederen elektriciteit en gas (€ 5,9 miljoen), onderhoud en reparatie (€ 2,2 

miljoen) en uitzendbedienden (€ 2,7 miljoen). De verkoopkosten bestonden voornamelijk uit vrachtkosten (€ 5,7 

miljoen) en provisies (€ 1,1 miljoen). Voor de drie maanden tot 31 maart 2016 waren de grootste posten in diensten 

en overige goederen elektriciteit en gas (€ 5,7 miljoen), onderhoud en reparatie (€ 2,9 miljoen) en uitzendbedienden 

(€ 1,8 miljoen). De verkoopkosten bestonden voornamelijk uit vrachtkosten (€ 5,4 miljoen) en provisies (€ 1,2 

miljoen). 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

In de volgende tabel worden de afschrijvingen en waardeverminderingen gepresenteerd voor de drie maanden tot 

31 maart 2017 en 2016: 

 

 

Voor de drie maanden tot 

31 maart 

 

 2017 2016 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Afschrijvingen en waardeverminderingen .............  7.074 7.106  (32)  (0,4) 
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Voor de drie maanden tot 

31 maart 

 

 2017 2016 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

Waarvan     

Afschrijving van immateriële activa ....................  0 0 0 0 

Waardevermindering van materiële vaste activa .  7.423 7.455  (32)  (0,4) 

Vrijgave van uitgestelde sale-and-lease-back 

opbrengsten .........................................................  (349) (349) 0 0 

De afschrijvingen en waardeverminderingen bleven stabiel op € 7,1 miljoen in de drie maanden tot 31 maart 2017 

ten opzichte van de drie maanden tot 31 maart 2016. De vrijgave van uitgestelde opbrengsten uit sale-and-lease-

backovereenkomsten houdt verband met de geleidelijke opname van de gerealiseerde meerwaarde op de sale-and-

lease-back van een van onze faciliteiten in 2014. Met inbegrip van de impact van Bentley, zouden onze 

afschrijvingen en waardeverminderingen voor de drie maanden tot 31 maart 2017 € 8,3 miljoen hebben bedragen.  

Integratie- en herstructureringskosten 

In de volgende tabel worden de integratie- en herstructureringskosten gepresenteerd voor de drie maanden tot 31 

maart 2017 en 2016: dit omvat diverse kosten die door het management worden beschouwd als eenmalig of 

uitzonderlijk van aard. 

 

 Voor de drie maanden tot 31 maart 

 2017 2016 

 (in duizend €) 

  

Bedrijfsherstructurering .........................................................................................................................  373 628 

Activiteitsherstructurering .....................................................................................................................  — 490 

Overnamegerelateerde kosten ................................................................................................................  980 — 
Onbenutte IT-kosten ..............................................................................................................................  503 — 
Strategische adviesdiensten ...................................................................................................................  2.369 128 

Overige ..................................................................................................................................................  — 30 

Integratie- en herstructureringskosten ..............................................................................................  4.223 1.277 

De integratie- en herstructureringskosten stegen met € 2,9 miljoen naar € 4,2 miljoen voor de drie maanden tot 31 

maart 2017, van € 1,3 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging was het gevolg van (i) een 

extra € 2,2 miljoen aan kosten voor strategisch advies, in verband met de beslissing van de Vennootschap om 

diverse kansen voor de financiering van haar groei op de kapitaalmarkten te overwegen; (ii) overnamegerelateerde 

kosten van € 1,0 miljoen in verband met de overname van Bentley in maart 2017; (iii) gedeeltelijk gecompenseerd 

door een daling van de bedrijfsherstructureringskosten van € 0,3 miljoen in verband met juridische en fiscale 

diensten; en (iv) incrementele (onbenutte) IT-kosten van € 0,5 miljoen in verband met een ouder IT-systeem dat 

gebruikt wordt voor een beperkt aantal activiteiten. Dit oudere IT-systeem vereist incrementele kosten voor 

licentieverlenging en leveranciersondersteuning omdat zijn oorspronkelijke ondersteuningstermijn is verstreken. 

Deze incrementele kosten zijn tijdelijk, omdat wij zijn begonnen met de migratie van het oudere systeem naar het 

nieuwe platform dat reeds wordt gebruikt door de Groep. 

Financieringsbaten en -lasten 

De nettofinancieringslasten stegen met € 0,1 miljoen, of 1,7%, naar € 7,5 miljoen voor de drie maanden tot 31 

maart 2017, van € 7,4 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. De financieringslasten worden aangestuurd 

door de rente op de Senior Secured Notes, maar zij omvatten ook de rentelasten van de financiële-leasingschuld, 

toezeggingskosten op de Doorlopende Kredietfaciliteit en rentelasten toewijsbaar aan de factoring- en 

forfaitingovereenkomsten. 

Belastingbaten/(-lasten) 

In de volgende tabel worden de belastingen gepresenteerd voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 2016: 
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 Voor de drie maanden tot 31 maart  

 2017 2016 Verschil 

 (in duizend €) 

(in duizend 

€) % 

     

Belastingbaten/(-lasten) ............................................   (1.110)  (2.440) 1.330 54,5 

     

Waarvan     

Verschuldigde belastingen ...................................   (261)  (372) 110 29,7 

Uitgestelde belastingen ........................................   (849)  (2.068) 1.220 59,0 

De verschuldigde belastingen daalden met € 1,3 miljoen, of 54,5%, naar € 1,1 miljoen voor de drie maanden tot 31 

maart 2017, van € 2,4 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Deze € 1,1 miljoen komt overeen met een 

effectief belastingtarief van circa 30% na correctie van de winst vóór belastingen voor niet-aftrekbare kosten 

(vooral kosten voor strategisch advies zoals hoger aangehaald). Voor de periode tot 31 maart 2016 lagen de 

belastingen relatief hoger als percentage van de winst vóór belastingen doordat een deel van de rentelasten van 

sommige dochterondernemingen van de Groep niet kon worden opgenomen door inefficiënties in de structuur van 

de Groep. Deze inefficiënties werden teruggedrongen in de loop van 2016, wat resulteerde in een verlaging van het 

effectieve belastingtarief vanaf 2017. 

Recurrent Bedrijfsresultaat en Adjusted EBITDA  

De volgende tabel presenteert onze aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat en Adjusted EBITDA op de 

bedrijfswinst voor de aangeduide periodes: 

 

  Voor de drie maanden tot 31 maart  

  2017 2016 

  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten 

     

Bedrijfswinst/(-verlies) .....................................................................  8.810 5,7 12.318 8,3 

Gecorrigeerd voor:     

Winst uit activavervreemding ....................................................  — — (1.610) 1,1 

Rechtsvorderingen .....................................................................  — — — — 

Integratie- en herstructureringskosten .......................................  4.223 2,7 1.277 0,9 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ..................  — — — — 

Recurrent Bedrijfsresultaat .............................................................  13.033 8,4 11.985 8,1 

Gecorrigeerd voor:     

Afschrijvingen en waardeverminderingen .................................  7.074 4,5 7.106 4,8 

Adjusted EBITDA .............................................................................  20.107 12,9 19.091 12,9 

Het Gecorrigeerde Bedrijfsresultaat steeg met € 1,0 miljoen, of 8,7%, naar € 13,0 miljoen voor de drie maanden tot 

31 maart 2017, van € 12,0 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. De Adjusted EBITDA steeg met € 1,0 

miljoen, of 5,3%, naar € 20,1 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2017, van € 19,1 miljoen voor de drie 

maanden tot 31 maart 2016. Deze stijging wordt vooral aangedreven door de omzetgroei, vooral in onze divisies 

Rugs en Commercial, afgeremd door de verwachte impact van de waardedaling van het pond sterling op ons 

segment Residential. De Adjusted EBITDA van de Groep  berekend op pro forma basis van de laatste twaalf 

maanden tot 31 maart 2017 bedroeg € 99,0 miljoen. De Adjusted EBITDA-marge bedraagt 12,9% voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017 en is niet gewijzigd ten opzichte van de drie maanden tot 31 maart 2016. Dit resultaat is 

beter dan verwacht voor 2017, gelet op de impact van de waardedaling van het pond sterling op de EBITDA van 

ons segment Residential. Exclusief de impact van de waardedaling van het pond sterling zou de Adjusted EBITDA-

marge 19,7% gestegen zijn van 2016 tot 2017. 

De onafhankelijke Adjusted EBITDA van Bentley steeg met € 0,6 miljoen, of 25,6%, naar € 2,9 miljoen voor de 

drie maanden tot 31 maart 2017, van € 2,3 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Met inbegrip van de 

impact van Bentley, zouden onze Adjusted EBITDA-marge 12,6% en ons Gecorrigeerde Bedrijfsresultaat € 14,7 

miljoen hebben bedragen voor de drie maanden tot 31 maart 2017.  
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Raadpleeg in dit verband “Presentatie van financiële en andere informatie — Financiële maatstaven die niet zijn 

opgenomen in de IFRS”. Raadpleeg voor een aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat, Adjusted EBITDA en 

Adjusted EBITDA-marge op de best vergelijkbare post volgens de IFRS “Geselecteerde geconsolideerde financiële 

informatie — Aansluitingen van financiële gegevens die niet zijn opgenomen in de IFRS”. 

Bedrijfsresultaten voor de jaren afgesloten op 31 december 2016 en 2015 

In de volgende tabel worden bepaalde gegevens uit de resultatenrekening gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 

31 december 2016 en 2015: 

 

 Voor het jaar afgesloten op 31 december 

  2016 2015 

  

(in duizend €) 

% van de 

totale 

omzet (in duizend €) 

% van de 

totale 

omzet 

     

Omzet ..............................................................................  557.685 100,0 556.822 100,0 

Grondstoffenkosten .........................................................  (259.472) 46,5 (269.675) 48,4 

Inventariswijzigingen ......................................................  6.055 1,1 (17.405) 3,1 

Brutowinst ......................................................................  304.267 54,6 269.743 48,4 

     

Personeelskosten ..............................................................  (130.054) 23,3 (133.446) 24,0 

Overige baten ...................................................................  8.171 1,5 10.879 2,0 

Overige lasten ..................................................................  (101.017) 18,1 (97.403) 17,5 

Afschrijvingen en waardeverminderingen .......................  (28.666) 5,1 (24.098) 4,3 

Winst uit activavervreemding .............................................  1.610 0,3 — — 

Rechtsvorderingen ..............................................................  — — — — 

Integratie- en herstructureringskosten ................................  (5.128) 0,9 (33.687) 6,0 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ............  — — — — 

Bedrijfswinst/(-verlies) ..................................................  49.183 8,8 (8.013) 1,4 

     

Financiële opbrengsten ....................................................  57 0,0 79 0,0 

Financiële kosten .............................................................  (28.608) 5,1 (38.541) 6,9 

Financiële kosten, netto .................................................  (28.552) 5,1 (38.462) 6,9 

     

Winst / (verlies) vóór belasting .....................................  20.632 3,7 (46.475) 8,3 

     

Belastingbaten/(-lasten) ...................................................  4.713 0,8 2.949 0,5 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten .........................................................  25.345 4,5 (43.526) 7,8 

     

Winst / (verlies) over de periode uit beëindigde 

bedrijfsactiviteiten ...........................................................  — — — — 

Winst / (verlies) over de periode ...................................  25.345 4,5 (43.526) 7,8 

Omzet 

In de volgende tabel wordt onze omzet gepresenteerd volgens segment en volgens geografisch gebied voor de jaren 

afgesloten op 31 december 2016 en 2015: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Omzet ..........................................................................  557.685 556.822 863 0,2 
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Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Volgens segment:     

Rugs ......................................................................  214.545 204.076 10.469 5,1 

Residential ............................................................  236.758 247.495 (10.737) (4,3) 

Commercial ..........................................................  80.050 79.243 807 1,0 

Non-woven ...........................................................  26.332 26.008 324 1,2 

Totaal omzet ........................................................  557.685 556.822 863 0,2 

     

Volgens geografisch gebied:     

Europa ..................................................................  429.580 439.873 (10.293) (2,3) 

Noord-Amerika ....................................................  73.843 64.229 9.614 15,0 

Rest van de wereld ...............................................  54.262 52.720 1.542 2,9 

Totaal omzet ........................................................  557.685 556.822 863 0,2 

Onze omzet steeg met € 0,9 miljoen, of 0,2%, naar € 557,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, 

van € 556,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Deze omzetstijging was voornamelijk toe te 

schrijven aan een stijging van de verkoopvolumes in onze segmenten Rugs en Commercial, die gedeeltelijk werden 

tenietgedaan door lagere verkoopvolumes in ons segment Residential, vooral in Duitsland en Centraal- en Oost-

Europa. Op pro forma basis, voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, rekening houdend met de overname van 

Bentley alsof die had plaatsgevonden op 1 januari 2016, zou onze omzet € 668,4 miljoen hebben bedragen, met 

inbegrip van € 110,7 miljoen omzet uit Bentley voor het jaar afgesloten op 31 december 2016. 

Omzet volgens segment 

Rugs:    Onze omzet in Rugs steeg met € 10,5 miljoen, of 5,1%, naar € 214,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016, van € 204,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Deze stijging werd 

aangedreven door de sterke prestaties in Noord-Amerika (stijging van 14% over de betrokken periode) en Europa 

(stijging van 6% over de betrokken periode). Noord-Amerika is een strategische focus van de Rugs-divisie en onze 

aanhoudende investeringen in bedrijfsontwikkeling, productontwikkeling en de uitbreiding van de klantenrelaties 

worden weerspiegeld in de financiële resultaten van het segment Rugs. De omzetgroei in Europa, nog steeds onze 

grootste regio, werd aangedreven door de sterke prestaties in West-Europa, met name Frankrijk, het VK en 

Scandinavië. 

Residential:    Onze omzet in Residential daalde met € 10,7 miljoen, of 4,3%, naar € 236,8 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2016, van € 247,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Los van de 

ongunstige marktomstandigheden in Duitsland en Centraal- en Oost-Europa was deze daling toe te schrijven aan 

onze strategie die gericht is op een verbetering van de marges, veeleer dan op omzet, en door de devaluatie van het 

pond sterling. In 2016 introduceerden wij met succes producten met een hogere marge, die de ongunstige impact 

van wisselkoersschommelingen gedeeltelijk compenseerden. Wij verdedigden ook met succes onze prijsniveaus om 

de voordelen uit gunstige grondstoffenprijzen te behouden. 

Commercial:    Onze omzet in Commercial steeg met € 0,8 miljoen, of 1,0%, naar € 80,1 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2016, van € 79,2 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De verkoop van 

commerciële tegels groeide 4% als gevolg van de sterke prestaties in Oost-Europa (de grootste markt van het 

segment) en Azië-Pacific. 2016 was een overgangsjaar voor Balta’s verkoop van commerciële tegels in het VK na 

de beslissing om een agentuurovereenkomst te beëindigen en over te schakelen op directe verkoop. Als gevolg 

daarvan is de volumegroei in het VK bescheiden gebleven. De omzet in Commercieel kamerbreed tapijt daalde met 

5% door een combinatie van (i) een bewuste verschuiving van producten voor de massamarkt met lage marges naar 

producten met hogere marges (maar lagere volumes) en (ii) zwakkere prestaties in Duitsland en Frankrijk. Het 

eerste punt blijkt uit een stijging van de gemiddelde verkoopprijs vanwege een hoger aandeel van de Chromojet-

bedrukte tapijten, terwijl het tweede gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de sterke prestaties in Centraal- en 

Oost-Europa, dat onze belangrijkste regio blijft voor de verkoop van commercieel kamerbreed tapijt. 
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Non-woven:    Onze omzet in Non-woven steeg met € 0,3 miljoen, of 1,2%, naar € 26,3 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2016, van € 26,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Deze stijging 

weerspiegelt onze strategie om sterker te focussen op technische toepassingen met hoge marge. 

Omzet volgens geografisch gebied 

Europa:    Onze omzet in Europa daalde met € 10,3 miljoen, of 2,3%, naar € 429,6 miljoen voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2016, van € 439,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Deze daling was toe te 

schrijven aan een daling van 5% van de omzet in Europa in onze Residential-divisie, vooral in het Verenigd 

Koninkrijk (waar de introductie van producten met hogere marge de negatieve impact van het zwakkere pond 

sterling slechts gedeeltelijk kon compenseren), Duitsland en Centraal- en Oost-Europa.  

Noord-Amerika:    Onze omzet in Noord-Amerika steeg met € 9,6 miljoen, of 15,0%, naar € 73,8 miljoen voor het 

jaar afgesloten op 31 december 2016, van € 64,2 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Deze 

stijging was het gevolg van de aanhoudende sterke groei van onze rugsactiviteiten in Noord-Amerika (stijging van 

14% tijdens de betrokken periode).  

Rest van de wereld:    Onze omzet in de rest van de wereld steeg met € 1,5 miljoen, of 2,9%, naar € 54,2 miljoen 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, van € 52,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. 

Deze stijging was het gevolg van de groei van onze Rugs-omzet, vooral in Latijns-Amerika. 

Grondstoffenkosten 

De grondstoffenkosten daalden met € 10,2 miljoen, of 3,8%, naar € 259,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016, van € 269,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Met uitsluiting van de impact 

van de toewijzing van de aankoopprijs stegen de grondstoffenkosten met € 0,6 miljoen, of 0,2%, van € 258,9 

miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Bij afwezigheid van de toewijzing van de aankoopprijs 

bleven de grondstoffenkosten uitgedrukt als percentage van de omzet stabiel op 46,5% 

Inventariswijzigingen 

De inventaris van werk in uitvoering en afgewerkte goederen steeg van € 68,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2015 naar € 74,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2016. De stijging van € 6,1 miljoen 

wordt in de resultatenrekening gepresenteerd als een voorraadwijziging en zij weerspiegelt de omzetgroei in onze 

Rugs-divisies. Een aanzienlijk deel van deze groei is gesitueerd in Noord-Amerika, waar een groot deel van de 

verkoop betrekking heeft op rugs voor buiten, die naar de opslagplaatsen van de klanten werden verzonden tijdens 

de eerste maanden van het jaar. Deze producten worden vaak geproduceerd in de laatste maanden van het vorige 

jaar en wachten op verzending in onze opslagplaatsen tot 31 december. 

Brutowinst 

De brutowinst steeg met € 34,5 miljoen, of 12,8%, naar € 304,3 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016, van € 269,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Met uitsluiting van de impact van de 

toewijzing van de aankoopprijs steeg de brutowinst met € 8,8 miljoen, of 3,0%, van € 295,4 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015. 

Personeelskosten 

In de volgende tabel worden de personeelskosten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 2016 en 

2015: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Personeelskosten ..................................................  130.054 133.446 (3.392) (2,5) 

     

Waarvan     
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Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

Lonen en wedden ............................................  92.289 95.995 (3.706) (3,9) 

Socialezekerheidskosten .................................  29.974 30.859 (885) (2,9) 

Pensioenkosten ...............................................  1.603 1.327 276 20,8 

Overige personeelskosten ...............................  6.188 5.265 923 17,5 

De personeelskosten daalden met € 3,4 miljoen, of 2,5%, naar € 130,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016, van € 133,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015.  

De daling in personeelskosten was het gevolg van een andere presentatie van loonbelastingpremies voor nacht- en 

ploegenwerk, waardoor de Groep profiteert van een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van roerende 

voorheffing op lonen betaald aan arbeiders in nacht- en ploegendienst. De roerende voorheffing op het loon blijft 

behouden in de betaalde bezoldiging maar het bedrag van de ingehouden belasting hoeft niet volledig te worden 

betaald aan de belastingautoriteiten.  

In 2015 werd € 4,9 miljoen van deze premies gepresenteerd in “Overige baten”, terwijl in 2016 het 

overeenstemmende bedrag € 5,4 miljoen was, dat werd afgetrokken van de personeelskosten. Op vergelijkbare 

basis zijn de personeelskosten dus licht gestegen, in lijn met de lichte stijging van het gemiddelde aantal 

werknemers (van 3.233 naar 3.238 (in VTE’s)) en van de loonkosten tijdens de periode.  

Overige baten en lasten 

In de volgende tabel worden de overige baten en lasten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 

2016 en 2015: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 

31 december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Overige baten ............................................................  8.171 10.879 (2.708) (24,9) 

     

Waarvan     

Winsten op wisselkoersverschillen ......................  3.800 1.186 2.614 220,4 

Loonbelastingpremies ..........................................  — 4.931 (4.931) (100,0) 

Huurinkomsten uit zonnepanelen 

op dakinstallaties .................................................  1.410 1.463 (53) (3,6) 

Subsidies ..............................................................  602 171 431 252,1 

Overige ................................................................  2.358 3.127 (769) (24,6) 

     

Overige lasten ............................................................  101.017 97.403 3.614 3,7 

     

Waarvan     

Diensten en overige goederen ..............................  67.772 61.531 6.241 10,1 

Verkoopkosten .....................................................  28.824 32.647 (3.823) (11,7) 

Verliezen op 

wisselkoersverschillen .........................................  2.253 59 2.194 3.719,2 

Onroerende voorheffing ......................................  2.156 2.644 (488) (18,5) 

Overige ................................................................  12 522 (510) (97,7) 

De overige baten daalden met € 2,7 miljoen, of 24,9%, naar € 8,2 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016, van € 10,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De daling was het gevolg van de 

herclassificatie van de loonbelastingpremies van overige baten in 2015 naar personeelskosten in 2016 (zoals hoger 

uiteengezet), wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een stijging van de wisselkoerswinsten. De overige baten 

omvatten € 3,8 miljoen in verband met wisselkoersbewegingen, waarvan € 2,8 miljoen gerealiseerde inkomsten zijn 

bij de vereffening van valutatermijncontracten die waren aangegaan in het kader van ons afdekkingsbeleid, en € 1,4 
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miljoen huurinkomsten ontvangen uit de verhuur van bepaalde daken aan een bedrijf voor zonne-energie. De rest 

van de overige baten, € 3,0 miljoen en € 3,3 miljoen in respectievelijk 2016 en 2015, houdt verband met subsidies, 

de wederopname van bepaalde opgelopen kosten, de verkoop van afval en de verwijdering van oude creditnota’s uit 

te geven voor potentiële commerciële schikkingen.  

De overige lasten stegen met € 3,6 miljoen, of 3,7%, naar € 101,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016, van € 97,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. Voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016 waren de grootste posten in diensten en overige goederen elektriciteit en gas (€ 21,1 miljoen), onderhoud en 

reparatie (€ 10,4 miljoen) en uitzendbedienden (€ 7,0 miljoen). De verkoopkosten bestonden voornamelijk uit 

vrachtkosten (€ 20,8 miljoen) en provisies (€ 3,8 miljoen). Voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 waren de 

grootste posten in diensten en overige goederen elektriciteit en gas (€ 22,4 miljoen), onderhoud en reparatie (€ 6,3 

miljoen) en uitzendbedienden (€ 5,2 miljoen), terwijl de verkoopkosten voornamelijk vrachtkosten (€ 20,6 miljoen) 

en provisies (€ 4,7 miljoen) omvatten. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

In de volgende tabel worden de afschrijvingen en waardeverminderingen gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 

31 december 2016 en 2015: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Afschrijvingen en 

waardeverminde

ringen .....................................................................  28.666 24.098 4.568 19,0 

     

Waarvan     

Afschrijving 

van immateriële 

activa ...................................................................  785 680 105 15,4 

Waardevermind

ering van 

materiële vaste 

activa ...................................................................  29.276 24.813 4.463 18,0 

Vrijgave van 

uitgestelde sale-

and-lease-back 

opbrengsten .........................................................  (1.395) (1.395) — — 

De afschrijvingen en waardeverminderingen stegen met € 4,6 miljoen, of 19,0%, naar € 28,7 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2016, van € 24,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De stijging van 

de afschrijvingskosten was hoofdzakelijk het gevolg van een aanpassing naar marktwaarde van gebouwen geboekt 

in 2015 in het kader van de toewijzing van de aankoopprijs.  

De vrijgave van uitgestelde opbrengsten uit sale-and-lease-backovereenkomsten in elke periode houdt verband met 

de geleidelijke opname van de gerealiseerde vermogenswinst op de sale-and-lease-back van een van onze 

faciliteiten in 2014. Deze uitgestelde opbrengsten worden lineair over een periode van 12 jaar opgenomen als een 

gedeeltelijke verrekening van de waardeverminderingskosten over de periode van de lease. Het jaarlijks in de 

resultatenrekening opgenomen bedrag is € 1,4 miljoen, waarbij het saldo van de uitgestelde opbrengsten € 12,9 

miljoen bedraagt per 31 december 2016. 

Integratie- en herstructureringskosten 

In de volgende tabel worden de integratie- en herstructureringskosten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 

december 2016 en 2015: dit omvat diverse kosten die door het management worden beschouwd als eenmalig of 

uitzonderlijk van aard. 
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Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 2016 2015 

 (in duizend €) 

  

Bedrijfsherstructurering .........................................................................................................................  1.920 1.195 

Activiteitsherstructurering .....................................................................................................................  670 — 

Overnamegerelateerde kosten ................................................................................................................  — 31.143 

Onbenutte IT-kosten ..............................................................................................................................  703 — 

Strategische adviesdiensten ...................................................................................................................  1.324 1.060 

Overige ..................................................................................................................................................  496 290 

Integratie- en herstructureringskosten ..............................................................................................  5.128 33.687 

De integratie- en herstructureringskosten daalden met € 28,6 miljoen naar € 5,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2016. Deze daling was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de afwezigheid van overnamegerelateerde 

kosten in 2016, die € 31,1 miljoen bedroegen in 2015 door de overname van Balta Finance midden 2015. In 2016 

bedroegen de bedrijfsherstructureringskosten € 1,9 miljoen. Zij weerspiegelden de kosten in verband met 

veranderingen in het senior management. In 2015 bedroegen de bedrijfsherstructureringskosten € 1,2 miljoen. Zij 

hielden vooral verband met juridische en fiscale diensten gericht op een mogelijke vereenvoudiging van de 

groepsstructuur door de verdere uitlijning van de juridische entiteitsstructuur op het bedrijfssegment. De 

activiteitsherstructureringskosten bedroegen € 0,7 miljoen in 2016. Zij omvatten een vergoeding betaald voor de 

beëindiging van een agentuurovereenkomst in het Verenigd Koninkrijk in het kader van de strategie om ons 

modulyss-merk verder te ontwikkelen in Europa via een benadering van directe verkoop. Gelet op het kleine 

aandeel van wol in onze grondstoffenmix werd besloten om de wolspinnerij te sluiten en in de toekomst wolgaren 

te kopen bij externe leveranciers. In 2016 hadden wij € 0,7 miljoen aan incrementele (onbenutte) IT-kosten in 

verband met een ouder IT-systeem dat gebruikt wordt voor een beperkt aantal activiteiten binnen de Groep. Dit 

oudere systeem veroorzaakt incrementele kosten voor licentieverlenging en leveranciersondersteuning omdat zijn 

oorspronkelijke ondersteuningstermijn is verstreken. Deze incrementele kosten zijn tijdelijk, aangezien de 

Vennootschap een project heeft opgestart om de oudere systemen te migreren naar een nieuw platform dat reeds 

wordt gebruikt door de meeste bedrijfsactiviteiten in de rest van de Groep. Ten slotte houdt € 1,3 miljoen aan 

strategische advieskosten in 2016 (tegen € 1,1 miljoen in 2015) verband met eenmalige fiscale, juridische en 

financiële adviesdiensten.  

Financieringsbaten en -lasten 

De financieringsbaten waren stabiel op € 0,1 miljoen in beide jaren afgesloten op 31 december 2016 en 2015.  

De financieringslasten daalden met € 9,9 miljoen, of 25,8%, naar € 28,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016, van € 38,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De daling van de 

financieringslasten is toe te schrijven aan de nieuwe financieringsstructuur die werd ingevoerd in augustus 2015. 

Sindsdien worden de financieringslasten aangestuurd door de rente op de Senior Secured Notes, en zij omvatten 

ook de rentelasten van de financiële-leasingschuld, toezeggingskosten op de Doorlopende Kredietfaciliteit (zoals 

verder gedefinieerd) en rentelasten toewijsbaar aan de factoring- en forfaitingovereenkomsten. De belangrijkste 

factor voor de daling van de financieringslasten is een daling van € 4,4 miljoen in wisselkoersverliezen op 

intragroepstransacties en de afwezigheid van de rente op schulden aan verbonden ondernemingen in 2016, terwijl 

die schulden een rentelast van € 12,0 miljoen vertegenwoordigden in 2015. In 2015 had de groep een in euro 

uitgedrukte leenovereenkomst van circa € 20 miljoen tussen een Belgische entiteit van de Groep en haar Turkse 

dochteronderneming. Deze intragroepsschuld was de belangrijkste factor voor de aanzienlijke wisselkoerswinsten/-

verliezen in 2015. Deze intragroepsschuld werd opgeheven in december 2015 via een kapitaalverhoging in de 

Turkse dochteronderneming. Als gevolg daarvan wordt de Groep niet langer geconfronteerd met aanzienlijke 

wisselkoersverliezen op intragroepsposities. Van de netto financiële lasten voor 2016 houdt € 25,2 miljoen verband 

met contante uitgaven en € 3,3 miljoen met niet-contante uitgaven, die bestaan uit de afboeking van geactiveerde 

financieringsvergoedingen en niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen in verband met de hierboven beschreven 

overeenkomst. 

In 2015 werden niet-contante financieringslasten van € 17,4 miljoen opgenomen in verband met 

intragroepstransacties. Dit omvatte € 12,0 miljoen aan rentelasten op een aandeelhouderslening tussen Balta 

Finance S.à r.l. en Balta Luxembourg S.à r.l. en € 5,4 miljoen aan niet-contante wisselkoersverliezen in verband 

met de in euro luidende intragroepssaldi tussen een Belgische entiteit en haar Turkse dochteronderneming. De 

aandeelhouderslening werd overgedragen van Balta Luxembourg S.à r.l. aan Balta Investments S.à r.l. Daardoor 
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werden de betrokken schuld gehouden door Balta Finance S.à r.l. en de vordering gehouden door Balta Investments 

S.à r.l. intragroepsposities, als gevolg waarvan de rentebaten/-lasten daarop worden geëlimineerd bij de consolidatie 

in 2016. 

Hoewel de intragroepssaldi worden geëlimineerd bij de consolidatie, houdt de omzetting van de jaarrekening van de 

Turkse entiteit van haar functionele valuta naar de rapporteringsvaluta geen omkering in van de 

wisselkoersverliezen. In plaats daarvan genereert het omzetten van de jaarrekening van de buitenlandse entiteit naar 

de rapporteringsvaluta een equivalente winst in de rekening gecumuleerde omrekeningsverschillen, een component 

van niet-gerealiseerde resultaten. 

Belastingbaten/(-lasten) 

In de volgende tabel worden de inkomstenbelastingen gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 2016 

en 2015: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2016 2015 Verschil 

 (in duizend €) 

(in duizend 

€) % 

     

Belastingbaten/(-lasten) ............................................  4.713 2.949 1.764 59,8 

     

Waarvan     

Verschuldigde belastingen ...................................  (3.014) (1.571) (1.443) 91,9 

Uitgestelde belastingen ........................................  7.727 4.520 3.207 71,0 

De belastingbaten stegen met € 1,8 miljoen naar € 4,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, van € 

2,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De stijging was gedeeltelijk het gevolg van de opname 

van een uitgestelde belastingvordering van € 10,8 miljoen in verband met fiscaal verrekenbare tegoeden waarvan de 

opnamecriteria vroeger niet waren vervuld. Met uitsluiting van de impact van de toewijzing van de aankoopprijs 

stegen de belastingbaten/(-lasten) met € 11,4 miljoen, of 170,5%, van € 6,7 miljoen lasten voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015. 

De verschuldigde belastingen stegen met € 1,4 miljoen naar € 3,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016, van € 1,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De stijging was toe te schrijven aan fiscale 

verliezen in bepaalde dochterondernemingen die waren gecompenseerd door wettelijke winsten in die 

dochterondernemingen als gevolg van de positieve prestaties van ons modulyss-product. In 2015 kon de Groep 

positieve resultaten in deze dochterondernemingen verrekenen met overgedragen fiscale verliezen uit vorige jaren, 

wat resulteerde in een lagere verschuldigde belasting. Met uitsluiting van de impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs steeg het uitgestelde belastingvoordeel met € 11,9 miljoen, van € 4,2 miljoen lasten voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015. De stijging was gedeeltelijk het gevolg van de opname van een uitgestelde 

belastingvordering van € 10,8 miljoen in verband met fiscaal verrekenbare tegoeden waarvan de opnamecriteria 

vroeger niet waren vervuld. 

Recurrent Bedrijfsresultaat en Adjusted EBITDA  

De volgende tabel presenteert onze aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat en Adjusted EBITDA op de 

bedrijfswinst voor de aangeduide periodes: 

 

  Voor het jaar afgesloten op 31 december  

  2016 2015 2015 

  

(Vóór toewijzing van de 

aankoopprijs) 

(Na toewijzing van de 

aankoopprijs) 

  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten  

       

Bedrijfswinst/(-verlies) .....................................................  49.183 8,8 17.682 3,2 (8.013) 1,4 

Gecorrigeerd voor:             

Impact van de toewijzing van de — — — — 10.816 1,9 
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  Voor het jaar afgesloten op 31 december  

  2016 2015 2015 

  

(Vóór toewijzing van de 

aankoopprijs) 

(Na toewijzing van de 

aankoopprijs) 

  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten  (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten  

       

aankoopprijs op de grondstoffenkosten ............  

Impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op inventariswijzigingen .............  — — — — 14.879 2,7 

Winst uit activavervreemding ...................................  (1.610) 0,3 — — — — 

Rechtsvorderingen ....................................................  — — — — — — 

Integratie- en herstructureringskosten ......................  5.128 0,9 33.687 6,0 33.687 6,0 

Bijzondere waardeverminderingen en 

afboekingen .........................................................  — — — — — — 

Recurrent Bedrijfsresultaat ............................................  52.701 9,4 51.369 9,2 51.369 9,2 

Gecorrigeerd voor:             

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen.........................................  28.666 5,1 24.098 4,3 24.098 4,3 

Adjusted EBITDA ............................................................  81.367 14,6 75.467 13,6 75.469 13,6 

Het Gecorrigeerde Bedrijfsresultaat steeg met € 1,3 miljoen, of 2,6%, naar € 52,7 miljoen voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2016, van € 51,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De Adjusted EBITDA 

steeg met € 5,9 miljoen, of 7,8%, naar € 81,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, van € 75,5 

miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, vooral vanwege de aanhoudende groei van onze segmenten 

Rugs en Commercial en de geslaagde introductie van producten met hogere marge in ons Residential-segment, die 

gedeeltelijk teniet werden gedaan door de ongunstige impact van wisselkoersverschillen. Wij verdedigden ook met 

succes onze prijsniveaus om de voordelen uit gunstige grondstoffenprijzen te behouden. De Adjusted EBITDA-

marge steeg van 13,6% naar 14,6% over dezelfde periode.  

Op pro forma basis, voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, rekening houdend met de overname van Bentley 

alsof die had plaatsgevonden op 1 januari 2016, zou onze Adjusted EBITDA € 97,4 miljoen hebben bedragen, bij 

een Adjusted EBITDA-marge van 14,6%, met inbegrip van € 16,0 miljoen aan Adjusted EBITDA van Bentley voor 

het jaar afgesloten op 31 december 2016. 

Raadpleeg in dit verband “Presentatie van financiële en andere informatie — Financiële maatstaven die niet zijn 

opgenomen in de IFRS”. Raadpleeg voor een aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat, Adjusted EBITDA en 

Adjusted EBITDA-marge op de best vergelijkbare post volgens de IFRS “Geselecteerde geconsolideerde financiële 

informatie — Aansluitingen van financiële gegevens die niet zijn opgenomen in de IFRS”. 

Bedrijfsresultaten voor de jaren afgesloten op 31 december 2015 en 2014 

In de volgende tabel worden bepaalde gegevens uit de resultatenrekening gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 

31 december 2015 en 2014: 

 

 Voor het jaar afgesloten op 31 december 

  2015 2014 

  (in duizend €) 

% van de 

totale omzet in duizend € 

% van de 

totale 

omzet 

     

Omzet .................................................................................  556.822 100,0 519.529 100,0 

Grondstoffenkosten ............................................................  (269.675) 48,4 (256.794) 49,4 

Inventariswijzigingen .........................................................  (17.405) 3,1 9.033 1,7 

Brutowinst .........................................................................  269.743 48,4 271.768 52,3 

     

Personeelskosten .................................................................  (133.446) 24,0 (128.191) 24,7 

Overige baten ......................................................................  10.879 2,0 10.960 2,1 

Overige lasten .....................................................................  (97.403) 17,5 (89.388) 17,2 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ..........................  (24.098) 4,3 (24.802) 4,8 
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 Voor het jaar afgesloten op 31 december 

  2015 2014 

  (in duizend €) 

% van de 

totale omzet in duizend € 

% van de 

totale 

omzet 

     

Winst uit activavervreemding .............................................  — — 530 0,1 

Rechtsvorderingen ..............................................................  — — 557 0,1 

Integratie- en herstructureringskosten ................................  (33.687) 6,0 (3.189) 0,6 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ............  — — (12.689) 2,4 

Bedrijfswinst/(-verlies) .....................................................  (8.013) 1,4 25.556 4,9 

     

Financiële opbrengsten .......................................................  79 0,0 2.367 0,5 

Financiële kosten ................................................................  (38.541) 6,9 (34.543) 6,6 

Financiële kosten, netto ....................................................  (38.462) 6,9 (32.176) 6,2 

     

Winst / (verlies) vóór belasting ........................................  (46.475) 8,3 (6.620) 1,3 

     

Belastingopbrengsten ..........................................................  2.949 0,5 7.856 1,5 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten ............................................................  (43.526) 7,8 1.236 0,2 

     

Winst / (verlies) over de periode uit beëindigde 

bedrijfsactiviteiten ..............................................................  — — — — 

Winst / (verlies) over de periode ......................................  (43.526) 7,8 1.236 0,2 

Omzet 

In de volgende tabel wordt onze omzet gepresenteerd volgens segment en volgens geografisch gebied voor de jaren 

afgesloten op 31 december 2015 en 2014: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2015 2014 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Omzet .........................................................................  556.822 519.529 37.293 7,2 

     

Volgens segment:     

Rugs .....................................................................  204.076 181.544 22.532 12,4 

Residential ...........................................................  247.495 239.148 8.347 3,5 

Commercial .........................................................  79.243 69.904 9.339 13,4 

Non-woven ..........................................................  26.008 28.933 (2.925) (10,1) 

     

Volgens geografisch gebied:     

Europa .................................................................  439.873 428.049 11.824 2,8 

Noord-Amerika ...................................................  64.229 43.611 20.618 47,3 

Rest van de wereld ..............................................  52.720 47.869 4.851 10,1 

Onze omzet steeg met € 37,3 miljoen, of 7,2%, naar € 556,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, 

van € 519,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze omzetstijging is hoofdzakelijk het gevolg 

van de groei in onze Rugs-divisie, onze Commercial-divisie en onze Residential-divisie. De omzetgroei werd 

gedeeltelijk tenietgedaan door een daling in onze Non-Woven-divisie. 

Omzet volgens segment 

Rugs: Onze omzet in Rugs steeg met € 22,5 miljoen, of 12,4%, naar € 204,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2015, van € 181,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze stijging werd 
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aangedreven door de sterke activiteitsontwikkeling bij grote klanten in de Verenigde Staten en de introductie van 

een specifiek productassortiment voor de VS, ondersteund door een verhoogde productie bij onze Turkse faciliteit. 

Deze stijging werd ook ondersteund door positieve wisselkoerseffecten. Ondanks de verbeterde handel in de VS 

blijft het economisch herstel in continentaal Europa echter op een laag pitje.  

Residential: Onze omzet in Residential steeg met € 8,3 miljoen, of 3,5%, naar € 247,5 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, van € 239,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze stijging 

was toe te schrijven aan de hogere verkoopvolumes in het Verenigd Koninkrijk onder impuls van de geslaagde 

activiteitsontwikkeling en het algemene economische herstel, die gedeeltelijk teniet werden gedaan door lagere 

verkoopvolumes in continentaal Europa en Rusland vanwege de problematische marktomstandigheden.  

Commercial: Onze omzet in Commercial steeg met € 9,3 miljoen, of 13,4%, naar € 79,2 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, van € 69,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze stijging is 

het gevolg van de sterke volumegroei in alle belangrijke regio’s, onder impuls van de introductie van nieuwe 

producten en de versterking van het verkoopteam.  

Non-Woven: Onze omzet in Non-Woven daalde met € 2,9 miljoen, of 10,1%, naar € 26,0 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, van € 28,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze daling 

was het gevolg van onze beslissing om een aantal productseries met lage marges te rationaliseren, die werd 

geïmplementeerd in 2014. 

Omzet volgens geografisch gebied 

Europa:  Onze omzet in Europa steeg met € 11,8 miljoen, of 2,8%, naar € 439,9 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015, van € 428,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze stijging 

was het gevolg van de groei in alle segmenten in deze geografische regio en vooral in het Verenigd Koninkrijk, 

onder impuls van een stijging in de waarde van het pond sterling. 

Noord-Amerika:  Onze omzet in Noord-Amerika steeg met € 20,6 miljoen, of 47,3%, naar € 64,2 miljoen 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, van € 43,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. 

Deze stijging werd aangedreven door ons Rugs-segment en werd beïnvloed door de sterke activiteitsontwikkeling 

bij grote klanten en de introductie van een specifiek productassortiment voor de VS, ondersteund door een 

verhoogde productie bij onze Turkse faciliteit. 

Rest van de wereld: Onze omzet in de rest van de wereld steeg met € 4,9 miljoen, of 10,1%, naar € 52,7 miljoen 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, van € 47,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. 

Deze stijging was het gevolg van de hogere verkoop in het Midden-Oosten, vooral in ons Residential-segment. 

Grondstoffenkosten 

De grondstoffenkosten stegen met € 12,9 miljoen, of 5,0%, naar € 269,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015, van € 256,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. De stijging van de 

grondstoffenkosten weerspiegelde vooral een aanpassing naar marktwaarde van voorraden opgenomen in de 

context van de toewijzing van de aankoopprijs, die goed was voor € 10,8 miljoen. De boekwaarde van de voorraden 

werd verhoogd naar hun marktwaarde min de kosten om deze producten op de markt te brengen. Aangezien deze 

waarde hoger ligt dan ons inventariswaarderingsbeleid moet deze waardeaanpassing als eenmalig worden 

beschouwd. Met uitsluiting van de impact van de toewijzing van de aankoopprijs stegen de grondstoffenkosten met 

€ 2,1 miljoen, of 0,8%, naar € 258,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, onder impuls van de 

hogere verkoopvolumes, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door de daling van de gemiddelde prijs van 

granulaat en latex. 

Met uitsluiting van de niet-contante impact van de toewijzing van de aankoopprijs bedroegen de 

grondstoffenkosten voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 € 258,9 miljoen en vertegenwoordigden zij 

46,5% van de omzet, tegen 49,4% voor het jaar afgesloten op 31 december 2014.  

Inventariswijzigingen 

Zoals hoger uiteengezet in“— Grondstoffenkosten” en weergegeven in de resultatenrekening, bedroeg de 

aanpassing naar marktwaarde van de inventaris € 25,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, 
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waarvan € 10,8 miljoen in verband met grondstoffen en € 14,9 miljoen met werk in uitvoering en afgewerkte 

goederen. Die laatste post werd opgenomen in inventariswijzigingen.  

De inventariswijzigingen daalden met € 26,4 miljoen naar baten van € 17,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015, van lasten van € 9,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Met uitsluiting van de 

impact van de toewijzing van de aankoopprijs daalden de inventariswijzigingen met € 11,5 miljoen naar lasten van 

€ 2,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, wat de daling weerspiegelt van de inventaris van werk 

in uitvoering en afgewerkte goederen naar € 68,7 miljoen per 31 december 2015, van € 71,3 miljoen per 31 

december 2014. 

Brutowinst 

De brutowinst daalde met € 2,1 miljoen, of 0,8%, naar € 269,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015, van € 271,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Met uitsluiting van de impact van de 

toewijzing van de aankoopprijs steeg de brutowinst met € 23,6 miljoen, of 8,7%, van € 295,4 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015. 

Personeelskosten 

In de volgende tabel worden de personeelskosten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 2015 en 

2014: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2015 2014 Verschil 

 (in duizend €) 

(in duizend 

€) % 

    

Personeelskosten .......................................................  133.446 128.191 5.255 4,1 

     

Waarvan     

Lonen en wedden .................................................  95.995 91.296 4.699 5,1 

Socialezekerheidskosten ......................................  30.859 30.419 440 1,4 

Pensioenkosten ....................................................  1.327 1.269 58 4,6 

Overige personeelskosten ....................................  5.265 5.206 59 1,1 

De personeelskosten stegen met € 5,3 miljoen, of 4,1%, naar € 133,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015, van € 128,2 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. De stijging was hoofdzakelijk 

het gevolg van de toename van het personeel en werk om de vereiste stijging van de productvolumes te kunnen 

produceren.  

Overige baten en lasten 

In de volgende tabel worden de overige baten en lasten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 

2015 en 2014: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2015 2014 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Overige baten ............................................................  10.879 10.960 81 (0,7) 

     

Waarvan     

Winsten op wisselkoersverschillen ......................  1.186 1.393 (207) (14,9) 

Loonbelastingpremies ..........................................  4.931 4.968 (37) (0,7) 

Huurinkomsten uit zonnepanelen op 

dakinstallaties ......................................................  1.463 1.545 (82) (5,3) 

Subsidies ..............................................................  171 675 (504) (74,7) 
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Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2015 2014 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

Overige ................................................................  3.127 2.380 (747) 31,4 

     

Overige lasten ............................................................  97.403 89.388 8.015 9,0 

     

Waarvan     

Diensten en overige goederen ..............................  61.531 58.896 2.635 4,5 

Verkoopkosten .....................................................  32.647 26.385 6.262 23,7 

Verliezen op wisselkoersverschillen ...................  59 650 (592) (90,9) 

Onroerende voorheffing ......................................  2.644 2.950 (306) (10,4) 

Overige ................................................................  522 506 16 3,2 

De overige baten bleven grotendeels stabiel, met een daling van € 0,1 miljoen, of 0,7%, naar € 10,9 miljoen voor 

het jaar afgesloten op 31 december 2015, van € 11,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. De 

belangrijkste component van overige baten is de loonbelastingpremie voor nacht- en ploegenwerk. Dit is een 

gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van roerende voorheffing voor lonen betaald aan arbeiders in nacht- of 

ploegendienst. De roerende voorheffing op het loon blijft behouden in de betaalde bezoldiging maar het bedrag van 

de ingehouden belasting hoeft niet volledig te worden betaald aan de belastingautoriteiten. Overige baten omvat 

ook wisselkoerswinsten en huurinkomsten ontvangen uit de verhuur van sommige daken aan een bedrijf voor 

zonne-energie. De resterende component van overige baten, € 3,3 miljoen en € 3,1 miljoen respectievelijk voor de 

jaren afgesloten op 31 december 2015 en 2014, houdt verband met subsidies, de wederopname van bepaalde 

opgelopen kosten, de verkoop van afval en de verwijdering van oude creditnota’s uit te geven voor potentiële 

commerciële schikkingen.  

De overige lasten daalden met € 8,0 miljoen, of 9,0%, naar € 97,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015, van € 89,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Diensten en overige goederen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015 bestonden vooral uit elektriciteit en gas (€ 22,4 miljoen), onderhoud en reparatie 

(€ 6,3 miljoen) en uitzendbedienden (€ 5,2 miljoen). De verkoopkosten bestonden voornamelijk uit vrachtkosten (€ 

20,6 miljoen) en provisies (€ 4,7 miljoen). Diensten en overige goederen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2014 bestonden vooral uit elektriciteit en gas (€ 21,5 miljoen), onderhoud en reparatie (€ 8,9 miljoen) en kosten in 

verband met uitzendbedienden (€ 3,7 miljoen). De verkoopkosten bestonden voornamelijk uit vrachtkosten (€ 19,1 

miljoen) en provisies (€ 3,9 miljoen). 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

In de volgende tabel worden de afschrijvingen en waardeverminderingen gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 

31 december 2015 en 2014: 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2015 2014 Verschil 

 (in duizend €) (in duizend €) % 

    

Afschrijvingen en waardeverminderingen .............  24.098 24.802 (704) (2,8) 

     

Waarvan     

Afschrijving van immateriële activa ....................  680 1.008 (328) (32,5) 

Waardevermindering van materiële vaste 

activa ...................................................................  24.813 24.840 (27) (0,1) 

Vrijgave van uitgestelde sale-and-lease-

back opbrengsten .................................................  (1.395) (1.046) (349) 33,4 

De afschrijvingen en waardeverminderingen bleven grotendeels stabiel, met een daling van € 0,7 miljoen, of 2,8%, 

naar € 24,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, van € 24,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2014. De vrijgave van uitgestelde opbrengsten uit sale-and-lease-backovereenkomsten houdt verband 

met de geleidelijke opname van de gerealiseerde vermogenswinst op de sale-and-lease-back van een van onze 
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faciliteiten in 2014. Deze uitgestelde opbrengsten zijn opgenomen als een gedeeltelijke verrekening van de 

waardeverminderingskosten over de periode van de lease. 

Integratie- en herstructureringskosten 

In de volgende tabel worden de integratie- en herstructureringskosten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 

december 2015 en 2014: dit omvat diverse kosten die door het management worden beschouwd als eenmalig of 

uitzonderlijk van aard. 

 

 

Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 2015 2014 

 (in duizend €) 

  

Bedrijfsherstructurering .........................................................................................................................  1.195 — 

Activiteitsherstructurering .....................................................................................................................  — 272 

Overnamegerelateerde kosten ................................................................................................................  31.143 1.939 

Onbenutte IT-kosten ..............................................................................................................................  — 980 

Strategische adviesdiensten ...................................................................................................................  1.060 — 

Overige ..................................................................................................................................................  290 — 

Integratie- en herstructureringskosten ..............................................................................................  33.687 3.189 

De Integratie- en herstructureringskosten stegen met € 30,5 miljoen naar € 33,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2015, van € 3,2 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Deze stijging was het gevolg 

van een stijging van € 29,2 miljoen in overnamegerelateerde uitgaven. Dit bedrag omvat diverse kosten in verband 

met de aankoop van de Balta Groep door Lone Star Fund IX, kosten in verband met de uitgifte van de Senior 

Secured Notes en de kosten voor de geannuleerde beursintroductie.  

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen 

Wij testen jaarlijks op bijzondere waardeverminderingen, waarbij de waarde van de toekomstige kasstromen van 

elke kasstroomgenererende eenheid wordt vergeleken met de boekwaarde van de betrokken nettoactiva. Dit leidde 

tot bijzondere-waardeverminderingskosten van nihil voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 en € 12,7 

miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. De € 12,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2014 bestond uit: € 9,2 miljoen bijzondere waardevermindering op materiele vaste activa in verband met de 

kasstroomgenererende eenheid ITC, € 3,0 miljoen inventarisafboeking en € 0,5 miljoen bijzondere 

waardevermindering in verband met stalen voor traag verkopende collecties. 

Financieringsbaten en -lasten 

De financieringsbaten daalden met € 2,3 miljoen, of 96,7%, naar € 0,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015, van € 2,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Voor het jaar afgesloten op 31 

december 2014 werden de financieringsbaten beïnvloed door een positieve wijziging in de marktwaardemeting van 

renteswaps met vervaldatum in juni 2014; die impact was er niet voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. 

De financieringslasten stegen met € 4,0 miljoen, of 11,6%, naar € 38,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015, van € 34,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. De stijging van de 

financieringslasten was vooral het gevolg van een stijging van de leenkosten, waarbij de kosten van de Senior 

Secured Notes uitgegeven in 2015 hoger lagen dan de kosten van de bankleningen die werden terugbetaald met de 

opbrengsten van deze Notes. 

Belastingbaten/(-lasten) 

In de volgende tabel worden de inkomstenbelastingen gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 2015 

en 2014: 
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Voor het jaar afgesloten op 31 

december 

 

 2015 2014 Verschil 

 (in duizend €) 

(in duizend 

€) % 

     

Belastingbaten/(-lasten) ............................................  2.949 7.856 (4.907) (62,5) 

     

Waarvan     

Verschuldigde belastingen ...................................  (1.571) (1.664) 93 5,6 

Uitgestelde belastingen ........................................  4.520 9.520 (5.000) (52,5) 

De belastingbaten daalden met € 4,9 miljoen, of 62,5%, naar € 2,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015, van € 7,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014, onder impuls van de impact van eenmalige 

transactievergoedingen in verband met de overname van de Groep door Lone Star Fund IX. In 2014 werden de 

belastingbaten aangestuurd door (i) de terugneming van uitgestelde belastingverplichtingen die waren geboekt na 

de opname van een bijzondere waardeverminderings- en afboekingslast van € 12,7 miljoen, en (ii) de opname van 

uitgestelde belastingvorderingen na de implementatie van een overeenkomst voor contractproductie tussen Balta 

Industries NV en Balta Oudenaarde NV. Met uitsluiting van de impact van de toewijzing van de aankoopprijs 

daalden de belastingbaten met € 14,6 miljoen, of 184,8%, naar € 6,7 miljoen lasten voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015. 

De belastingen daalden met € 0,1 miljoen, of 5,6%, naar € 1,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015, van € 1,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015 boekte de Vennootschap een aantal significante eenmalige transactie- en herstructureringsvergoedingen. Deze 

vergoedingen zijn de belangrijkste factor voor het verlies in 2015 en zij zijn niet gedeeltelijk gecompenseerd door 

de opname van een uitgestelde belastingvordering, wat de reden is voor de relatief kleine belastingbaten in 

vergelijking met het verlies voor belastingen van de periode. 

Recurrent Bedrijfsresultaat en Adjusted EBITDA  

De volgende tabel presenteert onze aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat en Adjusted EBITDA op de 

bedrijfswinst voor de aangeduide periodes: 

 

  Voor het jaar afgesloten op 31 december  

  2015 2015 2014  

 
(Vóór toewijzing van de 

aankoopprijs) 

(Na toewijzing van de 

aankoopprijs)   

 
(in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten (in duizend €) 

% van totale 

opbrengsten 

       

Bedrijfswinst/(-verlies) .....................................................  17.682 3,2 (8.013) 1,4  25.556  4,9 

Gecorrigeerd voor:             

Impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op de grondstoffenkosten ............  — — 10.816 1,9 — — 

Impact van de toewijzing van de 

aankoopprijs op inventariswijzigingen .............  — — 14.879 2,7 — — 

Winst uit activavervreemding ...................................  — — — — (530) 0,1 

Rechtsvorderingen ....................................................  — — — — (557) 0,1 

Integratie- en herstructureringskosten ......................  33.687 6,0 33.687 6,0  3.189  0,6 

Bijzondere waardeverminderingen en 

afboekingen .........................................................  — — — —  12.689  2,4 

Recurrent Bedrijfsresultaat ............................................  51.369 9,2 51.369 9,2 40.347 7,8 

Gecorrigeerd voor:             

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen.........................................  24.098 4,3 24.098 4,3  24.802  4,8 

Adjusted EBITDA ............................................................  75.467 13,6 75.467 13,6  65.149   12,5  

Het Gecorrigeerde Bedrijfsresultaat steeg met € 11,0 miljoen, of 27,3%, naar € 51,4 miljoen voor het jaar afgesloten 

op 31 december 2015, van € 40,3 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. De Adjusted EBITDA 
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steeg met € 10,3 miljoen, of 15,8%, naar € 75,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015, van € 65,1 

miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014, vooral door de sterke groei in ons Rugs-segment, onder 

impuls van de geslaagde activiteitsontwikkeling bij grote klanten in de Verenigde Staten dankzij de ontwikkeling 

van een specifiek productassortiment voor de VS, de versterking van het verkoopteam en ondersteund door een 

verhoogde productie bij onze Turkse faciliteit. Ook in ons Commercial-segment stegen de opbrengsten, met 13%, 

als gevolg van de introductie van nieuwe producten en de versterking van het verkoopteam. In ons Residential-

segment werd de groei van de Adjusted EBITDA aangedreven door onze activiteiten in het VK. In alle segmenten 

profiteerden de activiteiten van de verbetering van de macro-economische omgeving in het Verenigd Koninkrijk en 

de Verenigde Staten, inclusief gunstige wisselkoersveranderingen van de euro tegen de Amerikaanse dollar en het 

Britse pond, en ons vermogen om een deel van het voordeel uit de lagere grondstoffenprijzen te behouden, zoals 

hoger uiteengezet. De Adjusted EBITDA-marge steeg van 12,5% naar 13,6% over dezelfde periode. 

Raadpleeg in dit verband “Presentatie van financiële en andere informatie — Financiële maatstaven die niet zijn 

opgenomen in de IFRS”. Raadpleeg voor een aansluiting van Recurrent Bedrijfsresultaat, Adjusted EBITDA en 

Adjusted EBITDA-marge op de best vergelijkbare post volgens de IFRS “Geselecteerde geconsolideerde financiële 

informatie — Aansluitingen van financiële gegevens die niet zijn opgenomen in de IFRS”. 

Liquiditeit en kapitaalmiddelen 

Kapitaalmiddelen  

Onze belangrijkste bronnen van liquiditeit zijn de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en onze non-recourse 

factoring- en forfaitingovereenkomsten en de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit. De belangrijkste 

bronnen van liquiditeit van Bentley zijn de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten, een doorlopende kredietfaciliteit en 

een overbruggingslening. 

Per 31 maart 2017 hadden wij, met inbegrip van Bentley, een nettoschuld van € 385,0 miljoen. Die omvatte € 290 

miljoen aan Senior Secured Notes (hieronder beschreven), € 1,0 miljoen aan aangegroeide rente op de Senior 

Secured Notes, € 17,3 miljoen aan financiële-leasingschuld, € 75,0 miljoen opgenomen onder de Overeenkomst 

Senior Term Loan (verder beschreven), € 0,1 miljoen aangegroeide rente in verband met de Overeenkomst Senior 

Term Loan, € 30,9 miljoen aan schulden voor afschrijfbare termijnleningen, € 10,4 miljoen opgenomen onder een 

doorlopende kredietlening, € 0,1 miljoen aan onvereffende cheques, min liquide middelen voor € 39,7 miljoen. 

Per 31 december 2016 hadden wij, met uitsluiting van Bentley, een nettoschuld van € 268,5 miljoen. Die omvatte € 

290 miljoen aan Senior Secured Notes (hieronder beschreven), € 6,6 miljoen aan aangegroeide rente op de Senior 

Secured Notes, en € 17,9 miljoen aan financiële-leasingschuld, min liquide middelen voor € 46,0 miljoen. Met 

inbegrip van Bentley, en rekening houdend met de schuld uit de overname, bedroeg de pro forma nettoschuld voor 

de overname van Bentley € 384,2 miljoen op die datum. Dit omvatte € 75,0 miljoen opgenomen in het kader van de 

Overeenkomst Senior Term Loan (hieronder beschreven) en de volgende schulden van Bentley: € 31,3 miljoen aan 

afschrijfbare termijnleningen, € 10,5 miljoen opgenomen onder een doorlopende kredietlening en € 1,1 miljoen aan 

onvereffende cheques. Op pro forma basis bedroegen de totale liquide middelen € 48,2 miljoen per 31 december 

2016. 

Financieringsovereenkomsten  

 

Per de Uitgiftedatum bestaan onze belangrijkste financieringsregelingen uit de Senior Secured Notes, de 

Doorlopende Kredietfaciliteit en de Senior Term Loan, die verder meer in detail worden toegelicht. De overname 

van Bentley en de Reorganisatie zullen naar verwachting geen impact hebben op de schuldconvenanten in onze 

financieringsregelingen.  

 

Senior Secured Notes 

 

Op 3 augustus 2015 gaf LSF9 Balta Issuer S.A. (de “Emittent”) voor een totale hoofdsom van € 290.000.000 aan 

7,75% senior secured notes met vervaldatum 2022 uit (de “Senior Secured Notes”). De Senior Secured Notes 

dragen een rente van 7,75% per jaar. De Senior Secured Notes vervallen op 15 september 2022. De Senior Secured 

Notes worden genoteerd aan de Luxemburgse Effectenbeurs en zijn toegelaten tot de handel op de Euro MTF-

markt.  

 

De Senior Secured Notes zijn uitgegeven krachtens een akte van 3 augustus 2015 naar de wetten van New York, 

(zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, de “Senior Secured Notes Indenture”) tussen de Emittent van de 
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Senior Secured Notes Issuer, de Borgverstrekkers, U.S. Bank Trustees Limited als trustee, Elavon Financial 

Services DAC (voorheen Elavon Financial Services Limited) als effectenkantoor en registerhouder en Elavon 

Financial Services DAC, U.K. Branch (voorheen Elavon Financial Services Limited, U.K. Branch) als 

hoofdbetaalkantoor en overdrachtskantoor. 

 

Per de datum van uitgifte werd Balta geconfronteerd met volatiele macro-economische en marktomstandigheden, 

vooral door de staatsschuldencrisis in Griekenland en de macro-economische bezorgdheid over China. Sindsdien 

zijn de schuldmarkten gestabiliseerd en bieden zij nu hogere volumes en lagere prijzen. Het gevolg is dat de rente 

van de Senior Secured Notes sterk verbeterd is, met een yield-to-worst van 3,20% en een handelswaarde van 109,6, 

per 11 mei 2017. In combinatie met de terugkoopopties krachtens de huidige obligatiedocumentatie kan dit de 

Vennootschap de kans bieden om haar herfinancieringsopties te heroverwegen, hoewel er op dit moment geen vaste 

herfinancieringsplannen zijn bevestigd, en het vermogen tot herfinanciering zal in de toekomst afhankelijk blijven 

van de marktomstandigheden. 

 

Garanties en zekerheid 

 

De Senior Secured Notes worden op bevoorrechte zekergestelde basis gegarandeerd door LSF9 Balta Investments 

S.à r.l., Balta NV, Balta Industries NV, Balta Oudenaarde NV en Modulyss NV (in het kader van dit hoofdstuk de 

“Borgverstrekkers”) en worden zekergesteld door zekerheidsrechten van eerste rangorde op het volgende 

onderpand: 

 de uitgegeven aandelen van de Borgverstrekkers; 

 de uitgegeven preferente aandeelbewijzen van de Emittent en Balta Investments S.à r.l.; 

 sommige bankrekeningen van de Borgverstrekkers; 

 sommige roerende activa van de Borgverstrekkers; 

 sommige intragroepsleningen en -vorderingen van de Borgverstrekkers; en 

 een bedrijfsonderpand betreffende de bedrijven Balta Industries NV, Balta Oudenaarde NV en 

Modulyss NV. 

 

Aanbod bij zeggenschapswijziging 

 

Bij het optreden van een zeggenschapswijziging (zoals gedefinieerd in de Senior Secured Notes Indenture) 

verplicht de Senior Secured Notes Indenture de Emittent om aan te bieden om de Senior Secured Notes terug te 

kopen tegen 101% van hun totale hoofdsom, plus eventuele aangegroeide en onbetaalde rente en aanvullende 

bedragen, tot de datum van aankoop. 

 

Optionele terugkoop 

 

Op enig tijdstip voor 15 september 2018 kan de Emittent het geheel of een deel van de Senior Secured Notes 

terugkopen tegen een prijs gelijk aan 100% van de hoofdsom van de teruggekochte Senior Secured Notes, plus een 

“make-whole”-premie per, en eventuele aangegroeide en onbetaalde rente en aanvullende bedragen tot, de datum 

van terugkoop. Daarnaast kan de Emittent op enig tijdstip voor 15 september 2018 tot 40% van de totale hoofdsom 

van de Senior Secured Notes terugkopen tegen een prijs gelijk aan 107,750% van de hoofdsom van de 

teruggekochte Senior Secured Notes, plus eventuele aangegroeide en onbetaalde rente en aanvullende bedragen tot 

de datum van terugkoop, met de netto contante opbrengsten van een aanbod van aandelen van de Emittent of een 

moederentiteit, behoudens bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in de Senior Secured Notes Indenture. 

Daarnaast kan de Emittent op enig tijdstip voor 15 september 2018 gedurende elke periode van 12 maanden tot 

10% van de totale hoofdsom van de dan uitstaande Senior Secured Notes terugkopen tegen een prijs gelijk aan 

103% van de hoofdsom van de teruggekochte Senior Secured Notes, plus eventuele aangegroeide en onbetaalde 

rente en aanvullende bedragen tot, de datum van terugkoop. 

 

Op of na 15 september 2018 kan de Emittent op een of meer data het geheel of een deel van de Senior Secured 

Notes terugkopen tegen de onderstaande prijzen (uitgedrukt als percentage van de hoofdsom), plus eventuele 

aangegroeide en onbetaalde rente en aanvullende bedragen over de teruggekochte Senior Secured Notes tot, de 

toepasselijke terugkoopdatum, als zij worden teruggekocht gedurende de periode van twaalf maanden die ingaat op 

15 september van de onderstaande jaren:  
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Datum 
  

Notes  
  

2018 .......................................................................................................................................................   103,8750%  

2019 .......................................................................................................................................................   101,9375%  

2020 en daarna .......................................................................................................................................   100,0000%  

 

Convenanten 

 

De Senior Secured Notes Indenture omvat de gebruikelijke convenanten die onder andere het vermogen van de 

Emittent en zijn beperkte dochterondernemingen beperken om,  

 nieuwe schulden aan te gaan of garanties te verstrekken voor nieuwe schulden en bepaalde preferente 

aandelen uit te geven;  

 bepaalde voorrechten te creëren of toe te staan;  

 bepaalde beperkte betalingen te verrichten, waaronder dividenden of andere uitkeringen;  

 achtergestelde schulden of participatieleningen vooruit of terug te betalen;  

 bepaalde investeringen of overnames te doen, met inbegrip van participaties in joint ventures;  

 bepaalde transacties met verbonden ondernemingen aan te gaan;  

 bepaalde activa te verkopen, te leasen of over te dragen, met inbegrip van aandelen van beperkte 

dochterondernemingen;  

 schuld van de Emittent of een Borgverstrekker te garanderen zonder ook de Senior Secured Notes te 

garanderen; 

 bepaalde beperkingen in te stellen op het vermogen van beperkte dochterondernemingen om 

dividenden uit te keren of andere betalingen te doen aan de Emittent of een beperkte 

dochteronderneming; 

 onbeperkte dochterondernemingen op te richten; 

 te fuseren of te consolideren met andere entiteiten of het geheel of het grootste deel van de activa van 

de Emittent of zijn beperkte dochterondernemingen of van de activa van een Borgverstrekker over te 

dragen; en  

 de zekerheidsbelangen ten gunste van de crediteuren te onderwerpen aan een bijzondere 

waardevermindering.  

 

Krachtens de voor hoogrentende obligaties gebruikelijke bepalingen in de Senior Secured Notes Indenture kunnen 

de Emittent en zijn beperkte dochterondernemingen bepaalde beperkte betalingen doen. Specifiek kunnen de 

Emittent en zijn beperkte dochterondernemingen krachtens een gebruikelijke opbouwkorf voor beperkte betalingen, 

die gebaseerd is op 50% van de geconsolideerde netto-inkomsten van de Emittent (zoals gedefinieerd in de Senior 

Secured Notes Indenture) onder andere dividenden betalen, eigen aandelen terugkopen of andere betalingen doen 

aan aandeelhouders van de Emittent. De Emittent en zijn beperkte dochterondernemingen kunnen ook beperkte 

betalingen doen krachtens zijn algemene korf voor beperkte betalingen van het grootste van ofwel € 15,0 miljoen 

ofwel 3,8% van de totale activa, en de Emittent en zijn beperkte dochterondernemingen kunnen zonder maximum 

beperkte betalingen doen op voorwaarde dat de Geconsolideerde Nettoschuldverhouding niet meer bedraagt dan 

2,75 op 1,0. Geconsolideerde Nettoschuldverhouding krachtens de Senior Secured Notes Indenture betekent totale 

Schuldenlast (zoals gedefinieerd in de Senior Secured Notes Indenture) van LSF9 Balta Issuer S.A. (met uitsluiting 

van de afdekking te goeder trouw van verplichtingen voor andere dan speculatieve doeleinden), min liquide 

middelen (zoals gedefinieerd in de Senior Secured Notes Indenture), telkens op de datum van bepaling, gedeeld 

door de Geconsolideerde EBITDA (zoals gedefinieerd in de Senior Secured Notes Indenture) voor de vier meest 

recent afgesloten boekkwartalen direct voorafgaand aan deze datum van bepaling waarvoor er interne jaarrekening 

beschikbaar zijn. De berekening van de Geconsolideerde Nettoschuldverhouding gebeurt op de basis die is 

uiteengezet in de Senior Secured Notes Indenture en kan rekening houden met bepaalde pro forma aanpassingen 

zoals toegestaan in dit kader (mede met betrekking tot verwachte kostenbesparingen en 

kostenverlagingssynergieën). De beschikbaarheid van de bovenstaande korven voor beperkte betalingen is 
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onderworpen aan de afwezigheid van een verzuim of een geval van verzuim dat plaatsvindt onder de Senior 

Secured Notes Indenture. 

 

Gevallen van verzuim 

 

De Senior Secured Notes Indenture voorziet ook in bepaalde gevallen van verzuim, met inbegrip van kruislingse 

krediet- en betalingsverzuimclausules met betrekking tot schulden met een hoofdsom van minstens € 20,0 miljoen. 

Bij een geval van verzuim onder de Senior Secured Notes Indenture kunnen de Trustee of de houders van ten 

minste 25% van de totale hoofdsom van de dan uitstaande Senior Secured Notes alle Senior Secured Notes direct 

verschuldigd en betaalbaar verklaren. Bij bepaalde gevallen van verzuim in verband met insolventie, worden alle 

dan uitstaande Senior Secured Notes direct verschuldigd en betaalbaar zonder verdere actie of kennisgeving. 

 

Doorlopende Kredietfaciliteit  

 

Op 3 augustus 2015 hebben de Emittent en LSF9 Balta Investments S.à r.l. een overeenkomst afgesloten voor een 

doorlopende kredietfaciliteit (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, de “Overeenkomst Doorlopende 

Kredietfaciliteit”), die tot € 45,0 miljoen aan toegezegde financiering verstrekt (de “Doorlopende Kredietfaciliteit”) 

en, behoudens de daarin uiteengezette beperkingen op het aangaan van schulden, niet-vastgelegde financiering van 

gelijke rang met of lager dan deze toegezegde financiering, die alle kunnen worden opgenomen via leningen of 

kredietbrieven of bijkomende faciliteiten. Bedragen die worden opgenomen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit 

kunnen worden gebruikt voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden van de Groep, met inbegrip van 

toegestane overnames, operationele herstructureringen en toegestane reorganisaties van de Groep. De Doorlopende 

Kredietfaciliteit loopt af op 11 augustus 2021.  

 

De Doorlopende Kredietfaciliteit draagt een jaarlijkse rente die gelijk is aan de LIBOR of, in het kader van leningen 

in euro, de EURIBOR, plus een marge van 3,75% per jaar, met inachtneming van een margeverhoging op basis van 

de Totale Nettoschuldverhouding. De Totale Nettoschuldverhouding onder de Overeenkomst Doorlopende 

Kredietfaciliteit heeft dezelfde betekenis als die gegeven aan de term Geconsolideerde Nettoschuldverhouding 

onder de Senior Secured Notes Indenture, met bepaalde aanvullende beperkingen op het vermogen om pro forma 

rekening te houden met verwachte kostenbesparingen en kostenverlagingssynergieën. 

 

Garanties en zekerheid 

 

De Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit wordt gegarandeerd door de Emittent en de Borgverstrekkers die 

de Senior Secured Notes garanderen en is zekergesteld via hetzelfde Onderpand dat ook de Senior Secured Notes 

zekerstelt. 

 

De Doorlopende Kredietfaciliteit bepaalt ook dat (i) de totale geconsolideerde EBITDA (zoals gedefinieerd in de 

Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit) van de Borgverstrekkers (met dien verstande dat in dit kader als een 

Borgverstrekker negatieve winsten voor rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen heeft 

(berekend op dezelfde basis als de Geconsolideerde EBITDA), zijn winsten voor rente, belastingen, afschrijvingen 

en waardeverminderingen geacht zullen worden nul te bedragen) meer moet bedragen dan 80% van de 

geconsolideerde EBITDA van de beperkte groep en (ii) de samengevoegde totale activa (met uitsluiting van 

goodwill en intragroepsposten) van de Borgverstrekkers meer moet bedragen dan 70% van de totale activa van de 

beperkte groep, wat jaarlijks wordt getest. Behoudens de Overeengekomen Zekerheidsprincipes (zoals verder 

gedefinieerd) zal de Emittent er op jaarlijkse basis voor zorgen dat ieder lid van de beperkte groep die een 

aanvullende Borgverstrekker moet worden met het oog op de naleving van de dekkingstest van de borgverstrekker 

toetreedt tot de Doorlopende Kredietfaciliteit als Borgverstrekker.  

 

Vrijwillige en verplichte vooruitbetalingen 

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de leners hun opnemingen vrijwillig vooruitbetalen of het geheel of een deel 

van de beschikbare toezeggingen krachtens de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit permanent annuleren 

met een schriftelijke kennisgeving van drie werkdagen. Naast eventuele vrijwillige vooruitbetalingen schrijft de 

Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit in bepaalde omstandigheden de verplichte volledige of gedeeltelijke 

vooruitbetaling en, indien van toepassing, de annulering voor in geval van zeggenschapswijziging (zoals 

gedefinieerd in de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit) of een verkoop van het geheel of het grootste deel 

van de activa van de beperkte groep, al dan niet in één transactie of een serie verbonden transacties of in geval van 

Terugkoop van Notes (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit) en op pro rata basis 

waar de Terugkoop van Notes (indien samengenomen met alle andere Terugkopen van Notes) meer bedraagt dan 
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50% van de oorspronkelijke totale hoofdsom van de Aanvankelijke Notes (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst 

Doorlopende Kredietfaciliteit) tenzij bepaalde voorwaarden zijn vervuld.  

 

Convenanten 

 

De Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit bevat convenanten inzake het aangaan van schuld die grotendeels 

overeenstemmen met die van de Senior Secured Notes. De Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit bevat ook 

gebruikelijke affirmatieve en restrictieve convenanten en een financiële overbruggingsconvenant Totale 

Nettoschuldverhouding (zoals bepaald in overeenstemming met de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit), 

waarbij de Emittent verplicht is ervoor te zorgen dat (voor zover getest) de Totale Nettoschuldverhouding aan het 

einde van elk betrokken kwartaal niet meer bedraagt dan 6,50:1. De financiële convenant is enkel van toepassing 

voor zover de totale hoofdsom van alle uitstaande leningen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit en alle 

uitstaande contante opnamen onder enige aanvullende faciliteiten op de laatste dag van het toepasselijke betrokken 

kwartaal meer bedraagt dan 30% van de totale toezeggingen met betrekking tot de Doorlopende Kredietfaciliteit per 

einde van het betrokken kwartaal. Als de financiële convenant niet wordt nageleefd in geval van test, kan deze niet-

naleving tot vier maal toe tijdens de looptijd van de Doorlopende Kredietfaciliteit worden rechtgezet met de 

contante opbrengst van aanvullende aandeelhoudersfinanciering. 

 

Gevallen van verzuim 

 

De Doorlopende Kredietfaciliteit bevat de gebruikelijke gevallen van verzuim (met inachtneming in bepaalde 

gevallen van overeengekomen uitstelperiodes, drempels en andere gevallen van voorbehoud) met inbegrip van, 

onder andere, niet-betaling; een kruislings verzuim met betrekking tot de schulden van een lid van de beperkte 

groep boven een bepaalde drempel; verkeerde voorstelling; schending van het financiële convenant (wanneer 

getest); schending van andere verplichtingen; onwettigheid; verwerping, auditvoorbehoud, niet-naleving van de 

overeenkomst tussen crediteuren, wezenlijke ongunstige verandering en insolventiegerelateerde gevallen van 

verzuim die grotendeels overeenstemmen met die van toepassing voor de Senior Secured Notes. Als een van deze 

gevallen plaatsvindt, kunnen de kredietverstrekkers het geheel of een deel van de uitstaande opnemingen versnellen 

en/of hun toezeggingen beëindigen en/of het geheel of een deel van hun opnemingen onmiddellijk opeisbaar 

verklaren en/of verklaren dat de contante dekking in het kader van de kredietbrieven en bijkomende faciliteiten per 

direct verschuldigd en betaalbaar is.  

 

Toepasselijk recht 

 

De Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of 

daarmee in verband staan, worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de 

Engelse wet, hoewel de convenanten inzake het aangaan van schuld en aanvullende gevallen van verzuim, die zijn 

opgenomen in de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit en overeenstemmen met die in de Senior Secured 

Notes Indenture, zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New York (onverminderd 

het feit dat de Doorlopende Kredietfaciliteit wordt beheerst door, en zal worden gehandhaafd in overeenstemming 

met, de Engelse wet).  

 

Overeengekomen Zekerheidsprincipes  

 

De te verstrekken waarborgen en zekerheden moeten worden gegeven in overeenstemming met bepaalde 

overeengekomen zekerheidsprincipes die worden uiteengezet in de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit. 

De overeengekomen zekerheidsprincipes geven vorm aan de erkenning door alle partijen dat er bepaalde juridische 

en praktische problemen kunnen optreden bij het verkrijgen van zekerheden van alle Borgverstrekkers in ieder 

rechtsgebied waar er Borgverstrekkers gevestigd zijn.  

 

Overeenkomst Senior Term Loan 

 

Op 16 maart 2017 hebben de Emittent en sommige van haar dochterondernemingen een senior 

termijnleningsovereenkomst afgesloten (de “Overeenkomst Senior Term Loan”), die voorziet in een senior 

termijnleningfaciliteit van € 75,0 miljoen (de “Senior Term Loan”) en, behoudens de daarin uiteengezette 

beperkingen op het aangaan van schulden, niet-vastgelegde financiering van gelijke rang met of lager dan deze 

aanvankelijke faciliteit. De opbrengsten van de aanvankelijke opnemingen van de Senior Term Loan zijn gebruikt 

voor de terugbetaling van bepaalde achtergestelde verkoperskredieten die de Emittent heeft afgesloten voor de 

financiering van de overname van Bentley en de betaling van de betrokken vergoedingen en kosten. De Senior 

Term Loan Agreement loopt af op 22 maart 2022. 
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De Senior Term Loan draagt een jaarlijkse rente die gelijk is aan de EURIBOR plus een marge van 5,00% per jaar, 

met inachtneming van een margeverhoging op basis van de Geconsolideerde Senior Zekergestelde 

Nettoschuldverhouding (zoals gedefinieerd in de Senior Term Loan Agreement). 

 

De Overeenkomst Senior Term Loan wordt gegarandeerd door de Emittent en de Borgverstrekkers die de Senior 

Secured Notes garanderen en is zekergesteld via hetzelfde Onderpand dat ook de Senior Secured Notes zekerstelt. 

De Senior Term Loan Agreement bevat dezelfde dekkingstest van de borgverstrekker als de Overeenkomst 

Doorlopende Kredietfaciliteit. 

 

Vrijwillige en verplichte vooruitbetalingen 

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de leners hun opnemingen vrijwillig vooruitbetalen of het geheel of een deel 

van de Senior Term Loan permanent annuleren met een schriftelijke kennisgeving van drie werkdagen. Naast 

eventuele vrijwillige vooruitbetalingen schrijft de Overeenkomst Senior Term Loan in bepaalde omstandigheden de 

verplichte volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling en, indien van toepassing, de annulering voor in geval van 

zeggenschapswijziging (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit) of een verkoop van 

het geheel of het grootste deel van de activa van de beperkte groep, al dan niet in één transactie of een serie 

verbonden transacties of uit de opbrengsten van activaverkopen (voor zover dergelijke vooruitbetaling vereist is 

krachtens het overeenstemmende convenant betreffende Senior Secured Notes).  

 

Convenanten 

 

De Overeenkomst Senior Term Loan bevat convenanten inzake het aangaan van schuld die grotendeels 

overeenstemmen met die van de Senior Secured Notes. De Overeenkomst Senior Term Loan bevat ook 

gebruikelijke affirmatieve en restrictieve convenanten. 

 

Gevallen van verzuim 

 

De Overeenkomst Senior Term Loan bevat de gebruikelijke gevallen van verzuim die grotendeels overeenstemmen 

met die van de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit.  

 

Toepasselijk recht 

 

De Overeenkomst Senior Term Loan en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee in 

verband staan, worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Engelse wet, 

hoewel de convenanten inzake het aangaan van schuld en aanvullende gevallen van verzuim, die zijn opgenomen in 

de Overeenkomst Senior Term Loan en overeenstemmen met die in de Senior Secured Notes Indenture, zullen 

worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New York (onverminderd het feit dat de 

Overeenkomst Senior Term Loan wordt beheerst door, en zal worden gehandhaafd in overeenstemming met, de 

Engelse wet).  

 

Overeengekomen Zekerheidsprincipes  

 

De te verstrekken waarborgen en zekerheden moeten worden gegeven in overeenstemming met bepaalde 

overeengekomen zekerheidsprincipes die worden uiteengezet in Overeenkomst Senior Term Loan, die grotendeels 

overeenstemmen met die van de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit. 

 

Overeenkomst tussen Crediteuren  

 

Op 3 augustus 2015 hebben de Emittent en sommige van haar dochterondernemingen een overeenkomst tussen 

crediteuren afgesloten om onder andere de relaties en relatieve prioriteiten tussen de zekergestelde crediteuren te 

regelen (in het kader van dit deel de “Overeenkomst tussen Crediteuren”). Het doel van de Overeenkomst tussen 

Crediteuren is de regeling van, onder andere, de relatieve rangorde van bepaalde schulden van de Emittent en zijn 

verschillende dochterondernemingen waaruit verplichtingen of borgstellingen voortvloeien (in het kader van dit 

deel de “Debiteuren”), de relatieve rangorde van bepaalde zekerheden verstrekt door de Debiteuren, wanneer 

betalingen kunnen worden gedaan met betrekking tot bepaalde schulden van de Debiteuren, wanneer 

handhavingsmaatregelen kunnen worden genomen met betrekking tot die schulden, de voorwaarden krachtens 

welke die schulden achtergesteld zijn bij het optreden van bepaalde insolventiegevallen, verloopbepalingen en 

wanneer zekerheden en waarborgen worden vrijgegeven om een verkoop van het onderpand mogelijk te maken. De 
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Overeenkomst tussen Crediteuren bepaalt dat de crediteuren met betrekking tot de Overeenkomst Doorlopende 

Kredietfaciliteit bij voorrang boven andere crediteuren van de Emittent en haar dochterondernemingen zullen 

profiteren van enige opbrengsten uit de afdwinging van de zekerstelling. 

 

De Overeenkomst tussen Crediteuren is onderworpen aan de Engelse wetgeving. 

Bentley-financieringsregelingen 

BPS Parent, Inc. en andere dochterondernemingen hebben een gesyndiceerde kredietfaciliteit van $ 51,0 miljoen (in 

het kader van dit deel de “Fifth Third-kredietovereenkomst”) met Fifth Third Bank en andere financiële instellingen 

(in het kader van dit deel de “Kredietverstrekkers”) afgesloten op 1 februari 2017. De kredietfaciliteiten onder de 

Fifth Third-kredietovereenkomst bestaan uit: (i) een vijfjarige doorlopende-kredietfaciliteit van $ 18,0 miljoen die 

vervalt en betaalbaar wordt op 31 januari 2022, en waarvan de beschikbaarheid wordt geregeld door een leenbasis, 

en (ii) een vijfjarige termijnleningfaciliteit van $ 33,0 miljoen, die ook vervalt op 31 januari 2022, en die 

kwartaalbetalingen vereist. Verplichtingen onder de Fifth Third-kredietovereenkomst worden zekergesteld door een 

zekerheidsbelang op vrijwel alle activa van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen ten gunste van de 

kredietverstrekkers. De Fifth Third-kredietovereenkomst bevat affirmatieve en restrictieve convenanten met 

betrekking tot BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen en andere betalingsbeperkingen. Sommige van de 

convenanten beperken de schuldenlast en investeringen van BPS Parent, Inc. en haar dochterondernemingen en 

verplichten de naleving van bepaalde financiële ratio’s die zijn vastgelegd in de Fifth Third-kredietovereenkomst.  

Kasstromen 

In de volgende tabel worden onze kasstromen gepresenteerd per en voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 

2016 en voor de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014: 

 

  

Per en voor de drie 

maanden tot 31 maart 

Per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 

  2017 2016 2016 2015 2014 

  (in duizend €) 

    

Nettowinst/(-verlies) over de periode uit 

voortgezette bedrijfsactiviteiten ....................................  158 2.460 25.345 (43.526)  1.236  
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten ..........................  10.328 10.827 66.257 39.618  60.771  
Nettokasstromen gebruikt voor 

investeringsactiviteiten ....................................................  (76.722) (5.971) (35.569) (309.739)  (25.263) 
Nettokasstromen (gebruikt voor) / 

gegenereerd uit financieringsactiviteiten .........................  60.138  (14.947) (30.163) 248.928  (16.862) 
Liquide middelen en 

kortetermijnschulden bij 

kredietinstellingen aan het einde van 

de periode .....................................................................  39.732 35.369 45.988 45.462  66.654 

Kasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten  

De kasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten daalden met € 0,5 miljoen naar € 10,3 miljoen voor de drie 

maanden tot 31 maart 2017, van € 10,8 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. De kasstromen werden 

gunstig beïnvloed door een stijging van de Adjusted EBITDA (€ 1,0 miljoen) en een daling van het werkkapitaal (€ 

4,0 miljoen). Deze voordelen zijn afgeremd door een stijging van de eenmalige kosten (€ 2,9 miljoen) en een 

stijging van de betaalde belastingen (€ 2,9 miljoen). 

De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten stegen met € 26,6 miljoen naar € 66,3 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016, van € 39,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015. De stijging was het gevolg van 

de betere handelsprestaties en de relatief lagere integratie- en herstructureringskosten zoals hoger toegelicht. 

De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten daalden met € 21,2 miljoen naar € 39,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015, van € 60,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Na eliminatie van de impact van 

de overname van de Groep door Lone Star Fund IX en de betrokken herstructureringsvergoedingen bedroegen de 

recurrente kasstromen uit bedrijfsactiviteiten € 73,3 miljoen, een stijging van € 12,5 miljoen over het jaar afgesloten 

op 31 december 2014, wat de betere prestaties van het bedrijf weerspiegelt. 
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Kasstromen uit /gebruikt voor investeringsactiviteiten  

Voor de drie maanden tot 31 maart 2017 bedroegen de kasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten € 76,7 

miljoen, tegen € 6,0 miljoen in dezelfde periode van 2016. Dit kan opgesplitst worden als volgt: (i) € 8,5 miljoen 

voor investeringsuitgaven (tegen € 7,6 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016), (ii) een uitstroom van € 

0,1 miljoen in opbrengsten uit vervreemdingen (tegen een uitstroom van € 1,6 miljoen voor de drie maanden tot 31 

maart 2016) en (iii) € 68,3 miljoen betaald om Bentley over te nemen. 

In 2016 bestonden de kasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten voor € 38,0 miljoen uit 

Investeringsuitgaven en opbrengsten uit vervreemdingen van € 2,4 miljoen voornamelijk bestaande uit de 

vervreemding van een verouderde viltlijn gebruikt voor de productie van vezels en de vervreemding van apparatuur 

van de wolspinnerij die werd gesloten voor een totaal van € 35,6 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016, een daling van € 1,3 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Met uitsluiting van de € 272,8 miljoen die werd betaald als netto vergoeding voor de overname van de Groep door 

Lone Star Fund IX in 2015, bedroegen de kasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten € 36,9 miljoen voor het 

jaar afgesloten op 31 december 2015, tegen € 28,5 miljoen in 2014. De kasstromen gebruikt voor 

investeringsactiviteiten bestonden uit Investeringsuitgaven (zoals verder beschreven onder “— 

Investeringsuitgaven”. 

Kasstromen uit / gebruikt voor financieringsactiviteiten  

De nettokasstroom gegenereerd door financieringsactiviteiten voor de drie maanden tot 31 maart 2017 bedroeg € 

60,1 miljoen, tegen een uitstroom van € 14,9 miljoen voor de drie maanden tot 31 maart 2016. Dit kan opgesplitst 

worden als volgt: (i) € 75,0 miljoen aan opbrengsten die voortvloeien uit de Senior Term Loan. Die werd gebruikt 

voor de financiering van de overname van Bentley en voor de betaling van alle transactie- en 

financieringsgerelateerde kosten. De gedeeltelijke overfinanciering van € 1,8 miljoen werd in de balans gehouden 

als contanten, (ii) een uitstroom van € 14,3 miljoen aan betaalde rente, vergelijkbaar met de rentelasten in dezelfde 

periode van 2016; (iii) een uitstroom van € 0,6 miljoen aan terugbetalingen van kapitaal in verband met financiële-

leasingschulden, vergelijkbaar met de terugbetalingen in dezelfde periode van 2016. 

De kasstromen gebruikt in financieringsactiviteiten bedroegen € 30,2 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016, in vergelijking met kasstromen uit financieringsactiviteiten van € 248,9 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2015. De financieringsactiviteiten voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

omvatten voor € 27,7 miljoen aan rentebetalingen en andere financiële lasten betaald over de Senior Secured Notes 

en voor € 2,4 miljoen aan terugbetaling van financiële-leasingschuld. 

De kasstromen uit financieringsactiviteiten bedroegen € 248,9 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015, in vergelijking met kasstromen gebruikt voor financieringsactiviteiten van € 16,9 miljoen voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2014. De stijging weerspiegelt € 140,0 miljoen aan opbrengsten uit de uitgifte van 

kapitaal en preferente aandeelbewijzen door LSF9 Balta Issuer S.A., en € 290,0 miljoen aan opbrengsten uit de 

uitgifte van Senior Secured Notes in 2015 door LSF9 Balta Issuer S.A., die weer werden gecompenseerd door € 

158,0 miljoen aan volledige terugbetalingen van kapitaal met betrekking tot alle uitstaande leningen per 11 

augustus 2015, € 16,4 miljoen aan transactievergoedingen in verband met de Senior Secured Notes, en € 6,7 

miljoen aan rentelasten met betrekking tot de Senior Secured Notes.  

Werkkapitaal  

In de volgende tabel worden de componenten van ons werkkapitaal gepresenteerd per 31 maart 2017 en 2016 en per 

31 december 2016, 2015 en 2014:  

 

 Per 31 maart Per 31 december 

 2017 2016 2016 2015 2014 

 (in miljoen €) 

    

Voorraden .....................................................  158,9 135,4 135,3 129,4 126,9 

Netto handelsvorderingen.............................  51,8 39,1 41,3 32,9 37,0 

Handelsschulden...........................................   (115,8)  (96,6) (96,6) (86,1) (79,9) 

Netto handelswerkkapitaal ........................  94,8 77,8 80,0 76,2 83,9 
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 Per 31 maart Per 31 december 

 2017 2016 2016 2015 2014 

Overig werkkapitaal .....................................   (54,4)  (55,8) (58,4) (60,1) (64,0) 

Totaal werkkapitaal ...................................  40,4 22,0 21,6 16,1 19,9 

Het netto handelswerkkapitaal bedroeg respectievelijk € 94,8 miljoen (13,9% van de omzet van de afgelopen twaalf 

maanden, berekend op pro forma basis) en € 77,8 miljoen (13,8% van de omzet van de afgelopen twaalf maanden, 

berekend op pro forma basis) per 31 maart 2017 en 2016, en respectievelijk € 80,0 miljoen (14,3% van de omzet), € 

76,2 miljoen (13,7% van de omzet) en € 83,9 miljoen (16,2% van de omzet) per 31 december 2016, 2015 en 2014. 

De stijging in netto handelswerkkapitaal van € 14,1 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van 2017, ten 

opzichte van 31 december 2016, was het gevolg van de overname van Bentley. De overname van Bentley had de 

volgende impact per 31 maart 2017: een stijging van € 15,9 miljoen aan voorraden, een stijging van € 12,7 miljoen 

aan netto handelsvorderingen en een stijging van € 10,4 miljoen aan handelsschulden, goed voor een stijging van € 

12,7 miljoen in het netto handelswerkkapitaal of 11,1% van de door Bentley gegenereerde omzet van de afgelopen 

twaalf maanden. Met uitsluiting van de impact van Bentley bedraagt het onafhankelijke netto handelswerkkapitaal 

van Balta 13,4% van de omzet van de laatste twaalf maanden.  

Het totale werkkapitaal steeg in absolute termen in de loop van de verslagperiodes, voornamelijk als gevolg van de 

omzetgroei, samen met het toenemende gewicht van de verkoop van rugs voor buiten tijdens de eerste maanden van 

het jaar, die een grotere inventarispositie vereisten per 31 december. 

Het overige werkkapitaal bestaat voornamelijk uit verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen en 

overlopende rekeningen. Per 31 december 2016, 2015 en 2014 bedroeg het overige werkkapitaal respectievelijk € 

58,4 miljoen, € 60,1 miljoen en € 64,0 miljoen. Het overige werkkapitaal is tijdens de verslagperioden gedaald, 

voornamelijk als gevolg van een daling van de overlopende rekeningen. 

Het overige werkkapitaal kan als volgt worden opgesplitst: 

 

 Per 31 maart Per 31 december 

 2017 2016 2016 2015 2014 

 (in miljoen €) 

    

Kortlopende deel van de verplichtingen 

uit hoofde van personeelsbeloningen (1) ....  

(34.071) (32.219) (31.246) (31.554) (29.815) 

Overlopende rekeningen (2)  .........................   (30.964) (32.373) (33.369) (38.220) (42.573) 

Belastingschuld op korte termijn ..................  (4.227) (5.204) (5.974) (4.831) (2.349) 

Overige schulden ..........................................  (1.757) (51) (1.573) (49) 1 

Overige vorderingen .....................................  14.088 10.692 11.799 12.618 9.103 

Waarvan      

Kortlopende gedeelte .............................  14.088 10.692 11.661 12.528 9.103 

Langlopende gedeelte ............................  --- — 138 91 — 

Overlopende activa .......................................  2.381 2.137 1.945 1.124 1.577 

Belastingvorderingen op korte termijn .........  21 117 34 28 19 

Afgeleide financiële instrumenten ................  7 1.144 46 786 — 

Overig werkkapitaal ..................................  (54.522) (55.757) (58.388) (60.097) (64.037) 

  _______________________________  
(1) Een belangrijk element in overig werkkapitaal zijn de sociale verplichtingen (“verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen”), 

die voor het grootste deel kortetermijnverplichtingen zijn. De sociale verplichtingen op korte termijn omvatten recurrente lonen, 

salarissen, socialezekerheidslasten, bonussen en andere uitkeringen voor de huidige werknemers waarbij diensten zijn geleverd en 

opgenomen als een kostenpost in de resultatenrekening maar er geen contanten zijn betaald. Dit past in het kader van de gebruikelijke 

loonadministratiecyclus van de Vennootschap. Raadpleeg Toelichting 26 Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen in het 

Jaarverslag van 2016 voor een gedetailleerde opsplitsing van deze verplichtingen. 

(2) De overlopende rekeningen worden aangestuurd door (i) aangegroeide klantenkortingen, en (ii) uitgestelde inkomsten van sale-and-

lease-back. Klantenkortingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op klanten die vastgelegde verkoopdoelstellingen verwezenlijken in de 

loop van een vastgelegde periode. De Vennootschap schat de kosten van deze kortingen op basis van de waarschijnlijkheid dat de 

korting wordt verwezenlijkt en neemt de kosten op als een mindering op de opbrengsten wanneer dergelijke opbrengsten worden 

opgenomen. De kortingprogramma’s worden op geregelde basis opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. De uitgestelde opbrengsten 

worden aangestuurd door de vermogenswinst gerealiseerd bij de sale-and-lease-back van een van de productiefaciliteiten van de 

Groep in 2014. Deze uitgestelde opbrengsten worden lineair over een periode van 12 jaar opgenomen als een gedeeltelijke 

verrekening van de waardeverminderingskosten over de periode van de lease. Het jaarlijks in de resultatenrekening opgenomen 

bedrag is € 1,4 miljoen. Het balansbedrag van de uitgestelde opbrengsten bedroeg € 12,5 miljoen per 31 maart 2017, € 12,9 miljoen 
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per  31 december 2016, € 13,9 miljoen per 31 maart 2016, € 14,3 miljoen per 31 december 2015 en € 15,7 miljoen per 31 december 

2014. 

 

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 

 

Onderstaande tabel toont de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zoals gepresenteerd in de balans na 

saldering van de uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen binnen hetzelfde rechtsgebied. 

 

 Per 31 maart Per 31 december 

 2017 2016 2016 2015 2014 

 (in duizend €) 

    

Uitgestelde belastingvorderingen .................  18.613 8.732 18.950 8.573 6.484 

Uitgestelde belastingverplichtingen .............  (70.663) (69.792) (69.775) (67.879) (34.342) 

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden berekend op basis van de tijdelijke verschillen tussen 

de belastinggrondslag van activa en schulden, en hun boekwaarde in de jaarrekening. Uitgestelde 

belastingvorderingen ontstaan ook wanneer bedragen volledig zijn opgenomen als kosten maar er toekomstige 

belastingaftrekken beschikbaar zijn. De aanzienlijke stijging van de uitgestelde belastingverplichting opgenomen in 

2015 is het gevolg van de opwaartse aanpassing naar marktwaarde in de context van de toewijzing van de 

aankoopprijs. Deze aanpassing naar marktwaarde werd uitgevoerd in overeenstemming met IFRS 3: 

“Bedrijfscombinaties” en verhoogt dus de boekwaarde in de geconsolideerde jaarrekening, maar had geen impact 

op de boekwaarde in de fiscale staten of de toekomstige verschuldigde belastingen. Dit tijdelijke verschil zal 

geleidelijk worden teruggenomen in de loop van de resterende levensduur van de activa die werden beïnvloed door 

de opwaartse aanpassing naar marktwaarde. 

Investeringsuitgaven 

Tijdens de verslagperioden hebben wij hoofdzakelijk twee soorten investeringsuitgaven gedaan: (i) 

investeringsuitgaven voor onderhoud (zoals investeringen in gebouwen, gezondheid en veiligheid, 

informatietechnologie en investeringsuitgaven in verband met de stalen die wij naar potentiële en bestaande klanten 

sturen in het kader van de marketing van onze producten) en (ii) investeringsuitgaven met het oog op groei en 

innovatie, inclusief discretionaire investeringen in nieuwe materiële vaste activa, nieuwe gebouwen, upgrades en 

andere duurzame activa, met doorgaans een terugverdientijd tussen twee en vier jaar. Voorbeelden van historische 

investeringsuitgaven voor groei en innovatie omvatten nieuwe weefmachines en automatische tuftmachines om de 

hogere vraag te ondersteunen en de efficiëntie te verbeteren, verhoging van de extrusiecapaciteit voor de productie 

van garens, en kablerings- en thermofixatieapparatuur voor de afwerking van intern geproduceerd garen. Wij 

kunnen zelf het tijdstip van dergelijke investeringen bepalen. De afgelopen jaren hebben wij besloten te investeren 

in discretionaire projecten met het oog op de verwachte opleving van de marktvraag. 

In de volgende tabel worden onze investeringsuitgaven gepresenteerd voor de drie maanden tot 31 maart 2017 en 

2016 en de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014:  
 

 
Voor de drie maanden tot 31 maart Voor het jaar afgesloten op 31 december 

  2017 2016 2016 2015 2014 

 (in miljoen €) 

% van de totale 

omzet (in miljoen €) 

% van de totale 

omzet 

(in miljoen 

€) 

% van de 

totale omzet 

(in miljoen 

€) 

% van de 

totale omzet 

(in miljoen 

€) 

% van de 

totale omzet 

           

Onderhoud ............................................................  4,3 2,7 4,5 3,1 22,2 3,8 20,6 2,9 18,6 1,9 

Groei en innovatie .................................................  4,2 2,7 3,1 2,1 15,8 3,0 16,3 3,7 9,9 3,6 

Totaal 

investeringsuitgaven ...........................................  8,5 5,5 7,6 5,2 37,9 6,8 36,9 6,6 28,5 5,4 

Tijdens de verslagperioden hebben wij de volgende discretionaire investeringsuitgaven gedaan:  

 in 2014, een investering van € 2,9 miljoen in nieuwe weefmachines om de productiecapaciteit te 

verhogen en de groei in ons Rugs-segment te ondersteunen, en een investering van € 1,3 miljoen in een 

tuftmachine voor ons segment voor commerciële tegels om ons productassortiment uit te breiden met 

meer geavanceerde patronen; 
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 in 2015, een investering van € 5,9 miljoen in nieuwe weefmachines om de productiecapaciteit te 

verhogen en de groei in ons Rugs-segment in de Verenigde Staten te ondersteunen, en een aanvullende 

investering van € 2,0 miljoen om de afwerkings- en verpakkingslijn in een van onze Rugs-installaties 

te verbeteren; 

 in 2015 en 2016, een investering van € 3,3 miljoen over 2015 en 2016 voor een upgrade van onze 

kablerings- en thermofixatiecapaciteit in onze fabriek van Tielt ter ondersteuning van de behandeling 

van zachte en glanzende garens volgens de nieuwe technologie, om te beantwoorden aan de groeiende 

vraag naar zachte tapijten en de productmix van het Residential-segment te verbeteren; 

 in 2016, een investering van € 5,0 miljoen om onze inhouse productiecapaciteit voor garen in Turkije 

op te voeren, wat onze afhankelijkheid van externe garenleveranciers moet terugdringen en de marges 

in ons Rugs-segment moet verhogen; en 

 in 2015 en 2016, een investering van € 3,9 miljoen in een automatische lijn voor “ultrasoon snijden” en 

automatische verpakking in onze fabriek van Zele in België, die de efficiency aanzienlijk heeft 

verbeterd en de productiecapaciteit heeft opgevoerd voor onze productie van commerciële tapijttegels. 

Tijdens de drie maanden tot 31 maart 2017 bedroegen onze investeringsuitgaven € 8,5 miljoen, tegen € 7,6 miljoen 

tijdens de drie maanden tot 31 maart 2016. Op jaarbasis blijft dit iets onder onze verwachtingen voor 2017. Onze 

investeringsuitgaven tijdens de drie maanden tot 31 maart 2017 omvatten: € 4,2 miljoen aan investeringsuitgaven 

voor groei en innovatie, en € 4,3 miljoen aan investeringsuitgaven voor onderhoud (met inbegrip van € 1,9 miljoen 

voor stalen). Van onze totale investeringsuitgaven tijdens de periode kon € 2,3 miljoen worden toegeschreven aan 

ons segment Rugs, € 3,1 miljoen aan ons segment Residential, € 2,9 miljoen aan ons segment Commercial, en € 0,1 

miljoen aan ons segment Non-woven. 

Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 bedroegen onze investeringsuitgaven € 37,9 miljoen, tegen € 36,9 

miljoen tijdens het jaar afgesloten op 31 december 2015 en € 28,5 miljoen tijdens het jaar afgesloten op 31 

december 2014. De stijging van de investeringsuitgaven tijdens deze periodes is voornamelijk het gevolg van de 

expansie van onze showroom in de Verenigde Staten, investeringen in onze infrastructuur voor 

informatietechnologie en grondige revisies van diverse uitrustingen. Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016, 

op een pro-forma basis voor de overname van de Bentley-groep, bedroegen onze investeringsuitgaven €45,5 

miljoen, bestaande uit €25,7 miljoen aan investeringsuitgaven voor onderhoud en €19,8 miljoen aan 

investeringsuitgaven voor groei en innovatie. Deze waarde houdt geen rekening met €2,5 miljoen aan opbrengsten 

naar aanleiding van verkopen, hetgeen de totale investeringsuitgaven zou doen dalen tot €43,1 miljoen.  

Onze investeringsuitgaven voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 omvatten: € 15,9 miljoen aan 

investeringsuitgaven voor groei en innovatie, en € 22,2 miljoen aan investeringsuitgaven voor onderhoud (met 

inbegrip van € 8,0 miljoen voor stalen). Van onze totale investeringsuitgaven tijdens de periode kon € 16,3 miljoen 

worden toegeschreven aan ons segment Rugs, € 14,6 miljoen aan ons segment Residential, € 6,3 miljoen aan ons 

segment Commercial, en € 0,7 miljoen aan ons segment Non-woven.  

Onze investeringsuitgaven voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 omvatten: € 16,3 miljoen aan 

investeringsuitgaven voor groei en innovatie, en € 20,6 miljoen aan investeringsuitgaven voor onderhoud (met 

inbegrip van € 9,6 miljoen voor stalen), gedeeltelijk gecompenseerd door € 0,5 miljoen aan opbrengsten uit 

vervreemdingen. Van onze totale investeringsuitgaven tijdens de periode kon € 16,6 miljoen worden toegeschreven 

aan ons segment Rugs, € 15,3 miljoen aan ons segment Residential, € 4,9 miljoen aan ons segment Commercial, en 

€ 0,2 miljoen aan ons segment Non-woven. 

Onze investeringsuitgaven voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 omvatten: € 9,9 miljoen aan 

investeringsuitgaven voor groei en innovatie, en € 18,6 miljoen aan investeringsuitgaven voor onderhoud (met 

inbegrip van € 8,2 miljoen voor stalen). Van onze totale investeringsuitgaven in 2014, kon € 10,4 miljoen worden 

toegeschreven aan ons segment Rugs; € 12,0 miljoen aan ons segment Residential; € 5,5 miljoen aan ons segment 

Commercial; en € 0,3 miljoen aan ons segment Non-woven. Wij realiseerden in 2014 ook opbrengsten op de 

verkoop van vastgoed in ons segment Residential van € 3,0 miljoen. 

In de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014 bedroegen onze investeringsuitgaven respectievelijk 

6,8%, 6,6% en 5,4% van onze omzet. Met uitsluiting van onze buitengewone investering in de uitbreiding van de 

productiecapaciteit voor garen in onze Turkse fabriek zouden onze investeringsuitgaven in 2016 5,5% van onze 

omzet hebben vertegenwoordigd. Wij menen dat, op basis van de huidige capaciteitsconfiguratie en als gevolg van 
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de aanzienlijke investeringen in onze productievestigingen tijdens de afgelopen jaren, wij in staat zullen zijn de 

productievolumes op te voeren zonder aanzienlijke incrementele investeringsuitgaven in de toekomst. Wij 

verwachten dan ook dat de investeringsuitgaven geleidelijk zullen afnemen en stabiliseren op 5 à 6% van de omzet. 

Per 31 december 2016 bedroegen de toekomstige totale minimale leasebetalingen voor gebouwen en machines in 

het kader van niet-opzegbare operationele leases € 10,5 miljoen. Dit vertegenwoordigt de totale huidige vaste 

verbintenissen voor toekomstige investeringsuitgaven op dit moment.  

Verbintenissen uit belangrijke contracten 

In de tabel hierna worden onze belangrijke contractuele verplichtingen en hun looptijdprofielen gepresenteerd per 

31 maart 2017:  

 

 Minder 

dan 6 

maanden 

Tussen 6 

maanden en 

1 jaar 

Tussen 

1 en 2 

jaar 

Tussen 2 

en 5 jaar 

Meer 

dan 5 

jaar 

 (in duizend €) 

  

Verplichtingen uit hoofde van financiële-

leaseovereenkomsten ...................................................  (1.410) (1.407) (2.106) (3.995) (10.665) 

Senior Secured Notes .......................................................  (16.993) (17.035) (33.687) (174.024) (301.238) 

Handels- en overige schulden ..........................................  (148.565) — — — — 

Bruto afgewikkelde financiële derivaten – 

uitstromen ....................................................................  (31.754) (1.421) — — — 

Bruto afgewikkelde financiële derivaten - 

instromen .....................................................................  31.257 1.399 — — — 

Totaal ..............................................................................  (167.465) (18.464) (35.793) (178.019) (311.903) 

Bovenstaande tabel weerspiegelt alle contractueel vastgelegde afbetalingen voor vereffening, terugbetalingen en 

rente die resulteren uit opgenomen financiële verplichtingen. Meer informatie over onze Doorlopende 

Kredietfaciliteit en de Senior Secured Notes is te vinden in“— Liquiditeit en kapitaalmiddelen — 

Financieringsregelingen” hierboven. 

Niet in de balans opgenomen posten  

Wij hebben van tijd tot tijd bepaalde niet in de balans opgenomen regelingen voor kapitaalverbintenissen gebruikt 

in verband met de aankoop van bepaalde machines, contracten voor grondstoffenverbintenissen en gas en 

elektriciteit, of voor leases en operationele leaseovereenkomsten. Per 31 december 2016 bedroegen onze 

kapitaalverbintenissen € 2,4 miljoen, in verband met machines en apparatuur. Per 31 december 2016 bedroegen 

onze aankoopverbintenissen tegen vaste prijs voor elektriciteit en gas, voor leveringen in 2017, € 11,5 miljoen. Per 

31 december 2016 bedroegen onze aankoopverbintenissen tegen vaste prijs voor grondstoffen, voor leveringen in 

2017, € 66,0 miljoen. 

Daarnaast leasen wij een aantal gebouwen en verschillende apparatuur en machines. Per 31 december 2016 

bedroegen de toekomstige totale minimale leasebetalingen in het kader van niet-opzegbare operationele leases € 

10,5 miljoen.  

Behalve zoals hierboven vermeld, hebben wij geen regelingen die niet in de balans zijn opgenomen en die nu of in 

de toekomst een effect hebben of waarvan het redelijkerwijs waarschijnlijk wordt geacht dat ze nu of in de 

toekomst een wezenlijk effect hebben op onze financiële toestand, omzet, kosten, bedrijfsresultaten, liquiditeit, 

investeringsuitgaven of kapitaalmiddelen. 

Kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing over het marktrisico  

Wisselkoersrisico  

Wij zijn internationaal actief en zijn blootgesteld aan het wisselkoersrisico dat ontstaat als gevolg van verschillende 

valutablootstellingen, voornamelijk met betrekking tot het GBP, de USD en de TRY. Bijgevolg zijn onze financiële 

resultaten onderhevig aan de gevolgen van transacties in vreemde valuta’s en omrekeningsverschillen die 
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voortvloeien uit wisselkoersschommelingen, voornamelijk de wisselkoers tussen de EUR en de USD, de EUR en 

het GBP en de EUR en de TRY, en zullen onze financiële resultaten hieraan wellicht ook in de toekomst 

onderhevig zijn. Het aandeel van de inkomsten dat in de verschillende valuta’s is opgenomen, stemt niet exact 

overeen met de inkomsten afkomstig uit elke regio, omdat wij onze klanten soms factureren in een andere valuta 

dan hun plaatselijke valuta. Zo wordt een deel van onze verkopen in het Verenigd Koninkrijk gefactureerd in euro. 

Onze Geconsolideerde Jaarrekening worden opgesteld in euro. Wij zijn dan ook blootgesteld aan het 

wisselkoersrisico bij de opstelling van onze Geconsolideerde Jaarrekening wanneer wij de jaarrekeningen van onze 

dochterondernemingen die een andere functionele valuta hebben dan de euro omzetten. Een deel van onze activa, 

verplichtingen, inkomsten en kosten luidt in diverse andere valuta’s dan de euro, hoofdzakelijk GBP, USD en TRY. 

Daardoor kunnen onze geconsolideerde bedrijfsresultaten, die in euro worden gerapporteerd, worden beïnvloed 

door wisselkoersschommelingen.  

Het omzettingsrisico ontstaat wanneer onze dochterondernemingen transacties uitvoeren in een andere valuta dan 

hun functionele valuta. Wij vangen dit risico op via vier hoofdmethodes. Ten eerste, voor USD, zijn wij er in het 

verleden in geslaagd om instromen en uitstromen van kasmiddelen op elkaar af te stemmen, waardoor er een 

natuurlijke afdekking tussen activa en verplichtingen ontstond. De natuurlijke afdekkingspositie wordt halfjaarlijks 

beoordeeld, waarbij er strikt wordt toegezien op het bedrag van het restrisico. Ten tweede zijn wij ook commerciële 

regelingen aangegaan met twee van onze belangrijkste klanten om de impact van schommelingen tussen EUR en 

GBP en EUR en TRY te herzien, en de prijzen eventueel dienovereenkomstig aan te passen. Ten derde maken wij 

ook gebruik van valutatermijncontracten om onze resterende blootstelling aan het GBP af te dekken. Belangrijk 

daarbij is dat wij het percentage van onze in GBP luidende contanten die niet onder een 

prijsaanpassingsmechanisme vallen, voorspellen op een voortschrijdende basis van vijf maanden en dat wij 

termijncontracten afsluiten om die af te dekken per maand van blootstelling. In 2016 factureerde de Balta Groep 

voor circa € 148,6 miljoen aan klanten in het VK en Ierland, waarvan 26% in EUR en 27% in GBP, aangepast voor 

de koers GBP/EUR. De resterende 47% valt onder ons GBP-afdekkingsbeleid. Ten slotte houden onze 

langetermijnrelaties met onze klanten, zelfs bij commerciële regelingen die niet voorzien in mechanismen voor 

wisselkoersgebaseerde prijsaanpassingen, in dat zowel positieve als negatieve wisselkoersschommelingen 

doorgaans worden doorgerekend via prijsherzieningen op middellange termijn.  

Risico in verband met grondstoffenprijzen 

Wij zijn blootgesteld aan schommelingen in de prijs van belangrijke grondstoffen die worden gebruikt in het 

productieproces. Onze belangrijkste grondstoffen zijn polypropyleengranulaat, garen, latex en polyamidegranulaat. 

In 2016 vertegenwoordigden de grondstoffenkosten 46,5% van onze omzet. Doorgaans kunnen wij hogere 

grondstoffenkosten doorrekenen aan de klanten, die op hun beurt doorgaans ook prijsverlagingen doorrekenen 

wanneer de grondstoffenkosten dalen. Aangezien er meestal een zekere tijd verstrijkt voor wij stijgingen van de 

grondstoffenprijzen kunnen doorrekenen, hebben veranderingen in de kostprijs van grondstoffen normaliter op 

korte termijn een impact op onze brutomarge. De impact op de langetermijnprestaties is echter beperkt gebleven. 

Als de grondstofprijs van polypropyleen en polyamide 10% hoger (lager) was geweest, zou de winst na belastingen 

en eigen vermogen voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 € 4,0 miljoen lager (hoger) zijn geweest (jaar 

afgesloten op 31 december 2015: € 4,1 miljoen) bij afwezigheid van ingrepen door het management. Deze impact is 

berekend door vermenigvuldiging van de gekochte volumes van granulaat en garen op jaarlijkse basis met 10% 

verschil in de gemiddelde aankoopprijs van polypropyleen en polyamide tijdens het jaar. Deze 

gevoeligheidsberekening houdt rekening met het tijdsverloop tussen de aankoop van polypropyleen en polyamide 

en de opname van de grondstoffenkosten tegen de verkoop. 

Renterisico 

Ons renterisico houdt vooral verband met de externe schulden die een variabele rente hebben. Onze belangrijkste 

bron van schuldfinanciering, de Senior Secured Notes, draagt een vaste rente. De andere bronnen van 

schuldfinanciering hebben variabele rentevoeten. Wij gebruiken momenteel geen renteswaps voor onze 

financiering. 

Kredietrisico 

Ons kredietrisico wordt voor de hele Groep samen beheerd. We beoordelen de kredietkwaliteit van de klant, 

rekening houdend met zijn financiële positie, de ervaringen uit het verleden en andere factoren. Er worden 

individuele kredietlimieten vastgesteld op basis van ervaringen uit het verleden, een grondig inzicht in de klant en 

in nauwe samenwerking met de manager van de bedrijfseenheid. Deze kredietlimieten worden regelmatig 
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beoordeeld door de managers van de bedrijfseenheden. Als een kredietlimiet moet worden verhoogd, is de 

goedkeuring van de CFO vereist. Daarnaast hebben wij kredietverzekering afgesloten om een groot deel van het 

wanbetalingsrisico te dekken. Tot slot wordt het kredietrisico ook beperkt door non-recourse factoring- en 

forfaitingovereenkomsten voor de handelsvorderingen, waarbij het insolventierisico is overgedragen aan de 

tegenpartij. De historische wanbetalingspercentages bedroegen in 2015 en 2016 niet meer dan 0,1%. De 

handelsvorderingen zijn gespreid over diverse landen en tegenpartijen. Voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016 namen onze tien grootste tegenpartijen samen 31,8% van onze totale vorderingen voor hun rekening. Voor 

afgeleide financiële activa wordt de kredietkwaliteit beoordeeld op basis van de rating van de tegenpartij volgens 

Fitch. Al onze valutatermijncontracten zijn over-the-counter met een financiële instelling als tegenpartij.  

Liquiditeitsrisico 

Wij zien centraal toe op de kasstroomprognoses en liquiditeitsvereisten, om ervoor te zorgen dat wij over 

voldoende geldmiddelen beschikken om aan onze operationele behoeften te voldoen, en tegelijkertijd altijd 

voldoende bewegingsruimte behouden op onze niet-opgenomen toegezegde kredietfaciliteiten zodat wij 

kredietlimieten of convenanten op onze kredietfaciliteiten niet overschrijden. 

De bedrijfsactiviteiten van onze dochterondernemingen en de daaruit resulterende instromen van kasmiddelen zijn 

onze belangrijkste bron van liquiditeit. Dankzij ons systeem van cashpooling kunnen wij profiteren van 

kasoverschotten van bepaalde dochterondernemingen om de financiële behoeften van andere 

dochterondernemingen te dekken. Wij beleggen kasoverschotten op rentedragende lopende rekeningen en 

kortetermijndeposito’s en selecteren instrumenten met een gepaste vervaldatum of voldoende liquiditeit om 

voldoende bewegingsruimte te bieden zoals bepaald door de bovenvermelde prognoses.  

Om te voldoen aan onze verplichtingen inzake uitstromen van kasmiddelen, gebruiken wij indien nodig kasstromen 

uit bedrijfsactiviteiten en kredietfaciliteiten bij financiële instellingen. Daarnaast hebben wij met financiële 

instellingen factoringovereenkomsten gesloten waarbij er geldmiddelen aan ons beschikbaar worden gesteld in ruil 

voor de verkoop van bepaalde door ons gegenereerde handelsvorderingen. 

Onze belangrijkste bronnen van liquiditeit zijn historisch de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten, onze non-recourse 

factoringovereenkomsten en de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit geweest. De belangrijkste 

financieringsregelingen die van kracht waren per 31 maart 2017 zijn de Senior Secured Notes, de Overeenkomst 

Senior Term Loan, de Fifth Third-kredietovereenkomst, de Doorlopende Kredietfaciliteit en 

leasingschuldovereenkomsten. 

Factoring- en forfaitingovereenkomsten  

In het kader van haar normale bedrijfsvoering heeft de Groep twee non-recourse 

debiteurenfinancieringsovereenkomsten, waarbij zij handelsvorderingen mag verkopen die ontstaan bij de normale 

bedrijfsvoering tegen nominale waarde min bepaalde reserves en vergoedingen. Het insolventierisico dat gepaard 

gaat met de gefactorde vorderingen is overgedragen aan de factoringonderneming, die dit risico op haar beurt heeft 

overgedragen aan een kredietverzekeringsmaatschappij. De door de Groep gefactorde handelsvorderingen vormen 

doorgaans een aanzienlijk percentage van de handelsvorderingen, maar de feitelijke niveaus variëren in de loop van 

de tijd, vanwege liquiditeitsbehoeften en de aard van de vorderingen. Het gefactorde saldo op enig moment is dan 

ook niet noodzakelijk representatief voor de bedragen die in het verleden zijn gefactord, of die in de toekomst 

kunnen worden gefactord. Aangezien de risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen, worden de 

handelsvorderingen die zijn toegewezen aan de factoringondernemingen niet langer opgenomen in de balans van de 

Groep. In het kader van de non-recourse overeenkomsten int de Groep alleen de betalingen van haar klanten 

namens de factoringonderneming aan wie de vorderingen zijn gefactord. 

Hoewel de hoger beschreven factoringovereenkomsten betrekking hebben op de portefeuille van kredietverzekerde 

handelsvorderingen, heeft de Groep ook een forfaitingovereenkomst afgesloten waarbij een financiële instelling 

ermee instemt de vorderingen van individueel geïdentificeerde debiteuren te kopen (forfaiting) op doorlopende 

basis. Het kredietrisico in verband met deze vorderingen wordt volledig overgedragen van de Groep aan de 

financiële instelling, zodat deze financiële instelling het risico van wanbetaling door de debiteur draagt. De Groep is 

gemandateerd om de geforfaiteerde vorderingen te innen voor rekening en uit naam van de financiële instelling. Het 

in aanmerking komende deel van de handelsvorderingen die zijn overgedragen en gefinancierd krachtens deze 

overeenkomst wordt niet langer opgenomen in de balans van de Groep. De Groep blijft wel een deel van de 

vorderingen opnemen in de mate van haar voorgezette betrokkenheid, in overeenstemming met IAS 39 “Financiële 

instrumenten: opname en waardering”. 
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Belangrijke boekhoudkundige schattingen en oordelen  

Onze geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in overeenstemming met de IFRS. De bedragen die in onze 

geconsolideerde jaarrekening worden gepresenteerd, houden het gebruik van schattingen en veronderstellingen over 

de toekomst in. Schattingen en oordelen worden continu geëvalueerd en zijn gebaseerd op ervaringen uit het 

verleden en andere factoren, waaronder verwachtingen ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen waarvan 

gemeend wordt dat ze onder de omstandigheden redelijk zijn. Veranderingen in de economische omgeving, de 

financiële markten en andere parameters die worden gebruikt voor het bepalen van dergelijke schattingen en 

oordelen, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten verschillen, en de schattingen en veronderstellingen 

zullen maar zelden precies overeenstemmen met de werkelijke resultaten. 

Onze grondslagen voor financiële verslaggeving worden nader beschreven in Toelichting 3 bij onze geauditeerde 

geconsolideerde financiële jaarrekening per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 die elders in dit 

Prospectus is opgenomen. Naar onze mening zijn de volgende grondslagen de belangrijkste grondslagen die van het 

management eisen dat ze zaken in overweging nemen die inherent onzeker zijn of om subjectieve en complexe 

oordelen te vormen. 

Bijzondere waardeverminderingen 

Wij testen jaarlijks op bijzondere waardeverminderingen. Onze analyse van de bijzondere waardeverminderingen 

wordt uitgevoerd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden (“KGE’s”), waarbij de geschatte 

realiseerbare waarde wordt vergeleken met de boekwaarde van de materiële vaste activa, de immateriële activa en 

het werkkapitaal. Per 31 december 2016 maakten we gebruik van een disconteringsvoet na belastingen van 7,9% en 

een groeipercentage op lange termijn van 2,0%. 

Er is een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd op de berekeningen van de reële waarde min de kosten voor verkoop voor 

onze verschillende KGE’s per 30 september 2016: 

 KGE Rugs. Als de disconteringsvoet na belastingen met 2,6% stijgt of de langetermijngroei met 2,4% 

daalt, zou de overblijvende bewegingsruimte verdwijnen.  

 KGE Balta Tapijt (kamerbreed polypropyleentapijt geproduceerd voor het Residential-segment). Als 

de disconteringsvoet na belastingen met 3,1% stijgt of de langetermijngroei met 2,8% daalt, zou de 

overblijvende bewegingsruimte verdwijnen. 

 KGE ITC (kamerbreed polyamidetapijt geproduceerd voor het Residential-segment). Als de 

disconteringsvoet na belastingen met 5,8% stijgt of de langetermijngroei met 5,2% daalt, zou de 

overblijvende bewegingsruimte verdwijnen. 

 KGE Commercial. Als de disconteringsvoet na belastingen met 21,5% stijgt of de langetermijngroei 

met 17,0% daalt, zou de overblijvende bewegingsruimte verdwijnen. 

 KGE Non-Woven. Als de disconteringsvoet na belastingen met 32,7% stijgt of de langetermijngroei 

met 23,7% daalt, zou de overblijvende bewegingsruimte verdwijnen. 

De activa en verplichtingen van de KGE’s zijn niet significant gewijzigd sinds de recentste berekening. Er zijn ook 

geen aanwijzingen dat de realiseerbare bedragen zijn gedaald. De relatief beperkte bewegingsruimte voor het Rugs-

segment is het directe gevolg van de overname van de Groep door Lone Star Fund IX en wordt niet beïnvloed door 

veranderingen in de onderliggende bedrijfsprestaties. In het kader van de tests op bijzondere waardevermindering 

wordt de goodwill verworven in een bedrijfscombinatie toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden die 

naar verwachting het meeste zullen profiteren van de bedrijfscombinatie. Bijgevolg is de goodwill die resulteert uit 

de transactie met Lone Star Fund IX (€ 124,7 miljoen) louter toegewezen aan de segmenten Rugs (€ 94,3 miljoen) 

en Commercial (€ 30,4 miljoen). 

Inkomstenbelastingen 

Wij hadden fiscaal verrekenbare tegoeden in het kader van verliezen, definitief belaste inkomsten en notionele 

interestaftrek. Deze fiscaal verrekenbare tegoeden kunnen worden gebruikt voor de verrekening van toekomstige 

belastbare winsten voor in totaal € 461,3 miljoen per 31 maart 2017, wat leidt tot een maximale potentiële 
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uitgestelde belastingvordering van € 152,1 miljoen per 31 maart 2017, waarvan wij slechts € 25,5 miljoen hebben 

opgenomen. De waardering van dit actief is afhankelijk van een aantal oordelen en veronderstellingen over de 

toekomstige belastbare winsten van verschillende dochterondernemingen van de Groep in verschillende 

rechtsgebieden en over het resultaat van strategieën voor fiscale planning. Deze schattingen zijn gebaseerd op onze 

huidige kennis en op redelijke langetermijnverwachtingen. Als de omstandigheden veranderen en het uiteindelijke 

fiscale resultaat verschilt van de aanvankelijk opgenomen bedragen, dan hebben die verschillen een impact op de 

voorzieningen voor inkomstenbelastingen en uitgestelde belastingen in de periode waarin die vaststelling wordt 

gedaan. 

Inning van handelsvorderingen 

Wij hanteren oordeelsvorming bij de vaststelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren voor 

handelsvorderingen wanneer er objectieve aanwijzingen bestaan dat wij niet in staat zullen zijn alle verschuldigde 

bedragen te innen volgens de oorspronkelijke voorwaarden van de vorderingen. Het bedrag van de voorziening 

voor dubieuze debiteuren is het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante waarde van de 

geschatte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de originele effectieve rente. De geschatte toekomstige 

kasstromen worden bepaald op basis van de aanzienlijke financiële moeilijkheden van de debiteur, de 

waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet zal gaan of een financiële reorganisatie moet ondergaan, en niet- of 

wanbetalingen worden beschouwd als indicatoren dat de handelsvordering een bijzondere waardevermindering 

heeft ondergaan. 
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SECTOR 

Er bestaat geen bron die als enige gegevens van derden verstrekt voor de markt voor vloeren en zachte 

vloerbekleding. Bij de opstelling van dit overzicht hebben wij dan ook gegevens gebruikt van verschillende externe 

bronnen, naast schattingen van het management. De Vennootschap kan geen zekerheid bieden dat de 

veronderstellingen die zij heeft gedaan bij de samenstelling van deze gegevens van externe bronnen, juist zijn of 

haar positie in de sector correct weerspiegelen, en onze interne schattingen zijn niet door onafhankelijke bronnen 

geverifieerd. De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters verstrekken geen verklaringen 

of garanties over de juistheid of de volledigheid van deze informatie. De Vennootschap, de Verkopende 

Aandeelhouder en de Underwriters hebben deze informatie niet onafhankelijk geverifieerd, en hoewel de 

Vennootschap van mening is dat ze betrouwbaar is, kunnen de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de 

Underwriters de juistheid van de informatie niet garanderen. De Vennootschap bevestigt dat alle gegevens van 

derden in dit Prospectus nauwgezet gereproduceerd en voor zover de Vennootschap weet, en voor zover zij op 

basis van informatie die door dergelijke derde partijen is gepubliceerd kan controleren, zijn er geen feiten 

weggelaten waardoor de gereproduceerde informatie onnauwkeurig of misleidend zou worden. Raadpleeg in dit 

verband “Sector- en marktgegevens”. 

Belangrijke bepalende factoren voor de vraag naar rugs en tapijten 

Wij denken dat onze vier grote bedrijfssegmenten, Rugs, Residential, Commercial en Non-Woven, hun eigen 

onderliggende trends en vraagfactoren hebben.  

Wij beschouwen onze Rugs-activiteiten als een onderdeel van de bredere markt voor meubilair en vloerbekleding. 

Onze rugs zijn dan ook in wezen consumentengoederen, waarvan de markt wordt aangestuurd door wereldwijde 

consumptietrends, met inbegrip van het beschikbare inkomen en demografische trends, en de betaalbaarheid en 

aantrekkingskracht van de producten. Veel van deze indicatoren vertonen de laatste jaren een positieve evolutie, 

waarbij het consumentenvertrouwen en het beschikbare inkomen gestaag gestegen zijn sinds 2013. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  Global Insights, 2017; Bloomberg; EIU. 

(1) Totale waarde van het persoonlijke beschikbare inkomen bij constante marktprijzen, met 2005 als basisjaar, over de totale bevolking.  

 

De belangrijkste sociaaleconomische en demografische trends die een invloed uitoefenen op de wereldwijde sector 

van de rugs zijn:   

 Groei van de residentiële huurmarkt. Rugs voor de woning worden beschouwd als een sterk 

geïndividualiseerd artikel dat makkelijk te vervangen en betaalbaar is, en aangezien consumenten steeds 

meer gebruikmaken van tijdelijke huuraccommodatie in uiteenlopende vormen, worden rugs ook vaker 

vervangen dan vroeger.  
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o In Europa zijn huurwoningen als aandeel van de totale woonmarkt de afgelopen tien jaar met 3% 

toegenomen (bron: Eurostat, Distribution of population by tenure status, februari 2017).  

 

o In de VS zijn er sinds 2006 9,7 miljoen huurhuishoudens bijgekomen, tegen slechts 942.000 

huishoudens die eigenaar zijn (bron: IPE Real Estate, Residential US: Renting the American 

Dream, december 2016).  

 

 Toenemende mobiliteit van de bevolking. De EU-bevolking is steeds mobieler. Tijdens de vijf jaar van 

2007 tot eind 2011 is de woonmobiliteit (het percentage van de bevolking dat is verhuisd) gestegen tot 

17,6% in de EU. De mobiliteitsgraad lag het hoogst in Scandinavië, met Zweden op 40,2%, maar ook 

30,8% voor het VK (bron: Eurostat, People in the EU: who are we and how do we live, 2015). De 

residentiële mobiliteit wordt voor verschillende bevolkingsgroepen aangestuurd door verschillende 

factoren, zoals de mogelijkheden op onderwijs-, carrière- of pensioengebied, naast de beschikbaarheid en 

prijsniveaus van huur- en koopwoningen en de impact van de woonomstandigheden op de algemene 

levenskwaliteit.  

 

 Trend naar kleinere huishoudens in ontwikkelde landen. Naarmate de sociaaleconomische indicatoren 

verbeterden en mensen meer over een eigen inkomen gingen beschikken, zijn de traditionele 

multigenerationele huishoudens uiteengevallen, waarbij de jongere leden de ouderlijke woonst verlieten 

om alleen of met twee te gaan wonen. Volgens Eurostat is de gemiddelde grootte van de huishoudens in 

Europa sinds 2005 afgenomen. Het aandeel van de eenpersoonshuishoudens steeg met 4,1% naar 33,4% 

van alle Europese huishoudens in 2015, terwijl het aandeel van de huishoudens met vier personen 1,8% 

gedaald is over dezelfde periode, een trend die naar verwachting zal aanhouden (bron: Eurostat, People in 

the EU: who are we and how do we live, 2015). Freedonia heeft een vergelijkbare daling van de grootte 

van de huishoudens vastgesteld in Noord-Amerika tijdens dezelfde periode. Deze trend versterkt de 

algemene vraag naar artikelen voor woninginrichting, dus ook naar rugs.  

 

 Verstedelijking, vooral in de opkomende wereld. Door de globalisatie en de economische ontwikkeling van 

de opkomende markten blijven de mensen verhuizen van rurale gebieden naar de steden, en in de 

ontwikkelde wereld worden de bestaande stadsagglomeraties door deze trends uitgebreid naar voorsteden 

en satellietsteden. De huidige stedelijke wooninfrastructuur staat wereldwijd steeds meer onder druk, wat 

leidt tot meer nieuwbouw en renovatieprojecten. Tussen 2005 en 2016 is de verstedelijkingsgraad 

toegenomen in alle grote regio’s (Europa: 69,2% in 2005 en 71,2% in 2016; Noord-Amerika: 79,9% in 

2005 en 81,8% in 2016; Azië: 37,4% in 2005 en 45,3% in 2016) (bron: BMI Research, Urbanization Rates 

database, februari 2017). Zoals het geval is bij de stijging van de kleinere huishoudens, zorgt ook deze 

toenemende bouwactiviteit voor nieuwe ruimten die moeten worden ingekleed met een groter aanbod van 

rugs.  

Naast de demografische en sociaaleconomische factoren wordt de groei van de rugsmarkt ook aangestuurd door de 

cyclische aard van de modetrends en de toenemende neiging om geld uit te geven aan binnenhuisdecoratie en de 

woninginrichting op tijd en stond te veranderen en een nieuwe look te geven. Aangezien woninginrichting een 

kwestie van persoonlijke keuze, stijl en voorkeur is, kan hierop invloed uitgeoefend worden door culturele trends. 

Machinegeweven rugs zijn betaalbaarder voor de consumenten dan handgeweven rugs, en zij bieden dan ook steun 

voor de cyclische aanneming van nieuwe modetrends en de groei in de grootte van de rugsmarkt.  

Onze segmenten Residential en Commercial vertegenwoordigen een belangrijk onderdeel van de wereldwijde 

markt voor vloeren, die naast de zachte vloerbekleding ook twee types materialen voor harde vloeren omvat: 

veerkrachtig (vinyl, linoleum, kurk en rubber) en niet-veerkrachtig (keramiek, hout en laminaat). De sector van de 

vloerbekleding is sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de prestaties van de residentiële en 

commerciële markten voor renovatie en nieuwbouw, die worden beïnvloed door de cyclische aard van de algemene 

economie en specifieke plaatselijke omstandigheden. Gelet op het verband tussen vloerbekleding en de bouw, 

wordt de markt van de vloerbekleding vaak specifiek beïnvloed door veranderingen in de rentevoeten, de 

beschikbaarheid van krediet en de overheidsuitgaven, naast de bezettingsgraad van commerciële gebouwen, de 

samenstelling van de huishoudens en de groei van de bevolking.  

De prestaties van de renovatiemarkt zijn weliswaar veerkrachtiger dan die van de nieuwbouwmarkt, maar zij 

blijven gekoppeld aan dezelfde onderliggende economische trends en het consumentenvertrouwen die de algemene 

consumptie beïnvloeden.  
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 ___________________________________ 

Bron:  Global Insights 2017; Euroconstruct (82e, 76e, 72e en 68e conferenties); US Census Bureau. 

(1) Reële procentuele wijziging, bij de 19 Euroconstruct-landen en inclusief residentiële en niet-residentiële renovatie. 

(2) Enkel residentiële renovatie.   

In 2015 werd circa 76% van de Europese en de Noord-Amerikaanse markt van vloeren aangedreven door 

renovatieactiviteiten, de rest door nieuwbouw en andere eindmarkten (zoals de autosector). 

 
 _______________________________  

Bron:  Freedonia, World Flooring & Carpets, 2017. 

(1) Per 2015, omvat Europa en Noord-Amerika.  

(2) Omvat nieuwbouw en transportuitrusting en andere eindmarkten. 

Het segment non-woven heeft een diverse eindmarktblootstelling, zoals: (1) intern gebruik en externe verkoop voor 

tapijtruggen, (2) evenementen en vakbeurzen, en (3) technisch gebruik in de autosector en andere sectoren (zoals 

geotextiel voor drainering en filtering, en drukmaterialen voor reclamebanners). 

Markt voor rugs  

Als productcategorie kunnen rugs in zeer brede zin worden gedefinieerd als niet alleen vloerkleden maar ook 

deurmatten, badmatten en traplopers, naast andere vergelijkbare vloerbekledingen. De Groep is momenteel enkel 

actief in het vloerkledensegment van de markt. Vloerkleden worden in residentiële omgevingen gewoonlijk 

gebruikt als een decoratieve aanvulling op niet-veerkrachtige en veerkrachtige harde vloeren. Ze kunnen ook 

worden gebruikt om de akoestische eigenschappen van een ruimte te wijzigen, om vloeren te isoleren of als 

beveiliging in geval van struikel- en valpartijen. Freedonia schat dat 57% van de woningen in Europa en Noord-

Amerika een harde vloerbekleding hebben waar rugs op kunnen worden gebruikt. 

Rugs worden in de hele woning gebruikt: woonkamers, slaapkamers, keukens en zelfs voor buitendecoratie. De 

consumenten kunnen dus meer dan één karpet voor hun woning kopen. Bij het overwegen van een dergelijke 

aankoop houden de consumenten doorgaans rekening met vier factoren: (i) uitzicht (kleur en design), (ii) 

“aanraak”-kwaliteiten (zoals zachtheid, dikte, warmte), (iii) onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid, en (iv) 

prijsniveau. Uiteindelijk kiezen de consumenten het karpet dat de beste waarde biedt voor hun geld.   
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Detailhandelaars breiden hun rugsassortiment tegenwoordig uit, omdat rugs relatief weinig schapruimte innemen, 

terwijl ze ook weinig aandacht van het winkelpersoneel vereisen. Rugs kunnen extra omzet en winkelverkeer 

genereren voor meubelzaken omdat rugs kunnen worden gepresenteerd als een stijlvolle aanvulling voor bedden, 

zitbanken, kasten en andere traditionele meubelstukken. Bovendien zijn rugs zowel makkelijker te verplaatsen als 

goedkoper te vervangen dan grotere artikelen wanneer modetrends en consumentensmaken veranderen om de paar 

jaar. Terwijl een vloerkleed vroeger werd beschouwd als een weinig frequente investering of zelfs een aankoop 

voor het leven, willen de klanten vandaag hun interieurdecoratie zowat om de vier à zes jaar aanpassen met nieuwe 

rugs. 

Rugs zijn met de hand of machinaal vervaardigd en zijn verkrijgbaar in zeer uiteenlopende prijscategorieën. Door 

de recente verbeteringen in de kwaliteit van machinaal vervaardigde rugs, in combinatie met een verlaging van de 

productiekosten, is het aantal machinaal vervaardigde rugs gestegen ten opzichte van het aantal handgemaakte rugs. 

Wij werken uitsluiten in het segment van de machinaal vervaardigde rugs. 

In het kader van de bredere wereldwijde markt voor meubilair en vloerbekleding wordt voor de vraag naar rugs de 

volgende jaren een sterke groei verwacht. Die groei wordt aangedreven door de hoger aangehaalde positieve 

demografische trends, de toenemende aandacht voor de kwaliteit en verscheidenheid van binnenhuisdecoratie en de 

betere betaalbaarheid van machinegeweven rugs. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  MarketLine Global Furniture & Floor Coverings 2016. Gegevens voor 2016 tot 2020 zijn schattingen. 

 

Sinds 2011 is er een aanzienlijke groei in de Amerikaanse markt voor rugs, onder impuls van de stijgende verkoop 

van zowel nieuwe als bestaande woningen, in combinatie met de toenemende trend naar oplossingen met harde 

vloeren op de residentiële markt in de VS (bron: Catalina Research, U.S. Floor Coverings: Industry trends and end-

use market analysis). De consumenten gaan daarbij actief op zoek naar geschikte vloerkleden om hun vloeren van 

keramische tegels, vinyl en hout een bepaald accent te geven en aan te vullen. Volgens Market Insights LLC is de 

totale grootte van de markt van de vloerkleden (met inbegrip van badmatten), geschat op basis van de 

verkoopprijzen af fabriek, toegenomen van $ 2,5 miljard in 2011 naar $ 3,0 miljard in 2016, met een verdere 

verwachte stijging naar $ 3,4 miljard in 2021. Er is ook een stijgende vraag naar rugs voor buitengebruik, in parallel 

met het toenemende gebruik van buitenruimten zoals terrassen en patio’s ter uitbreiding van de woonruimte om te 

ontspannen en te dineren. Balta wordt beschouwd als een pionier van deze productcategorie en is met zijn 

flatweaveproducten duidelijk leider in dit marktsegment (bron: Roland Berger, US Rugs Market Expansion 

Compendium). 
 

Wereldwijde markt voor vloerbekleding 

De wereldwijde markt voor vloerbekleding bestaat uit drie grote productcategorieën:  

 zachte vloerbekleding (tapijten en rugs): geweven en getuft kamerbreed tapijt en tapijttegels, tapijt voor de 

luchtvaart- en de autosector en andere zachte-vloerbekledingsproducten (zoals de hoger beschreven 

rugsmarkt); 

 

 niet-veerkrachtige harde vloerbedekking: keramische tegels, laminaat, hout en andere producten; en  

 

 veerkrachtige harde vloerbedekking: vinyl en vergelijkbare producten. 
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Volgens Freedonia bedroeg de totale volumevraag op de wereldwijde markt voor vloerbekleding 16,0 miljard 

vierkante meter in 2015, met een totale marktwaarde van circa $ 236 miljard. Noord-Amerika en Europa zijn samen 

goed voor 33,6% van de totale vraag naar vloerbekleding en 64% van de wereldwijde vraag naar zachte vloeren. 

De gebruikte vloerbekleding verschilt naargelang het geografisch gebied, om verschillende redenen, zoals klimaat 

en cultuur. In Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk is zachte vloerbekleding veruit de grootste categorie van 

de totale vraag naar vloerbekleding. In EMOA (uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk), dat de warme klimaten van 

het Midden-Oosten en Afrika omvat, en in de warmere delen van Zuid-Amerika en Azië wordt de vraag 

gedomineerd door niet-veerkrachtige harde vloeren (vooral keramische tegels).  

 
 ___________________________________ 

Bron:  Freedonia, World Flooring & Carpets, 2017. Tenzij anders aangegeven zijn de gegevens van 2015.  

(1) Omvat badmatten, deurmatten, vloerkleden, tapijt voor auto’s en vliegtuigen en kunstgras. 

(2) Omvat hout, laminaat en keramiek. 

(3) Omvat vinyl. 

In 2015 werd circa 76% van de Europese en de Noord-Amerikaanse markt van vloeren aangedreven door 

renovatieactiviteiten, de rest door nieuwbouw en andere eindmarkten (zoals de autosector). 

 
 ___________________________________ 

Bron:  Freedonia, World Flooring & Carpets, 2017. 

(1) Per 2015, omvat Europa en Noord-Amerika.  

(2) Omvat nieuwbouw en transportuitrusting en andere eindmarkten. 

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek zijn de vooruitzichten voor de totale vraag naar vloerbekleding positief, met 

een verwacht samengesteld jaarlijks groeipercentage (compound annual growth rate, “CAGR”) van 3,1% voor de 

periode van 2015 tot 2020, tegen een CAGR van 2,6% tussen 2005 en 2015. De vraag naar vloeren zal naar 

verwachting hoger liggen in Noord-Amerika dan in Europa, door de snellere toename van de woningbouw. De 

West-Europese vraag naar vloerbekleding zal tussen 2015 en 2020 naar verwachting groeien tegen een CAGR van 

1,3%, onder impuls van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, die naar verwachting zullen voortvloeien uit het 
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beterende macro-economische klimaat. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  Freedonia, World Flooring & Carpets, 2017. 

De meeste vloeren worden gebruikt voor residentiële of commerciële doeleinden (samen goed voor circa 95% in 

2015, volgens Freedonia), hoewel ook de transportsector een bescheiden eindmarkt voor vloerproducten vormt.  

 
 ___________________________________ 

Bron:  Freedonia, World Flooring & Carpets, 2017.  

Volgens Freedonia bleef de wereldwijde vraag naar vloeren het ook goed doen in de nasleep van de wereldwijde 

financiële crisis van 2008, waarbij de gestage groei werd aangedreven door de aanhoudende vraag in de opkomende 

markten van Azië-Pacific (CAGR van 6%), Latijns-Amerika (CAGR van 4%) en het Midden-Oosten/Afrika 

(CAGR van 5%) van 2005 tot 2010. 

De markt voor zachte vloerbekleding 

De Vennootschap is actief binnen het subsegment van de zachte vloeren, een markt die in 2015 een wereldwijd 

volume van 4,2 miljard vierkante meter vertegenwoordigde. In Europa bedroeg de vraag naar zachte vloeren dat 

jaar 995 miljoen vierkante meter, tegen 1,3 miljard vierkante meter in Noord-Amerika. Zoals weergegeven in de 

onderstaande grafiek, is de wereldwijde markt voor zachte vloerbekleding tussen 2005 en 2015 enigszins gedaald, 

met een CAGR van 0,3%, wat voornamelijk te wijten is aan de vertragende wereldwijde economieën in Noord-

Amerika en Europa. Gelet op het verwachte verdere herstel in beide regio’s zal de wereldwijde markt voor zachte 

vloerbekleding naar verwachting groeien met een CAGR van 2,4% van 2015 tot 2020. 
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 ___________________________________ 

Bron:  Freedonia, World Flooring & Carpets, 2017. 

(1) De wereldwijde vraag naar tapijten en rugs omvat ook producten die niet door de Groep worden geproduceerd. 

Residentiële en commerciële markten voor kamerbreed tapijt en tapijttegels 

Kamerbreed tapijt (vloerbekleding uit één stuk) en tapijttegels worden gebruikt als een primair product voor zachte 

vloerbekleding. Kamerbreed tapijt en tapijttegels zijn populair vanwege hun comfort en hun textuur, eigenschappen 

als geluid- en schokdemping en warmtebehoud, en omdat ze eenvoudig te plaatsen zijn en concurrerend geprijsd 

zijn in verhouding tot veerkrachtige en niet-veerkrachtige harde-vloerproducten. 

De markt voor kamerbreed tapijt en tapijttegels kan worden onderverdeeld in het residentiële en het commerciële 

subsegment. De vraag naar residentieel kamerbreed tapijt en tapijttegels is gericht op de binnenhuisdecoratiestijlen 

van woningen, waar de vraag doorgaans wordt bepaald door de decoratie- of herinrichtingsbehoeften van een kamer 

of woning, terwijl vervangingscycli gewoonlijk ontstaan om esthetische of designredenen of uit 

netheidsoverwegingen. Commercieel kamerbreed tapijt en tapijttegels worden specifiek voor openbare ruimten 

gemaakt, zoals kantoorgebouwen, overheidsinstanties, ziekenhuizen en scholen, waarbij de vraag het gevolg is van 

grotere renovatie- of bouwprojecten. De markt van de tapijttegels heeft de laatste tijd geprofiteerd van de 

toenemende populariteit van modulaire tapijtsystemen voor kantoorgebouwen. 

De vraag naar kamerbreed tapijt en tapijttegels is samen met de nieuwbouw- en renovatieprojecten afgenomen in de 

nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008. Maar aangezien wordt verwacht dat de economie en het 

consumentenvertrouwen op alle grote markten zullen herstellen, wordt verwacht dat ook de vraag naar kamerbreed 

tapijt en tapijttegels zal stijgen. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  Eurostat; BMCW, 2017. De marktomvang wordt verondersteld gelijk te zijn aan de import plus de lokale productie min de export. 

Het Verenigd Koninkrijk, de grootste Europese markt voor kamerbreed tapijt en tapijttegels, heeft de afgelopen 

jaren een positieve groei genoteerd in het kader van het recente economisch herstel in Europa. Het volume van de 

renovatieprojecten, de belangrijkste factor achter de residentiële tapijtmarkt, zou de komende jaren relatief stabiel 

moeten blijven in Europa.  
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 ___________________________________ 

Bron:  82e Euroconstruct conferentie. 

(1) Zoals gedefinieerd door de 19 Euroconstruct-landen. 

Commerciële tapijttegels 

De Groep kan bogen op een sterke aanwezigheid op de markt van de commerciële (niet-residentiële) tapijttegels, 

vooral na de overname van Bentley. Zoals wordt weergegeven in de onderstaande grafiek, was de wereldwijde (met 

uitzondering van Afrika) niet-residentiële markt voor tapijttegels in 2016 goed voor in totaal 200 miljoen vierkante 

meter, en groeide hij tussen 2012 en 2016 tegen een CAGR van circa 2,9%.  

 
 ___________________________________ 

Bron:  BMCW, 2017.  

(1) Niet- residential omvat commerciële en bedrijfskantoren, winkels, horeca & vrije tijd, onderwijs & gezondheidszorg, 

overheid/institutioneel en transport. 

De wereldwijde niet-residentiële vloerenmarkt, waar de commerciële tapijttegels deel van uitmaken, is vooral 

gericht op kantoorruimten (66%), met kleinere gebruikspercentages voor de sectoren onderwijs en gezondheidszorg 

(13%) en de overheden en instellingen (12%). Noord-Amerika en Europa zijn de regio’s met de hoogste vraag, zij 

vertegenwoordigen respectievelijk 42% en 18% van de markt. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  BMCW, 2017. 

(1) Omvat Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland zoals gedefinieerd door BMCW. 

Er wordt verwacht dat de markt voor commerciële tapijttegels in Europa in 2017 met 3,3% zal groeien in 

vergelijking met 2016, vanwege het verwachte herstel van het macro-economische klimaat in Europa en de 

toenemende populariteit van modulaire vloerbekledingsoplossingen, in het bijzonder in kantoorruimten. Naar 

volume waren het Verenigd Koninkrijk en Ierland in 2015 goed voor 42% van de Europese markt voor 

Residential renovation output in Europe1 (€bn)

374 378 383 389 394 399 405 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E

CAGR ‘13–’15: 1.1%



 

131 

 

commerciële tapijttegels, gevolgd door Frankrijk en Duitsland, volgens BMCW. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  BMCW, 2017.  

(1) Europa omvat Zuid-, West-, Centraal- en Oost-Europa zoals gedefinieerd door BMCW. 

De Amerikaanse commerciële vloerenmarkt is vooral gericht op de eindmarkten onderwijs (30%), commercieel 

(21%), kantoren (20%) en gezondheidszorg (14%), volgens BMCW. De specifieke markt van de commerciële 

tapijttegels in de Verenigde Staten zal naar verwachting jaarlijks 9,2% groeien tot 2020, onder impuls van het 

toenemende besef van de voordelen van tapijttegels – zoals de makkelijke plaatsing en vervanging, de lage 

plaatsingskosten, lage onderhoudskosten, gunstig effect op de akoestiek, luchtkwaliteit en energiebesparing, en 

ontwerpflexibiliteit – en ondersteund door de sterke groei in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, hotels en 

ontspanning. 

 
 ___________________________________ 

Bron:  Market Insights LLC, US Floor Report 2017. 

 

Non-wovenmarkt 

Non-wovenproducten worden gebruikt in een brede waaier van toepassingen, met andere onderliggende 

eindmarkten en trends dan andere vloerbekledingsproducten. De producten zijn tapijten voor hedendaagse 

vloerbekledingsdoeleinden, zoals promotiecampagnes en/of grootschalige evenementen (vakbeurzen en 

tentoonstellingen), tapijtruggen, vinylruggen, auto-onderdelen (matten, wielkastbekleding), geotextiel (drainage en 

filtering) en drukwerk (reclamebanners).  

 

Concurrentiepositie 

 

Rugs 

De markt van de rugs is sterk gefragmenteerd als gevolg van de uiteenlopende producten (handgemaakt tegenover 

machinevervaardigd, natuurlijke tegenover synthetische vezels) op de markt en de uiteenlopende prijsniveaus.  

Wij menen dat wij ’s werelds op een na grootste producent zijn van machinaal vervaardigde rugs volgens volume, 

na Oriental Weavers (gevestigd in Egypte) en de grootste producent binnen Europa. Andere grote producenten van 

machinaal vervaardigde rugs zijn Merinos (gevestigd in Turkije), Mohawk Industries (gevestigd in de Verenigde 

Staten) en een aantal andere Turkse producenten, voornamelijk in de Gaziantep-regio. Wij ondervinden geen grote 

concurrentie van Chinese of andere Aziatische importeurs omdat zij minder gericht zijn op de productie van 

machinaal vervaardigde rugs. De meeste van onze rugs worden geproduceerd voor lage en middelmatige 

prijsniveaus, die het grootste deel van de markt voor hun rekening nemen. 

 

Residential  

Demand for commercial carpet tiles in the US ($bn)
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In 2016 waren wij volgens ons de grootste fabrikant van residentieel kamerbreed tapijt in Europa. Meer bepaald 

denken wij dat wij een marktleidend aandeel van circa 20% bekleden op de markt van kamerbreed tapijt in het 

Verenigd Koninkrijk (de grootste Europese markt voor kamerbreed tapijt) en circa 31% in Duitsland. Onze grootste 

concurrenten in het Verenigd Koninkrijk zijn Victoria plc (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk), Cormar Carpets 

(gevestigd in het Verenigd Koninkrijk) en Furlong Flooring (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland). 

Onze grootste concurrenten in Duitsland zijn Dura, Vorwerk en Infloor.  

Commercial 

In 2016 waren wij volgens ons een van de grootste fabrikanten van commercieel kamerbreed tapijt en tapijttegels in 

West-Europa. Volgens BMCW hadden wij in 2016 meer dan 5,0% marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk, meer 

dan 10,0% marktaandeel in Frankrijk, meer dan 10,0% marktaandeel in de Benelux, en meer dan 20,0% 

marktaandeel in Centraal- en Oost-Europa in commerciële tapijttegels.  

Na onze overname en integratie van Domo Floorcovering in 2010 zijn wij de op twee na grootste producent van 

commerciële tapijttegels geworden, met een marktaandeel van 10% naar waarde in Europa, volgens BMCW. Nog 

steeds volgens die publicatie is Interface de grootste speler in dit segment, met een marktaandeel van circa 31% 

naar waarde, gevolgd door Desso (onderdeel van de Tarkett Company), met een marktaandeel van circa 23% naar 

waarde.  

Ons modulyss-merk is een van de grootste spelers op de Europese markt van de commerciële tapijttegels en biedt 

een prijsniveau van € 8 tot € 22 per vierkante meter, waarmee het 94% van de marktvraag naar volume dekt 

(volgens BMCW). De grootste concurrenten zijn Forbo Tessera, Balsan, Burmatex en Tapibel in het lagere 

middensegment van de markt op basis van de prijs per meter, en Desso (onderdeel van de Tarkett Company), 

Interface, Milliken, Shaw Floors en Anker in de midden- en hogere marktsegmenten.  

Via de overname van Bentley hebben wij de Amerikaanse markt van commerciële tapijten en karpetten betreden, 

die op $ 3,1 miljard wordt geschat (volgens Catalina Research, U.S. Floor Coverings: Industry trends and end-use 

market analysis), gesegmenteerd in drie grote prijsschijven: 

De laagste schijf, met verkoopprijzen onder $ 20 per vierkante yard, vertegenwoordigt een verkoop van circa $ 1,5 

miljard per jaar en omvat bedrijven zoals Shaw Floors, J+J Flooring Group, Mohawk en Beaulieu America. Balta is 

van plan dit segment te betreden via de introductie van zijn bestaande modulyss-merk op de Amerikaanse markt. De 

productie in deze schijf is gericht op functionele productreproduceerbaarheid in hoge volumes. De middelste schijf, 

met verkoopprijzen tussen $ 20 en $ 25 per vierkante yard, vertegenwoordigt een verkoop van circa $ 1,0 miljard 

per jaar. De productie in deze schijf voegt esthetische elementen toe om een uniek product te produceren bij een 

relatief laag prijsniveau maar in hoge volumes, doorgaans voor gebruik in bedrijven. Het Bentley-merk van Bentley 

heeft zijn aanwezigheid in deze schijf actief opgevoerd en concurreert nu met Interface, Milliken en Tandus 

(onderdeel van Tarkett Company). De hogere, high-end schijf, met verkoopprijzen boven $ 25 per vierkante yard, 

vertegenwoordigt een verkoop van circa $ 1,0 miljard per jaar. Het Bentley-merk van Bentley is al lang actief op 

deze markt en concurreert hier met Atlas en Masland Carpet. Deze schijf produceert tapijt met de meest duurzame 

en kwaliteitsvolle materialen, waarbij de producenten gefocust zijn op margevoordelen, veeleer dan 

productievolumes.  
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 ___________________________________ 

Bron:  Catalina Research; schattingen van het management. Segmentering gebaseerd op schattingen van het management.  

Volgens BMCW neemt Bentley circa 3% van de totale Amerikaanse markt voor commercieel tapijt voor zijn 

rekening, terwijl marktleiders zoals Interface, Shaw en Mohawk goed zijn voor respectievelijk 30%, 29% en 11%. 
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ACTIVITEITEN 

Overzicht  

Wij zijn een van de grootste Europese producenten van zachte vloerbekleding, zoals rugs voor de particuliere 

woninginrichtingmarkt en kamerbreed tapijt en tapijttegels voor de residentiële en commerciële markten. Wij 

menen dat wij in 2016 de grootste producent in Europa waren van machinaal vervaardigde rugs, en de grootste 

producent in Europa van residentieel kamerbreed tapijt, in beide gevallen naar volume, en de op een na grootste 

producent wereldwijd van machinaal vervaardigde rugs naar volume. In 2016 waren wij ook de op twee na 

grootste producent in Europa van commerciële tapijttegels naar volume, volgens BMCW.  

Onze traditionele kernmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, met een groeiende 

aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa en in de Verenigde Staten, dat nu, met de overname van Bentley op 

22 maart 2017, ons grootste land is naar omzet. Wij hebben een lange geschiedenis van creativiteit en innovatie 

in de sector van de zachte vloerbekleding, en stonden aan de wieg van verschillende trends op het vlak van rugs 

en tapijten, met inbegrip van de massaproductie van flatweave en shaggy tapijt. Wij gebruiken ons innovatieve 

productontwikkelingsproces om onze producten te ontwerpen, te vervaardigen en te verdelen aan een brede 

waaier van klein- en groothandelaars in meer dan 133 landen, en werken nauw samen met onze klanten om 

producten te ontwikkelen die aangepast zijn aan plaatselijke voorkeuren en toegesneden zijn op de smaak van de 

consumenten. Wij geloven dat onze klanten onze productinnovatie, de consistente kwaliteit van onze producten, 

ons vermogen om op betrouwbare wijze en op tijd en volledig te voldoen aan orders voor grote volumes, en 

onze snel reagerende klantenservice en ondersteuning op prijs stellen.  

Wij beheren zes zeer geautomatiseerde, flexibele en efficiënte productiefaciliteiten in België (naast een 

opslagfaciliteit), die strategisch gepositioneerd zijn om de transportkosten te verlagen en de leveringstijden voor 

onze eindmarkten te verbeteren. Onze Belgische activiteiten kunnen putten uit de uitgebreide knowhow die 

gedurende 50 jaar is opgebouwd, een sterk erfgoed van textielvakmanschap en een hoog automatiseringsniveau. 

Daarnaast bezitten wij twee productiefaciliteiten met hoge capaciteit in Turkije, die gespecialiseerd zijn in de 

goedkope productie van arbeidsintensieve rugs en die profiteren van de knowhow van de Groep. Onze twee 

Amerikaanse distributiecentra zijn strategisch gelegen in Dalton en Calhoun, Georgia. 

Onze overname van Bentley, een van de grootste leveranciers van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed 

tapijt in de Verenigde Staten, bezorgt ons een platform voor expansie in het commerciële segment van de VS. 

Het ruime productassortiment en de klantenbasis van Bentley vormen een goede aanvulling voor ons aanbod en 

bieden kansen voor toekomstige groei. Bentley beheert zijn belangrijkste productiefaciliteit bij Los Angeles, 

California, die productie- en opslagruimte in de nabije buurt omvat, om de productieflexibiliteit en efficiency 

maximaal te houden.  

Wij voeren onze activiteiten uit via vier segmenten, georganiseerd volgens product en verkoopkanaal:  

 Rugs, dat een omzet van € 214,5 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 38,0 miljoen realiseerde 

voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (17,7% Adjusted EBITDA-marge). Wij ontwerpen, 

vervaardigen en verdelen een breed assortiment van machinaal vervaardigde rugs voor grote 

detailhandelaars (woninginrichtingszaken, meubelwinkels, gespecialiseerde winkels, 

discountwinkels en doe-het-zelfzaken) en aan groothandelaars.  

 Residential, dat een omzet van € 236,8 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 28,4 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (12,0% Adjusted EBITDA-marge). Wij 

ontwerpen, vervaardigen en verdelen kamerbreed tapijt onder merknaam (Balta Carpets en ITC) 

en tegels voor grote detailhandelaars en groothandelaars.  

 Commercial, dat een omzet van € 80,1 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 12,1 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (15,1% Adjusted EBITDA-marge). Wij 

ontwerpen, vervaardigen en verdelen modulaire tapijttegels, voornamelijk voor kantoren en 

openbare projecten via ons merk modulyss, en kamerbreed tapijt, voornamelijk voor de horeca via 

ons merk arc edition aan architecten, designers, aannemers en verkopers. De overname van 

Bentley verruimt onze Commercieel-productenportefeuille en biedt ons toegang tot de 

Amerikaanse markt van commercieel tapijt. Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

genereerde Bentley een omzet van € 110,7 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 16,0 miljoen.  
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 Non-Woven, dat een omzet van € 26,3 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 2,9 miljoen 

realiseerde voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (11,1% Adjusted EBITDA-marge). Wij 

ontwerpen, vervaardigen en verdelen gespecialiseerde stoffen voor isolatie, voering, auto’s, 

tapijtruggen en spandoeken via ons Captiqs-merk. Daarnaast is 48% van de productie van de 

divisie in miljoen vierkante meter bestemd voor intern gebruik, terwijl 29% bestemd is voor zachte 

vloerbekleding voor evenementen zoals vakbeurzen en tentoonstellingen.  
 

Onderstaande diagrammen tonen de opsplitsing van onze omzet volgens geografische regio en segment, en de 

Adjusted EBITDA volgens segment, voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (telkens op pro forma basis 

ter weerspiegeling van de overname van Bentley, alsof die had plaatsgevonden aan het begin van de periode):  

 

Een organisatiediagram van de Balta Groep, met inbegrip van Bentley, en haar Luxemburgse aandeelhouders na 

de reorganisatie maar voor het Aanbod is hieronder te vinden.  

 
 ___________________________________ 

Opmerkingen: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk.  
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De aandelen van Balta Oudenaarde NV omvatten vroegere aandelen aan toonder, die 4,63589% vertegenwoordigen van de 

gewone aandelen van de entiteit en waarvoor de wettelijke eigenaar niet kon worden geïdentificeerd toen de aandelen van de 

vennootschap werden omgezet van aandelen aan toonder naar aandelen op naam krachtens de Belgische wet in december 2015. 

Deze aandelen moesten dan ook gedeponeerd worden bij de Belgische Deposito- en Consignatiekas in afwachting van de 

identificatie van de eigenaar. Krachtens de Belgische wet zal de vennootschap het recht hebben deze aandelen die zijn 

gedeponeerd bij de Belgische Deposito- en Consignatiekas terug te kopen als de teruggave van deze aandelen niet is opgeëist 

door hun betrokken rechtmatige eigenaren tegen 31 december 2025. Momenteel kunnen er geen wettelijke rechten worden 

uitgeoefend met betrekking tot deze aandelen.  

Marc Dessein en Christophe Vanderbauwhede bezitten elk één aandeel van respectievelijk Balta Floorcovering en Balta Orient, 

krachtens de Turkse wetgeving die een minimumniveau van eigenaarschap door het management voorschrijft.  

Alle andere entiteiten zijn voor 100% of de meerderheid in handen van de afgebeelde directe moedervennootschap, met 

minderheidsbelangen van andere entiteiten binnen de Balta Groep. 

Sterke punten  

Wereldleider in decoratieve rugs en een Europees leider in tapijt 

We menen dat we op basis van verkoopvolume een van de toonaangevende fabrikanten zijn van machinaal 

vervaardigde rugs, residentieel kamerbreed tapijt en commerciële tapijttegels in Europa. In 2016 waren wij 

volgens ons in Europa de grootste fabrikant en distributeur van machinaal vervaardigde rugs, en de grootste 

speler op de Europese en Britse markt voor residentieel kamerbreed tapijt. Ook zijn we volgens ons een van de 

grootste fabrikanten en distributeurs van commercieel kamerbreed tapijt en tapijttegels in West-Europa. Na de 

overname van Bentley zullen wij naar verwachting een sterke positie blijven uitbouwen op de Noord-

Amerikaanse markt van commercieel tapijt. Op een onafhankelijke basis, groeide de adjusted EBITDA van 

Balta tegen een CAGR van 11,8% en groeide de omzet tegen een CAGR van 3,6% (3,1% op basis van een 

constante wisselkoers) van 2014 tot 2016. Op basis van een constante wisselkoers (zijnde aangepast voor 

waardevermindering van de Britse Pond), steeg Balta’s onafhankelijke omzet met 2,3% en de adjusted EBITDA 

steeg met 17,1% voor het jaar dat einde nam op 31 december 2016. 

 

Rugs 

Wij menen dat wij de toppositie bekleden op de Europese markt van de rugs en de op een na grootste positie 

wereldwijd, terwijl wij ook leider zijn in het segment van de rugs voor buitengebruik in de Verenigde Staten. 

Onze leiderspositie steunt op (i) best-in-class innovatie- en ontwerpcapaciteit, (ii) strategische partnerships voor 

productontwikkeling met een aantal van de grootste detailhandelaars voor interieurdecoratie, (iii) een 

uitgebreide productenportefeuille met de nadruk op het “prijs/kwaliteitverhouding”-voorstel en afgestemd op 

specifieke regionale voorkeuren en prijssegmenten, en (iv) de kwaliteit, efficiency en betrouwbaarheid van ons 

productieapparaat.  

Wij bouwen onze aanwezigheid actief uit in de VS (zo is onze omzet meer dan verdubbeld sinds 2012, Bentley 

niet meegeteld), waar er volgens ons aanzienlijke groeikansen voor de middellange termijn zijn. De kwaliteit 

van ons aanbod voor de Amerikaanse markt blijkt uit het succes van onze flatweave-rugs, die momenteel het 

best verkopende product zijn in het Amerikaanse segment van de buitenrugs. Wij zijn van plan om onze 

aanwezigheid op de Amerikaanse rugsmarkt verder uit te breiden, zowel intern als via strategische overnames, 

zoals wij gedaan hebben in ons Commercial-segment met de recente overname van Bentley, die de Amerikaanse 

markt van de commerciële tapijten heeft geopend voor dat segment van onze activiteiten (zoals hieronder 

uiteengezet).  

Residential  

In het residential tapijtensegment bekleden wij volgens ons topposities in Europa, het VK, Duitsland en 

Centraal- en Oost-Europa. Onze troeven zijn (i) onze uitstekende reputatie als partner voor productontwikkeling 

en -productie, (ii) ons uitgebreide productassortiment voor uiteenlopende prijsniveaus, en (iii) onze 

uitmuntendheid in creativiteit en design. De renovatiegestuurde aard van ons Residential-segment leidt ertoe dat 

de verkoop doorgaans wordt aangedreven door specifieke detailhandelaars. Zoals in ons Rugs-segment bouwen 

wij partnerships voor productontwikkeling uit met grote detailhandelaars, terwijl wij ook een meer 

servicegerichte strategie hanteren voor onafhankelijke detailhandelaars, bijvoorbeeld om ontwerpen voor hen te 

produceren. 

In het residentiële tapijtensegment hebben wij ons in het verleden altijd gefocust op de Britse markt, een van de 

grootste residentiële tapijtenmarkten ter wereld, met een sterke traditionele voorkeur voor tapijt als 

vloerbekledingsoplossing. Wij denken dat wij in 2016 de grootste speler waren op de Britse markt voor 
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residentieel tapijt, met een marktaandeel van 20% naar volume. De markt zelf blijft sterk gefragmenteerd en 

gedomineerd door in continentaal Europa gevestigde producenten (die samen meer dan 70% van de markt in 

handen hebben).  

Commercial 

Op de Europese markt van de commerciële tegels beschouwen wij onszelf als actieve uitdagers. Ons merk 

modulyss bekleedt de derde positie op de Europese markt van de commerciële tegels, met een marktaandeel van 

13% naar volume in 2016. Als gevolg van onze overname van Domo Floorcovering in 2010 zijn wij nu 

marktleider in de Centraal- en Oost-Europese regio, met een dominante positie in geselecteerde markten zoals 

Tsjechië en Polen, goed voor meer dan 50% marktaandeel naar volume in Polen. Wij zijn van plan ons 

modulyss-merk verder te ontwikkelen in Europa via een benadering van directe verkoop, door gebruik te maken 

van onze brede productenportefeuille, concurrerend te zijn in alle grote prijssegmenten en onze best-in-class 

designcapaciteiten (bijv. via productconcepten zoals Nature of Mix and Match, die architecten en designers een 

grote ontwerpvrijheid bieden) en productiecapaciteiten (zoals de volautomatische snij- en verpakkingslijn die 

voor een naadloze look zorgt en iTuft-machines die complexe en moderne designs mogelijk maken) verder uit te 

bouwen. Als gevolg van de overname van Bentley hebben wij de Amerikaanse markt van commercieel tapijt 

aangeboord, een van de grootste en sterkst groeiende tapijtmarkten ter wereld. Het Bentley-merk is een leider in 

hoogwaardige commerciële tegels en kamerbreed tapijt, en wij zijn dan ook van plan om gebruik te maken van 

het verkoop- en distributieplatform en de klantenrelaties van Bentley om het massamarktsegment van de 

Amerikaanse markt verder te penetreren met onze modulyss-tegels. 

Gelet op de functionele aard van de commerciële markt is onze strategie voor markttoegang in het commercial 

segment erop gericht solide relaties uit te bouwen met voorschrijvers (zoals architecten, ontwerpers, 

aannemers), die, meer dan de eindgebruikers, de personen zijn die de vloerbeslissingen nemen voor 

commerciële ruimten. Per 2016 hadden Balta Groep en Bentley relaties opgebouwd met meer dan 7000 

voorschrijvers. 

Aantrekkelijke consumptie- en tapijtmarktdynamiek om de langetermijnvraag aan te drijven 

Wij denken dat wij over een evenwichtige eindmarktblootstelling beschikken, met circa 39% van de pro forma 

Adjusted EBITDA gegenereerd door de lifestyle-gestuurde woninginrichtingsmarkt, circa 46% van de pro forma 

Adjusted EBITDA gegenereerd door residentiële en commerciële renovatie- en vernieuwingsprojecten en circa 

12% van de pro forma Adjusted EBITDA gegenereerd door nieuwbouw. Het saldo van onze Adjusted EBITDA 

komt op rekening van onze non-wovenproducten.  

Wij beschouwen rugs als een belangrijk onderdeel van de woninginrichting- en meubelmarkt, die wordt 

aangestuurd door aantrekkingskracht voor klanten, design en creativiteit, veeleer dan door zuiver technische of 

prijskenmerken. Rugs zijn een van de makkelijkste en meest rendabele manieren om de interieurdecoratie te 

verbeteren en oplossingen met harde vloeren aan te vullen. Hun aantrekkingskracht voor klanten is te danken 

aan de makkelijke aanschaf (relatief klein, makkelijk te leveren, geen speciale installatie vereist, beschikbaar via 

online platforms), betaalbaarheid (de gemiddelde prijs van rugs is relatief laag in vergelijking met andere opties 

voor de verbetering van de woninginrichting), en aantrekkelijke eigenschappen zoals warmte, een zacht gevoel 

en een positief effect op de akoestiek. Het brede spectrum van ontwerpen, vormen, stijlen en 

productspecificaties dat te vinden is op de markt biedt eindklanten en binnenhuisarchitecten de kans om voor 

alle residentiële omgevingen en designstijlen een geschikt product te vinden. Wij geloven dat de combinatie van 

deze kenmerken de afgelopen decennia tot een diepgaande kentering in de consumptiepatronen heeft geleid. 

Terwijl een vloerkleed vroeger werd beschouwd als een weinig frequente investering of zelfs een aankoop voor 

het leven, willen de klanten vandaag hun interieurdecoratie zowat om de vier à zes jaar aanpassen met nieuwe 

rugs.  

Wij zien ook positieve onderliggende trends in onze residentiële en commerciële tapijtmarkten, onder impuls 

van de relatief stabiele economische groei en gezondere renovatie- en bouwmarkten, en van de gehechtheid van 

de klanten aan tapijten en tapijttegels ten opzichte van andere vloerbekledingsoplossingen. Wij zijn van oordeel 

dat wij een breed gediversifieerde geografische aanwezigheid genieten, met een optimale aanwezigheid in de 

volgende kernmarkten voor tapijten en rugs: 

Verenigd Koninkrijk  

Om culturele en historische redenen vertegenwoordigt kamerbreed tapijt een aanzienlijk aandeel van de totale 

vloerbekledingsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren is er een toename van herinrichtings- en 
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bouwmarktactiviteiten geweest in de Britse economie. Wij zijn al ruim 40 jaar actief in het Verenigd Koninkrijk 

en hebben er een uiteenlopend productaanbod ontwikkeld, om te voldoen aan de voorkeuren van de Britse markt 

en onze relevante klantenbasis, terwijl wij ons ook blijven aanpassen aan nieuwe markttrends, zoals de 

groeiende voorkeur voor hoogwaardige tapijtproducten (zoals superzacht, waarbij we onze productmix hebben 

verbeterd met tapijt onder het Satino-merk, gemaakt met gebruik van ultrafijn nylongaren dat intern is 

ontwikkeld) en lagere voorraadtoezeggingen die resulteren in een stijgende vraag naar op maat gesneden 

kamerbreed tapijt. Wij zijn eveneens van mening dat ons Commercial segment zal profiteren van de toenemende 

focus op de versterking van ons directe verkoopkanaal in het Verenigd Koninkrijk en dat ons Residential-

segment zal profiteren van een vergelijkbare impuls om de relaties met onafhankelijke detailhandelaars in het 

VK uit te breiden. 

Rest van Europa 

We zijn van oordeel dat er een aanzienlijk groeipotentieel bestaat in de rest van de Europese markt, vooral via 

ons Commercial-segment. Als gevolg van onze overname van Domo Floorcovering in 2010, dat in Centraal- en 

Oost-Europa over een historisch solide klantennetwerk beschikte, zijn we momenteel nog steeds actief op deze 

markten aanwezig, in het bijzonder op de belangrijke markten van Polen en Tsjechië. Wij blijven ons ook 

richten op onze West-Europese kernmarkten Frankrijk en Duitsland, waar er een aanzienlijk groeipotentieel is 

voor de uitrol van directe verkoopcapaciteiten.  

Verenigde Staten 

Onze verkopen van rugs in de Verenigde Staten zijn blijven stijgen, naarmate we onze klantenbasis verbreden 

en onze productportefeuille verfijnen. Wij merken onder onze Amerikaanse klanten steeds vaker de trend dat 

rugs worden beschouwd als een modieus designartikel dat een centraal onderdeel van binnenhuisdecoratie 

vertegenwoordigt, in de woning, buiten en op kantoor. In dat kader hebben wij op de Amerikaanse markt een 

directionele groeistrategie ingevoerd die nu gericht is op de verhoging van ons marktaandeel in rugs voor 

binnen, met behulp van onze sterke relaties met meubel- en DHZ-ketens en dankzij het succes van onze 

flatweave-rugs voor buiten. 

De overname van Bentley, dat zich volledig richt op het commerciële segment met tapijttegels en kamerbreed 

tapijt, zal onze aanwezigheid in dit segment sterk uitbreiden. De overname van Bentley zal ook helpen bij de 

promotie voor ons modulyss-merk in de VS via het solide distributieplatform van Bentley. Wij verwachten dat 

de Amerikaanse commerciële markt voor tapijt en tegels een voortgezette groei zal boeken onder impuls van de 

sterke niet-residentiële vraag bij renovatie en nieuwbouw, en de onderliggende demografische trends die de 

vraag naar zachte vloerbekleding aansturen bij klanten in gezondheidszorg, onderwijs en de horeca.  

Rest van de wereld 

Wij zien aanzienlijke kansen om onze verkoop uit te breiden buiten de traditionele Europese en Noord-

Amerikaanse markten. Zo lijken de consumptietrends aan de basis te liggen van de groeiende penetratie van 

rugs in Azië en Zuid-Amerika, die het niveau op de ontwikkelde markten benaderen. Wij denken dat er ook 

potentieel bestaat om onze aanwezigheid uit te breiden in de grote regio’s van het Midden-Oosten. Om deze 

expansie te ondersteunen, zijn wij van plan gebruik te maken van onze sterke relaties met bepaalde wereldwijde 

klanten.  

Operationele uitmuntendheid creëert hoge toetredingsdrempels 

Wij zijn van mening dat onze verticaal en horizontaal geïntegreerde faciliteiten, voortdurende investeringen in 

efficiency en strategische geografische aanwezigheid onze aanzienlijke concurrentievoordelen vormen, die 

aanzienlijke toetredingsdrempels vormen op de markten waar wij actief zijn. 

Gedifferentieerd bedrijfsmodel met een hoge mate van verticale en horizontale integratie 

De flexibiliteit en doelmatigheid van ons productieapparaat heeft ons in staat gesteld een gedifferentieerd 

bedrijfsmodel te ontwikkelen met een hoge mate van verticale en horizontale integratie Deze integratie creëert 

een belangrijk concurrentievoordeel, omdat zij ons wereldwijde innovatieleiderschap, onze ongeëvenaarde 

snelheid van uitvoering en onze kostenconcurrentiepositie versterkt. 

Wij denken dat de hoge mate van verticale integratie van onze garenproductie een belangrijke troef voor onze 

activiteiten is. Onze interne garencapaciteit is van 2014 tot 2016 verder gegroeid, waarbij iedere extra kilo intern 

geproduceerd garen kostenbesparingen op grondstoffengebied oplevert. Bovendien zorgt de insourcing van 
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garen en kleurstoffen voor een snellere introductie van nieuwe designs en producten op de markt, wat een 

aanzienlijk concurrentievoordeel creëert op de voortdurend veranderende, lifestyle-gestuurde rugsmarkt. Door 

deze verminderde afhankelijkheid van externe leveranciers voor cruciale grondstoffen hebben wij ook een 

reputatie opgebouwd van zeer betrouwbare partner bij grote karpetverkopers. 

Onze activiteiten kunnen bogen op een hoge mate van horizontale integratie, met productiecapaciteiten in de 

drie grote productietechnieken voor zachte vloerbekleding (weven, tuften en naaldvilt). Onze expertise in de 

drie belangrijkste productiemethodes is een doorslaggevende factor voor de breedte en volledigheid van ons 

productaanbod. 

Bovendien maakt onze naaldviltexpertise een rendabele inhouse productie van naaldviltruggen voor onze rugs 

en tapijten mogelijk, wat dan weer zorgt voor producten van een constant hoge kwaliteit. Zo kunnen wij ook 

innovatieve oplossingen op de markt brengen vóór de concurrentie. 

Efficiency is een integraal onderdeel van Balta’s DNA 

Wij geloven ook dat onze speciale focus op kostenefficiënte en afgeslankte activiteiten een belangrijk onderdeel 

is van onze bedrijfscultuur, die wij sinds de oprichting van het bedrijf meer dan 50 jaar geleden in ere houden en 

ontwikkelen. De structurele concurrentiekracht van ons productieapparaat wordt verder omgezet in 

kostenvoordelen door onze efficiencygerichte aanpak, waarbij wij constant op zoek zijn naar mogelijkheden om 

extra productiviteitswinsten te boeken. 

Wij beheren zeer geautomatiseerde, flexibele en efficiënte productiefaciliteiten en onderzoeken voortdurend 

mogelijkheden om onze productie-efficiency en automatiseringsniveau verder te verbeteren. Recente 

voorbeelden daarvan zijn onze investeringen in een automatische lijn voor ultrasoon snijden, waarmee we onze 

capaciteit van modulaire vloerbedekking konden verdubbelen, een Chromojet-printer en geautomatiseerde 

magazijnen. 

Met het oog op een maximale efficiëntie en minimale kosten zijn onze productiefaciliteiten elk gespecialiseerd 

in de productie van welbepaalde producten. Onze rugs worden hoofdzakelijk vervaardigd in onze Belgische 

vestigingen van St-Baafs-Vijve, Waregem en Avelgem, en in Uşak in Turkije. Deze laatste vestiging is 

gespecialiseerd in de vervaardiging van meer arbeidsintensieve rugs. Onze kamerbrede tapijten worden 

hoofdzakelijk vervaardigd in Tielt, St-Baafs-Vijve en Oudenaarde en onze tapijttegels worden vooral 

vervaardigd in Zele (al deze vestigingen in België). De productiefaciliteit bij Los Angeles, California, is 

tegenwoordig gericht op de productie van de commerciële tapijten en tegels van Bentley. 

Strategisch gelegen productieapparaat met aantrekkelijke schaalvoordelen    

Wij hebben zes productiefaciliteiten in België, twee in Turkije en een in de VS (als gevolg van de overname van 

Bentley). 

Onze faciliteiten in België zijn strategisch gepositioneerd in het centrum van Europa om de transportkosten te 

verlagen en de leveringstijden voor onze eindmarkten te verbeteren. Onze Belgische activiteiten kunnen putten 

uit de uitgebreide knowhow die gedurende 50 jaar is opgebouwd. 

Onze onlangs uitgebreide productiefaciliteiten in Turkije kunnen bogen op een hoge capaciteit. Zij zijn 

gespecialiseerd in de goedkope productie van arbeidsintensieve rugs en profiteren van een vlotte toegang tot 

grondstoffen zoals polypropyleengranulaat en garen. Bovendien beschikken wij in Turkije over extra terreinen 

om in de toekomst verdere uitbreiding mogelijk te maken, al hebben wij momenteel geen plannen in die 

richting. 

Door de ligging van onze productie- en distributiefaciliteiten, zoals de strategische ligging van onze magazijnen 

in Dalton en Calhoun, Georgia, die deel uitmaken van een grote tapijtsectorhub, zijn onze belangrijkste markten 

vlot toegankelijk en kunnen wij de transportkosten en de leveringstijden van eindproducten terugdringen om 

onze klanten een best-in-class service te bieden. 

Bentley exploiteert een aanzienlijke productiefaciliteit in California, met geavanceerde apparatuur, 

geoptimaliseerde indeling en flexibele productiecapaciteit, wat zorgt voor minimale productiekosten en tegelijk 

ook voor een hoge productkwaliteit en klantenservice. De vestiging van Bentley beschikt ook over een 

aanzienlijke reservecapaciteit, die de verdere groei van zowel het Bentley-merk als de andere groei-initiatieven 

van de Groep op de Amerikaanse markt zou moeten ondersteunen. 
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Dankzij deze gestroomlijnde en gerichte infrastructuur profiteren ook wij van schaalvoordelen, vooral op het 

vlak van aankoop-, productie- en transportkosten.  

Bovendien zijn onze faciliteiten zo ontworpen dat de toewijzing van de productie tussen de verschillende 

productievestigingen efficiënt kan worden beheerd, en kunnen onze machines voor een aanzienlijk aantal 

specifieke producten worden gebruikt en aangepast, waardoor wij effectiever kunnen reageren op veranderingen 

in de vraag, in de voorkeuren van klanten of in designtrends. De huidige indeling van onze productiefaciliteiten 

biedt ons eveneens de mogelijkheid om de productiecapaciteit met beperkte investeringen te verhogen, als 

reactie op de steeds grotere vraag in groeiende markten. 

Uitmuntendheid in design en productinnovatie  

Onze klanten worden steeds geavanceerder en zij eisen een hoge kwaliteit in uiteenlopende maatstaven, en wij 

denken dan ook dat hun keuze voor een leverancier van karpet en tapijt complexer zal worden. Wij streven er 

continu naar onze klanten de technische eigenschappen aan te bieden (zoals onderhoudsvriendelijkheid en 

akoestiek) die zij vragen, in producten die zijn vervaardigd van de beste kwaliteitsmaterialen (die van invloed 

zijn op de zachtheid en duurzaamheid) en met de beste kleuren, designs en afwerking van de sector. 

Wij zijn van oordeel dat we kunnen steunen op een lange en geslaagde staat van dienst in de ontwikkeling van 

modieuze, innovatieve en zeer creatieve producten, zoals originele designs die voldoen aan een waaier van 

esthetische en technische marktvereisten. We lagen aan de basis van talrijke producttrends en hebben continu 

gefocust op de ontwikkeling van onze productontwikkelingscapaciteiten, vooral voor wat betreft culturele 

bijzonderheden en technologische vooruitgang. 

In ons Rugs-segment blijven wij elk jaar nieuwe productencollecties en trends introduceren, met minstens twee 

nieuwe collecties die 25% à 35% van het bestaande productaanbod per jaar vervangen. Wij denken dat 

gemiddeld een vijfde van onze brutomarge in de afgelopen drie jaar afkomstig was van de introductie van 

nieuwe producten of productvernieuwingen in de betrokken voorafgaande twaalf maanden. Bovendien 

versterken onze innovaties ons prijszettingsvermogen dankzij de design- en kwaliteitskenmerken van onze 

producten, terwijl onze geregelde collectievernieuwingen ons de mogelijkheid bieden om wijzigingen in de 

kostenstructuur door te rekenen aan de klanten. 

De productcreatie en productontwikkeling zijn gedecentraliseerd, met specifieke teams in elke divisie. Zij 

worden beheerd door 46 professionals over de hele Groep in Europa en de Verenigde Staten, waarvan er 27 zich 

uitsluitend richten op productontwerp en esthetiek. Onze veelzijdige productontwikkelings- en -

ontwerpactiviteiten positioneren ons in de voorhoede van de markt. Ons designteam woont geregeld grote 

vakbeurzen voor de meubel- en woningtextielsectoren bij (zoals Domotex in Hannover, Maison & Objet in 

Parijs, en andere toonaangevende meubelbeurzen in Milaan en Keulen) en bezoekt continu winkels voor 

meubels en woninginrichting in heel Europa om de relevantie en aantrekkelijkheid van onze designs te testen. 

Wij huren trendspotting-consultants in en overleggen met de design- en productontwikkelingsspecialisten van 

onze klanten om grote designtrends en de evolutie van de consumentensmaken te blijven volgen. In Rugs bieden 

wij ook series op maat en klantspecifieke producten aan voor de standaard productlijnen van grotere klanten, 

zoals Ikea en Lowe’s. Bij de start van de ontwerpfase voor de ontwikkeling van een bepaalde aangepaste serie 

of product zorgen wij er eerst voor dat wij de exclusiviteit hebben voor de levering van de betrokken serie of 

product aan de betrokken klant, gewoonlijk voor een beperkte duur (bijv. 3 jaar), waarna wij een leverancier 

blijven op niet-exclusieve basis.  

Ons innovatieleiderschap wordt mogelijk gemaakt door onze verticale integratie naar garenproductie, omdat dit 

een kritieke fase is, waar de kleur- en tasteigenschappen van het product worden vastgelegd. Onze voortdurende 

investeringen in de insourcing van garen stabiliseren niet alleen een cruciale bevoorradingsketen, maar 

ondersteunen ook onze positie van sectorale trendsetter en helpen ons af te schermen van het risico van kopiëren 

of reverse engineering van onze producten.  

Wij leveren continu inspanningen om voor onze klanten de bevoorrechte leverancier te worden. Wij menen dat 

wij onlangs bijzonder succesvol zijn geweest in de verwezenlijking van de massaproductie van flatweave en 

shaggy rugs. Onze flatweave producten voor buiten vallen bijzonder in de smaak bij de klanten in de Verenigde 

Staten, wat ons aandeel op die markt versterkt. 

Strategische productontwikkelingspartner voor grote blue-chip klanten 

We treden voor onze belangrijkste klanten vaak op als partner inzake productontwikkeling en -vervaardiging. 

We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in de apparatuur, waardoor er talrijke permutaties mogelijk zijn in de opties 
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van onze producten qua kleur, textuur, indeling en vormgeving, die nog uitgebreid worden door de insourcing 

van garen. Continue productinnovatie, nieuwe designs en de flexibiliteit van onze productieprocessen om die 

designs en bestellingen op maat mogelijk te maken, worden door klanten vooral gewaardeerd om meer 

winkelbezoeken en extra omzet op detailhandelsniveau te genereren. Onze productieflexibiliteit beperkt tegelijk 

het risico van te grote voorraden van minder populaire designs en producten. Ons verticaal geïntegreerde 

bedrijfsmodel met insourcing van garen maakt de directe introductie van nieuwe designs en innovatie in 

massaproductie mogelijk en schept een significant concurrentievoordeel. Wij herzien voortdurend ons 

productaanbod via de opvolging van de verkoopresultaten van en de klantenreacties op ieder product, om te 

achterhalen welke designs het meest in de smaak vallen bij de consumenten en welke nieuwe producten wij 

idealiter aanbieden.  

Balta Groep kan samen met Bentley bogen op een diverse en loyale klantenbasis van circa 4700 klanten, die 

grotendeels bestaan uit internationale klein- en groothandelaars in uiteenlopende geografische gebieden. De 

Groep heeft diepgaande relaties opgebouwd, waarvan sommige al meer dan 15 jaar worden voortgezet, met veel 

van haar grootste wereldwijde en Europese detail- en groothandelaars voor interieurdecoratieproducten en 

zachte vloerbekledingen, zoals Breno, Carpetright, Hammer / TTL, Headlam, Ikea, Kibek, Maguires Group, 

Tapis Saint Maclou, Steinhoff Group, Tedox en V.K.G. Group. Onze relaties met onder andere Home Depot, 

Lowe’s en Ikea zijn gunstig voor onze uitbreiding in de Verenigde Staten.  

 

Bentley verkoopt zijn producten voornamelijk aan handelaars, zoals Sherland & Farrington en Century Carpet, 

waarmee het al lang relaties onderhoudt. Het verkoopteam van Bentley werkt samen met deze handelaars, met 

als uiteindelijk doel de ontwikkeling van de relaties met de eindgebruikers. Grote eindgebruikers zijn LAX 

Airport, NBC Universal, University of North Carolina, Nordstrom, Time Warner Cable, Staples Center en 

Blackrock. 

Grote klanten behandelen ons als een vertrouwde leverancier en strategische partner: zij delen informatie met 

ons en putten uit onze expertise voor de ontwikkeling van innovatieve, rendabele en hoogwaardige producten. 

Specifiek delen wij onze designexpertise en inzicht in de culturele voorkeuren om innovatieve producten te 

ontwikkelen die beantwoorden aan de esthetische en technische eisen van de plaatselijke eindklanten. Onze 

investeringen in apparatuur verhogen de flexibiliteit voor het ontwerp van onze producten en stellen ons in staat 

om ons snel aan te passen aan de vragen van grote klanten, gebaseerd op de voorkeuren van de eindklanten 

tussen de uiteenlopende mogelijkheden inzake kleur, textuur, indeling en vormgeving, zodat wij de meest 

actuele producten kunnen leveren aan onze klanten, binnen de kortst mogelijke termijnen. Omgekeerd profiteren 

wij ook van deze samenwerkingen door een beter inzicht te verwerven in de vraag van de consumenten.  

Wij geloven dat onze klanten prijs stellen op (i) onze constante productie-innovatie, (ii) de consistente kwaliteit 

van onze producten, (iii) ons vermogen om op betrouwbare wijze en op tijd en volledig te voldoen aan orders 

voor grote volumes, en (iv) onze snel reagerende klantenservice en ondersteuning. Doorgaans produceren wij 

onze voorraad op basis van de verkoopvoorspellingen van onze grote klanten, wat helpt om de voorraden te 

beheren en het risico van verouderde voorraden terugdringt. In onze segmenten Rugs en Residential is een klein 

deel van de omzet maatwerk. In het Commercial-segment kan deze productie op bestelling soms meer dan de 

helft van onze omzet bedragen, vanwege de projectgebaseerde aard van de activiteit, wat het voorraadrisico nog 

verder terugdringt. Deze vertrouwens- en partnerrelatie vormt een belangrijke toetredingsdrempel voor andere 
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producenten die niet beschikken over onze sterke plaatselijke aanwezigheid, ons productieapparaat en onze 

expertise.  

Breed distributienetwerk en verkoopteam met directe toegang tot voorschrijvers 

Onze producten worden verkocht aan klanten in meer dan 133 landen en wij hanteren een specifieke route-to-

market voor elk segment en elke geografische regio. Onze Rugs-activiteit focust vooral op wereldwijde accounts 

zoals grote ketens voor interieurdecoratie, waarvoor wij doorgaans niet alleen een leverancier zijn, maar ook een 

belangrijke partner voor productontwikkeling en bevoorradingszekerheid. Naarmate wij onze 

partnershipovereenkomsten op wereldwijde schaal uitrollen en verdiepen, stappen wij over naar het “account 

manager”-type voor de relaties met grote klanten. Op de markt van het residentieel tapijt hebben wij solide 

relaties met grote ketens en grossisten, en wij besteden ook steeds meer aandacht aan directe relaties met 

kleinere onafhankelijke detailhandelaars en bouwbedrijven. Momenteel hebben wij connecties bij meer dan 

2000 van deze bedrijven. In het Commercial-segment focussen wij op de directe verkoop aan projectaannemers 

en voorschrijvers (ontwerpers en architecten) bij onze uitrol van een gespecialiseerd verkoopteam dat zich 

uitsluitend op deze klantengroepen richt. Samen beschikken Balta Groep en Bentley momenteel over relaties 

met zo’n 7000 dergelijke voorschrijvers, waaronder circa 2900 aannemers. Wij streven er ook naar wereldwijde 

relaties op te bouwen met grote internationale zakelijke accounts om terugkerende omzet te genereren op 

wereldwijd niveau. Wij investeren ook sterk in stalen, die volgens ons een belangrijk hulpmiddel zijn om ons 

merk te promoten in de wereld van de ontwerpers en architecten, en ons in staat stellen onze verkoopkosten te 

optimaliseren. Onze recente investering in capaciteit voor snijden op maat zou ons marktaandeel in dit segment 

van de Residential-markt moeten uitbreiden en onze verkoopvolumes en marges moeten ondersteunen. Zoals 

reeds vermeld zijn wij ook van plan gebruik te maken van het sterke verkoopteam van Bentley en zijn bestaande 

relaties om verkoopkanalen te ontwikkelen voor ons modulyss-merk in Noord Amerika.  

Per 31 december 2016 waren 74 professionals in dienst bij Balta om onze producten te verkopen. Zij zijn 

momenteel gespreid over acht landen (België, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 

Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore), waardoor wij ons kunnen aanpassen aan 

lokale verschillen en een beter inzicht kunnen verkrijgen in de behoeften van elke markt en regio. Wij gebruiken 

ook een netwerk van 39 onafhankelijke verkoopvertegenwoordigers die specifieke regio’s dekken, ter 

aanvulling van het werk van het verkoopteam van werknemers. Daarnaast heeft elk bedrijfssegment zijn eigen 

verkoopteam, dat gespecialiseerd is in het productaanbod van dat segment. Bentley beschikt over een al even 

ervaren verkooporganisatie, met 57 verkoopvertegenwoordigers en 6 onafhankelijke agenten, beheerd door 4 

regionale vice presidents. Het verkoopteam omvat vier verkoopmedewerkers die zo’n 170 nationale accounts 

beheren. 45% van het verkoopteam van Bentley zijn recente rekruteringen (sinds 2013) uit de sector.  

Goed uitgeruste activabasis met een trackrecord van winstgevende groei  

In de drie jaar tot 31 december 2016 hebben wij aanzienlijke investeringen uitgevoerd in onze vestigingen in 

België en Turkije, voor een totaalbedrag van € 24,3 miljoen. Raadpleeg in dit verband “Operationeel en 

financieel overzicht en vooruitzichten — Liquiditeit en kapitaalmiddelen — Investeringsuitgaven”. Dankzij de 

extra productiecapaciteit in onze Turkse faciliteiten, die gespecialiseerd zijn in meer arbeidsintensieve 

rugsproductie, kunnen wij onze kostenpositie verbeteren en de actieve expansie van onze rugsverkoop in de 

Verenigde Staten versterken.  

Wij kunnen bogen op een geschiedenis van stabiele financiële resultaten in uiteenlopende economische 

omstandigheden, wat grotendeels te danken is aan onze focus op de decoratie- en renovatiemarkt, die in het 

verleden doorgaans een stabiele groei heeft gekend en minder kwetsbaar was voor economische cyclussen dan 

de nieuwbouwmarkt. Wij schatten dat zo’n 85% van ons Recurrent Bedrijfsresultaat van 2016 werd gegenereerd 

door decoratie-, renovatie- en vernieuwingsprojecten.  

Wij kunnen wijzen op een trackrecord van beterende Adjusted EBITDA-marge, die hoofdzakelijk te danken is 

aan (i) een aantal strategische initiatieven om onze vastekostenbasis te verlagen en onze operationele efficiency 

te verbeteren, en (ii) de optimalisering van de productmix naar meer winstgevende rugs- en tegelmarkten. Zo 

maken binnen ons Rugs-segment afgeslankte activiteiten en kosteneffectiviteit deel uit van het strategische 

kader van het segment. Elk jaar wordt een plan voor kostenverlaging en kosteneffectiviteit opgesteld, uitgevoerd 

en bewaakt. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn (i) grondstoffenbesparingen, (ii) energiebesparingen, (iii) 

loonkostenbesparingen (bijv. via de automatisering van afwerkingslijnen, robotisering) en (iv) de voortdurende 

vermindering van afval en recuperatie (vooral via extrusie). 
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De afgelopen drie jaar hebben wij, de overname van Bentley meegerekend, onze Adjusted EBITDA-marge 

opgevoerd met 2,1%, goed voor € 97 miljoen aan Adjusted EBITDA (met inbegrip van Bentley). Bovendien 

hebben wij operationele kasstromen gegenereerd (gemeten als Adjusted EBITDA min wijzigingen in 

werkkapitaal en bruto investeringsuitgaven) van respectievelijk € 34,1 miljoen, € 37,8 miljoen en € 37,5 miljoen 

voor de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014.  

Wij zullen ons blijven concentreren op de winstgevendheid en hebben daartoe diverse initiatieven voor 

margeverbetering en kostenefficiëntie ingevoerd, zoals: 

 de versterking van onze insourcing van garenproductie; 

 investeringen in automatisering en nieuwe technologieën; 

 verdere specialisering van onze productiefaciliteiten; en  

 aandacht voor een voortdurende stroom van meer kleinschalige projecten voor verbetering en het 

wegwerken van knelpunten. 

Geoptimaliseerd en zeer ervaren managementteam, dat klaarstaat om de Vennootschap naar het volgende 

niveau te brengen 

Wij beschikken over een solide en ervaren managementteam, dat uitgebreide expertise in de markten van de 

vloerbekleding en woninginrichting combineert met het enthousiasme en de vaste wil om het bedrijf te doen 

groeien. Ons Directiecomité, dat wordt geleid door Tom Debusschere (Chief Executive Officer) en verder 

bestaat uit Tom Gysens (Chief Financial Officer), Marc Dessein (Managing Director, Rugs), Lieven 

Vandendriessche (Managing Director, European Carpets and Tiles) en Ralph Grogan (Managing Director, 

Bentley), is de afgelopen twaalf maanden grotendeels vernieuwd na de overname door Lone Star Fund IX. Ons 

management deelt tegenwoordig dezelfde duidelijke strategie en visie om de leiderspositie van het bedrijf te 

versterken en een winstgevende groei te boeken. 

Daarnaast beschikken onze divisiemanagementteams over een uitgebreide ervaring in de sector van de 

woninginrichting en de zachte vloerbekleding, en met hun gebundelde kennis van de sector, technische expertise 

en klanten- en leveranciersrelaties zullen zij ons bedrijf uitbouwen en onze strategieën ten uitvoer brengen. 

Strategie  

Onze visie en doorslaggevende strategische doelstelling is onze klanten prachtige designs en hoge kwaliteit 

tegen een betaalbare prijs te bieden. Wij beschouwen onszelf als een echte partner die waarde voor zijn klanten 

kan genereren op duurzame wijze. Ons doel is de wereldleider te worden in machinaal vervaardigde rugs, een 

toonaangevende tapijtproducent voor de Europese residentiële markt en een actieve uitdager op de Noord-

Amerikaanse en Europese markten voor commercieel tapijt en tegels. 

Wij willen deze doelstellingen verwezenlijken door (i) onze marktleidersposities in onze kernsegmenten te 

versterken door te focussen op innovatie en productontwikkeling, onze verkoopkanalen uit te breiden en nieuwe 

markten voor onze producten aan te boren, (ii) blijvend te focussen op operationele uitmuntendheid en 

kostenefficiëntie, en (iii) selectief te zoeken naar complementaire overnamekansen. 

Positie als marktleider in onze belangrijkste segmenten consolideren en verstevigen 

Ons doel is de wereldleider te worden in machinaal vervaardigde rugs, de Europese leider in residentieel 

kamerbreed tapijt en tegels, en een actieve uitdager op de Noord-Amerikaanse en Europese markten voor 

commercieel tapijt. Wij profiteren van een knowhow van de sector die wij al meer dan 50 jaar uitdiepen, solide 

klantenrelaties en expertise op het vlak van productdesign, innovatie en techniek, die wij van plan zijn in te 

zetten om onze marktposities verder te consolideren en te versterken. 

Rugs 

In 2016 waren wij volgens ons de grootste Europese en de op een na grootste wereldwijde fabrikant en 

distributeur van machinaal vervaardigde rugs naar volume. Wij streven ernaar de wereldleider te worden naar 

verkoopvolume door gebruik te maken van onze solide relaties en onze samenwerking voor 

productontwikkeling met grote detailhandelaars te versterken om zo een groter deel van hun bestellingen binnen 
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te halen, het beter te doen dan de marktgroei in West- Europa, en de markten van het Midden-Oosten, Azië, 

Zuid-Amerika en Australië verder aan te boren, daarbij profiterend van de positieve consumententrends in deze 

regio’s. Wij beschouwen de Amerikaanse markt ook als een sleutelfactor voor de groei voor de volgende fase 

van onze ontwikkeling en wij zullen onze sterke positie in het segment van de buitenrugs benutten en ons 

marktaandeel in rugs voor binnen uitbreiden via (i) de ontwikkeling van nieuwe producten, (ii) de verdere 

aanpassing van onze producten aan de plaatselijke smaak, en (iii) voortdurend overleg en samenwerking met 

bestaande en nieuwe klanten. De voortdurende operationele verbeteringen en de uitbreiding van de 

productiecapaciteit in Turkije en België, en verdere investeringen in onze insourcingcapaciteit voor garen, 

zullen nieuwe groeikansen mogelijk maken in het Rugs-segment. Ten slotte zijn wij ook van plan om onze e-

commerce verkoop te ontwikkelen. 

Residential 

In 2016 waren wij volgens ons de grootste Europese fabrikant en distributeur van residentieel kamerbreed tapijt, 

en de marktleider in het VK en Duitsland, de twee grootste markten van Europa. Wij willen onze marktleidende 

positie op de Europese kernmarkten verder versterken door onze distributiekanalen te verbreden via nieuwe 

routes naar de markt, te focussen op de ontwikkeling van een meer actieve aanwezigheid in bepaalde snel 

groeiende marktniches, en onze bestaande ontwerpcapaciteit, marketing en toonaangevende klantenservice te 

consolideren. Zo investeren wij op de Britse markt in capaciteit voor snijden op maat om marktaandeel te 

winnen op de snel groeiende markt van de onafhankelijke detailhandelaars. Wij investeren ook actief in de 

ontwikkeling van nieuwe producten op verschillende prijsniveaus om onze productmix verder te verbeteren. In 

2016 hebben wij in het bijzonder innovatieve series voor zacht polyamide (PA) en polypropyleen (PP) 

ontwikkeld, om een leiderspositie te veroveren in het groeiende segment van high-end zachttapijt. 

Commercial 

Wij zijn volgens ons een van de grootste fabrikanten en distributeurs van commercieel kamerbreed tapijt en 

tapijttegels in West-Europa, en met de overname van Bentley zijn wij nu ook een van de grootste fabrikanten in 

het Amerikaanse marktnichesegment van hoogwaardig commercieel tapijt. Wij streven voor commercieel 

kamerbreed tapijt en tegels naar een positie van marktleider in Europa en wereldwijd volgens verkoopvolume. 

Wij zijn daarbij van plan te profiteren van de positieve sectortrends en de toenemende vraag naar modulaire 

systemen bij een brede groep van commerciële klanten (zoals kantoren, onderwijs, gezondheidszorg en de 

horeca) en gebruik te maken van de overname van Bentley om ons modulyss-merk op de Amerikaanse markt te 

introduceren en omgekeerd gebruik te maken van de knowhow van Bentley in het high-end segment om de 

modulyss-productmix op te waarderen voor de hoogste en middelste prijsschijven van de Europese markt. Onze 

distributiestrategie is gefocust op de verdere uitrol van het directe-verkoopmodel voor modulyss en de 

introductie van deze aanpak voor de markttoegang van arc edition. Wij hebben een aantal initiatieven voor 

productieverbetering genomen ter ondersteuning van onze groeiplannen. De voortgezette ontwikkeling van onze 

inhouse productie van in de massa geverfd nylongaren met superieure technische eigenschappen zal ons in staat 

stellen nieuwe markten en hogere segmenten aan te boren, terwijl de investeringen in nieuwe tufttechnologie 

(iTuft, ColorPoint) onze verkoop in het aantrekkelijke segment van complexere en meerkleurige tapijttegels zou 

moeten stimuleren. 

Volgehouden focus op rendabele productie 

Wij zullen blijven investeren in onze productiefaciliteiten, waarbij wij voorrang geven aan de rendabiliteit en de 

flexibiliteit van onze productiemethoden. Onze eerdere investeringen hebben ons in staat gesteld de kosten te 

verlagen en de productie sterker te automatiseren, wat ons concurrerender heeft gemaakt op het vlak van kosten 

en productiecapaciteit. Wij willen de verbetering van onze productieprocessen voortzetten door verdere 

automatisering in onze segmenten Rugs en Commercial. Wij hebben al geïnvesteerd in automatisch tegelsnijden 

en wij hopen gebruik te kunnen maken van de interne knowhow door machine-operatoren over meerdere 

productielijnen te poolen en via een verbeterde toewijzing van productgroepen over onze productiefaciliteiten. 

Tegelijk hebben wij de intentie om te focussen op de marges via de optimalisering van onze productmix, 

enerzijds door te investeren in de snel groeiende markt van high-end zachttapijt en nieuwe garentechnologie te 

ontwikkelen om een innovatieve, hoogwaardige zachte serie te creëren voor ons Residential-segment; en 

anderzijds door onze bestaande inhouse productie van garen te upgraden en te investeren in onze inhouse 

capaciteit om in de massa geverfd nylongaren te produceren. 

De verbeterde efficiëntie en specialisering van onze productiefaciliteiten zullen ons in staat stellen onze 

bestaande capaciteit te optimaliseren, zodat wij gelijke tred kunnen houden met de onderliggende groei in onze 
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kernmarkten. De afgelopen jaren hebben wij het aantal SKU’s in onze productportefeuille teruggeschroefd en 

onze productievolumes verhoogd, onder andere door de uitbreiding van onze faciliteiten in Turkije, die onze 

karpetproductiecapaciteit verhoogt bij een relatief lage kostprijs. Daardoor konden wij de winstgevendheid 

verbeteren en onze operationele structuur stroomlijnen. Nu de wereldwijde economische vooruitzichten 

verbeteren, zijn wij naar ons oordeel goed gepositioneerd om onze capaciteit verder uit te breiden. 

Sterk groeipotentieel via gerichte initiatieven voor interne groei en verdere marktconsolidatie  

Initiatieven voor interne groei 

Wij menen te beschikken over een platform voor duurzame en rendabele groei met aanzienlijke ruimte voor 

verdere waardecreatie. Zoals hoger uiteengezet, zullen wij onze productmix blijven verbeteren, met inbegrip van 

voortdurende verbetering en productontwikkeling op diverse prijsniveaus en selectieve investeringen in nieuwe 

technologie en machines. Wij zullen ook de ontwikkeling van aanvullende distributiekanalen voortzetten, 

kansen benutten in markten waar wij nog niet sterk staan en de productiecapaciteit van onze Turkse 

productiefaciliteiten verhogen.  

Marktconsolidatie 

In de lijn van onze historische strategie willen wij deelnemen aan de consolidatie van de wereldwijde sector van 

de karpetten en zachte vloerbekleding, en wij onderzoeken dan ook geregeld overnamekansen. Wij denken dat 

de Europese en Noord-Amerikaanse tapijt- en karpetmarkten ondanks de recente consolidatieactiviteit nog 

steeds zeer gefragmenteerd zijn, met talrijke kleinschalige bedrijven die een aanzienlijk deel van de markt voor 

hun rekening nemen. Wij zijn er sterk van overtuigd dat wij onze bedrijfsstructuur kunnen optimaliseren door 

onze bestaande structuur aan te vullen met gerichte overnames, zoals wij in het verleden hebben gedaan met de 

overnames van Bentley en Domo Floorcovering.  

Onze overnamestrategie richt zich op kandidaten die bij de operationele of commerciële integratie in onze 

activiteiten synergieën tot stand brengen op een financieel duurzame en commercieel interessante manier. In de 

toekomst zullen wij ons blijven concentreren op doelwitten die kunnen bogen op een sterke positie op hun 

kernmarkten, die een complementaire marktpositionering of productenportefeuille bezitten, en die toegang 

bieden tot nog onaangeboorde markten of distributiekanalen. Wij voeren een rigoureuze financiële en 

commerciële analyse uit van de potentiële doelwitten en hanteren een gedisciplineerde aanpak voor de 

waardering. 

Wij zijn van plan de praktijken die wij hebben ontwikkeld bij de integratie van eerdere overnames te benutten 

en zullen een goed geplande en gestructureerde overgang organiseren, gericht op de rationalisering van het 

productaanbod, de verbetering van productie-efficiëntie, de integratie van productiefaciliteiten en de 

stroomlijning van de overheadkostenstructuur. 

Het afgelopen jaar heeft ons management blijk gegeven van bewezen prestaties op het vlak van strategische 

investeringen, het verwezenlijken van de strategische doelstellingen en de uitvoering van overnameprojecten. 

Ons team heeft een aantal strategische initiatieven ontplooid gericht op (i) de uitbreiding van geografische en 

markttoegangsmogelijkheden, (ii) de expansie van onze productie-, opslag- en distributiecapaciteit, en (iii) de 

positionering van de Groep voor toekomstige groei.  

Geschiedenis  

Wij zijn in 1964 opgericht in Sint-Baafs-Vijve, België, en waren aanvankelijk gespecialiseerd in de 

vervaardiging van textielproducten. In de 50 jaar van ons bestaan zijn wij uitgegroeid tot een van de grootste 

Europese ondernemingen in zachte vloerbekleding, en produceren wij rugs, residentieel kamerbreed tapijt, 

commercieel kamerbreed tapijt en tapijttegels en non-wovens voor zowel de Europese als de internationale 

markten.  

In de jaren 90 zijn we begonnen met de invoering van een strategie van internationalisering en diversificatie, 

waarbij we ons productaanbod uitbreidden, onze productie-infrastructuur verder ontwikkelden en als eerste 

innovatieve productietechnieken hanteerden om nieuwe producten en designs te ontwikkelen. Deze strategie 

heeft geleid tot een periode van snelle organische en externe groei.  

Sindsdien is er een periode van strategische herpositionering aangebroken, met een uitbreiding naar nieuwe 

markten en geografische gebieden en de voltooiing van een serie strategische investeringen en vervreemdingen, 

waarbij we onze activiteiten richtten op hoogwaardige innovatieve zachte-vloerbekledingsproducten voor 
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uiteenlopende eindmarkten. In 2010 namen wij Domo Floorcovering over met het oog op een aanzienlijke 

ontwikkeling van ons Residentiële segment in Centraal- en Oost-Europa, en om het ontwerp, de vervaardiging 

en de distributie van tapijttegels aan onze portefeuille toe te voegen. Het bood ons ook de mogelijkheid om een 

productiefaciliteit voor kamerbreed tapijt voor hoge volumes bij lage kosten te ontwikkelen in Oudenaarde, 

België, die ons een ruime capaciteit biedt voor verdere groei in ons Residential-segment. Daarnaast hebben wij 

in 2012 en 2013 onze Turkse productiecapaciteit aanzienlijk uitgebreid om de verdere groei van ons segment 

Rugs in Europa, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Latijns-Amerika mogelijk te 

maken. Ook hebben we bepaalde niet-kernactiviteiten afgestoten, waaronder onze wandbekledingsactiviteiten 

en ons belang van 50% in een joint venture voor harde vloeren in laminaat en MDF in 2013. Op 11 augustus 

2015 verwierf Lone Star Fund IX een meerderheidsbelang in de moederentiteit van de Balta Groep. In 2016 

werd Tom Debusschere benoemd tot Chief Executive Officer en Tom Gysens tot Chief Financial Officer, wat 

bij de Groep een ruime sectorale expertise inbracht. Op 22 maart 2017 namen wij Bentley over, een in de VS 

gevestigde fabrikant van commercieel tapijt. De portefeuille van Bentley van hoogwaardige tapijttegels en 

kamerbreed tapijt zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van onze productie en verkoopaanwezigheid in de 

Verenigde Staten, wat bijdraagt tot de verdere diversificatie van de markten waarin wij actief zijn, en onze 

expertise op de markt van de commerciële zachte vloerbekleding verdiept.    

Doelstellingen op korte en middellange termijn 

De Vennootschap heeft de volgende doelstellingen voor de korte en middellange termijn opgesteld, die wij 

willen verwezenlijken door de uitvoering van onze strategie zoals beschreven in “— Strategie”.  

Wij hebben “korte termijn” en “middellange termijn” niet gedefinieerd en zijn dat ook niet van plan. Deze 

financiële doelstellingen voor de korte of middellange termijn mogen niet worden beschouwd als voorspellingen 

of vooruitzichten voor een bepaald jaar of een bepaalde periode, het zijn louter doelstellingen die voorvloeien 

uit de toepassing van onze strategie. Wij kunnen geen zekerheid bieden dat deze doelstellingen zullen worden 

verwezenlijkt of dat onze strategie zal worden uitgevoerd, en de werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk 

verschillen. De doelstellingen zijn opgesteld op basis van trends, gegevens, veronderstellingen en schattingen 

die ons management als redelijk beschouwd per de datum van dit Prospectus, maar die kunnen veranderen als 

gevolg van de onzekerheden uit de economische, financiële of concurrentiecontext en als gevolg van 

toekomstige bedrijfsbeslissingen, naast het optreden van bepaalde factoren, met inbegrip van maar niet beperkt 

tot, de factoren beschreven in “Toekomstgerichte verklaringen” en “Risicofactoren”. Beleggers mogen geen 

overmatig vertrouwen stellen in de onderstaande verklaringen. 

Doelstellingen op korte termijn 

 Omzetgroei: medium tot hoog eencijferig percentage, gebaseerd op een omzetgroei van iets meer dan 

een tiental procent in Rugs, een omzetdaling van een laag tot medium eencijferig percentage in 

Residential, op korte termijn negatief beïnvloed door de impact van de waardedaling van het Britse 

pond ; omzetgroei van een vijftiental procent in Commercial en Non-woven; inclusief het verwachte 

voordeel van de cross-selling potentieel na de overname van Bentley; 

 Adjusted EBITDA: beperkte margedaling voornamelijk gedreven door de impact van de waardedaling 

van het Britse pond op de Britse Residential-activiteiten, met afschrijvingen als een percentage van de 

omzet iets onder het historisch niveau; en 

 Kasstroom: investeringsuitgaven net boven een veertigtal miljoen euro met verbetering in 

nettowerkkapitaal tot onder de historische niveaus als percentage van omzet. 

Doelstellingen op middellange termijn 

 Omzetgroei: schommelend rond een medium eencijferig percentage, ondanks de lagere koers van het 

Britse pond na het Brexit-referendum die een negatieve impact heeft op een deel van de omzet ten 

opzichte van de eerste helft van 2016. Dit is gebaseerd op een omzetgroei van een eencijferig 

percentage in Rugs, Commercial en Non-Woven, inclusief het verwachte voordeel van de cross-selling 

potentieel na de overname van Bentley, alsook op een groei in Residential in lijn met de West-Europese 

residentiële renovatiemarkt, ondanks de negatieve impact op korte termijn ten gevolge van de 

waardedaling van het Britse pond; 

 Adjusted EBITDA: geleidelijke margeverbetering, met het oog op een run-rate Adjusted EBITDA-

marge van net boven 15% tegen 2020, en met afschrijvingen als een percentage van de omzet iets 

onder het historische niveau; en 
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 Kasstroom: investeringsuitgaven iets onder het historische niveau met een lichte verbetering in 

werkkapitaal. 

Producten  

De producten die wij aanbieden, stemmen overeen met onze vier bedrijfssegmenten: Rugs, Residential, 

Commercial en Non-woven. Wij zijn van mening dat onze segmenten Rugs, Residential en Commercial elk in 

Europa kunnen bogen op een van de grootste en breedste productportefeuilles in hun respectieve sector, terwijl 

ons segment Non-woven een breed assortiment van nicheproducten vervaardigt voor uiteenlopende 

eindmarkten. Ons verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel met insourcing van garen maakt de directe introductie 

van nieuwe designs en innovatie in onze productielijnen mogelijk en vult onze horizontale expertise in de 

productietechnieken aan om een aanzienlijk concurrentievoordeel te scheppen. 

In de volgende tabel worden onze omzet en Adjusted EBITDA volgens segment gepresenteerd voor de jaren 

afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014:  
  

  Voor het jaar afgesloten op 31 december 

  2016(1) 2015 2014 

  Omzet 

% van de 

totale 

omzet 

Adjusted 

EBITDA Omzet 

% van de 

totale 

omzet 

Adjusted 

EBITDA Omzet 

% van de 

totale 

omzet 

Adjusted 

EBITDA 

 (in miljoen €)  (in miljoen €) (in miljoen €)  (in miljoen €) (in miljoen €)  (in miljoen €) 

Rugs....................................  214,5 32,1 38,0 204,1 36,6 34,2 181,5 34,9 30,8 

Residential ..........................  236,7 35,5 28,4 247,5 44,4 27,7 239,2 46,0 23,2 

Commercial ........................  190,7 28,5 28,1 79,2 14,2 11,2 69,9 13,5 7,9 

Non-woven .........................  26,3 3,9 2,9 26,0 4,8 2,4 28,9 5,6 3,2 

Totaal .................................  668,3 100,0 97,4 556,8 100,0 75,5 519,5 100,0 65,1 

 ___________________________________ 

(1) Pro forma basis ter weerspiegeling van de overname van Bentley. Zonder Bentley genereerde het Commercial-segment voor het 

jaar afgesloten op 31 december 2016 € 80,1 miljoen aan opbrengsten en € 12,1 miljoen aan Adjusted EBITDA. 

 

Onderstaande diagrammen tonen de geografische mix van onze omzet in de drie grootste segmenten: Rugs, 

Residential en Commercial (inclusief Bentley), voor het jaar afgesloten op 31 december 2016:  
 

 

Rugs  

Ons segment Rugs ontwerpt, vervaardigt en verdeelt een breed assortiment van machinaal geweven rugs aan 

internationale detailhandelaars (gespecialiseerde winkels, winkels voor binnenhuisdecoratie, meubelwinkels, 

discountwinkels en doe-het-zelfzaken) en aan groothandelaars. Wij leggen ons toe op vloerkleden die 

consumenten in vrijwel elke kamer van de woonst kunnen gebruiken. Ook ontwerpen wij bepaalde van onze 

producten voor buitengebruik.  

De producten in ons segment Rugs zijn vrijwel allemaal “witte producten”, wat betekent dat ze merkloos zijn en 

niet zijn gelabeld als producten van Balta. Zij omvatten de volgende productgroepen: shaggy (geweven 

hoogpolig), flatweave (vlak geweven zonder duidelijk verhoogde pool), cozy (dicht geweven middenpolige 

rugs), modern (designgericht), classic (designgericht) en new generation (voor 100% uit één materiaal 

vervaardigd, wasbaar en vouwbaar). Elke productgroep omvat een uitgebreide waaier van kwaliteiten, kleuren, 

designs en prijscategorieën. Shaggy en flatweave rugs blijven onze hoogste omzet genereren, terwijl de cosy 

rugs de laatste jaren steeds populairder zijn geworden. Daarnaast zijn wij een van de toonaangevende 

leveranciers van Flatweave buitenrugs voor de Verenigde Staten.  



 

148 

 

De volgende afbeeldingen geven voorbeelden van de belangrijkste producten in ons segment Rugs:  

 

      

Shaggy Flatweave Cozy Modern Classic New generation 

Onze rugs worden voornamelijk verkocht aan toonaangevende detailhandelaars, zoals Ikea, Lowe’s, THD, 

Target, Carpetright, BUT en Steinhoff Group. De orders zijn doorgaans herhaalaankopen, met ongeveer zes 

maanden aan aankoopvoorspellingen. Wij richten ons meestal op de lage tot middenprijsschijven van de markt, 

waar de meeste van onze verkochte rugs voor bestemd zijn.  

 

Het klantenbestand van het segment Rugs bestaat uit klanten waarmee wij gemiddeld al ruim 15 jaar een relatie 

onderhouden. Onze drie grootste markten voor de verkoop van rugs in 2016 waren de Verenigde Staten, 
Duitsland en Frankrijk.  

Residential  

Ons segment Residential ontwerpt, vervaardigt en verdeelt een uitgebreid assortiment van getuft kamerbreed 

tapijt, evenals geweven kamerbreed tapijt en tapijttegels, aan belangrijke klein- en groothandelaars zoals 

gespecialiseerde ketens voor tapijt, binnenhuisdecoratie en meubilair, bouwmarkten, onafhankelijke 

kleinhandelaars en installateurs. Onze tapijten worden vervaardigd van synthetische en natuurlijke vezels in 

zowel traditionele als hedendaagse designs, in verschillende prijscategorieën voor de massamarkt. Nieuwe 

producten en productgroepen worden op regelmatige basis op de markt gebracht in uiteenlopende 

prijscategorieën, gewichten en kleuren om te beantwoorden aan specifieke klantenvereisten.  
  

Onze producten van het segment Residential zijn merkproducten, om ons van de concurrenten te kunnen 

onderscheiden. We hebben twee belangrijke merken: Balta Carpets (polypropyleentapijten) en ITC 

(polyamidetapijten). Elk merk bestaat uit een aantal submerken van collecties die doorgaans betrekking hebben 

op een specifiek design of technisch element. Door het gebruik van twee primaire merken zijn onze 

productlijnen eenvoudig herkenbaar en kunnen er efficiënte reclame-inspanningen worden geleverd.  
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In de volgende afbeeldingen worden er voorbeelden gegeven van de belangrijkste producten in ons segment 

Residential:  
 

   

Getuft kamerbreed tapijt Geweven kamerbreed tapijt Tegels 

Het merendeel van de activiteiten die wij uitvoeren via ons segment Residential bestaat uit de verkoop van grote 

tapijtrollen aan grote detail- of groothandelaars zoals Carpetright, Headlam, Hammer / TTL en de Maguires 

Group. Via ons Crown Floors-merk beantwoorden wij echter ook aan de groeiende vraag naar op maat 

gesneden tapijt van onafhankelijke detailhandelaars in het Verenigd Koninkrijk. Het klantenbestand van het 

segment Residential bestaat uit enkele van de grootste Europese vloerbekledingsbedrijven, waarmee wij 

gemiddeld al ruim 15 jaar een relatie onderhouden. In 2016 was 92% van onze opbrengsten in het segment 

Residential afkomstig uit Europa, en daarvan was 54% toe te rekenen aan het Verenigd Koninkrijk en Ierland en 

17% aan Duitsland. Met onze overname van Domo Floorcovering in 2010 hebben wij onze positie van 

marktleider in de residentiële sector versterkt en konden wij beter doordringen in de Centraal- en Oost-Europese 

markten.  

Commercial  

Ons segment Commercial vervaardigt en verdeelt modulaire tapijttegels en kamerbreed tapijt aan een brede 

waaier van niet-residentiële eindmarkten, waaronder kantoren, de horeca, de vrijetijdssector en openbare 

infrastructuur.  

Onze producten van het segment Commercial worden verkocht via twee merken: modulyss, dat modulaire 

tapijttegels levert voor kantoren en openbare projecten, en arc edition, dat commercieel kamerbreed tapijt levert 

aan de vrijetijdssector, de horeca en de kantoorsector. Beide merken tellen elk ruim 25 productgroepen. arc 

edition biedt een assortiment van zowel standaardproducten als producten op maat voor 

vloerbekledingsprofessionals, architecten en designers, en legt zich toe op producten van hoge kwaliteit die borg 

staan voor duurzaamheid, die hun fraaie uiterlijk behouden en die voldoen aan de veiligheidseisen. Het arc 

edition-merk legt de nadruk op flexibiliteit en innovatie, en omvat een app waarmee professionals kleuren, 

designs en texturen kunnen combineren. Het is in het kader van arc edition-maatproducten dat wij ons 

Chromojet-systeem voor bedrukking in hoge resolutie gebruiken om specifieke designs voor onze klanten te 

creëren. Onze producten voor kamerbreed tapijt profiteren van de kosteneffectiviteit van onze verticale 

integratie en van de design- en verkoopteams die ze delen met ons succesvolle modulyss-merk, naast de 

technologische expertise die voortvloeit uit de implementatie van bepaalde innovaties uit ons Non-Woven-

segment.  

Onder ons merk modulyss vervaardigen wij normaliter modulaire vierkante tapijttegels van 50x50 cm, hoewel 

we onlangs New Shapes hebben geïntroduceerd, die voorzien in diverse combinaties van textuur, kleur en vorm. 

Ook hebben we Alpha geïntroduceerd, een nieuwe laaggeprijsde productcategorie, en twee designgerichte 

collecties die worden vervaardigd met de iTuft-machine, een gespecialiseerde apparatuur waarmee high-end 

producten met complexere en gedetailleerdere patronen kunnen worden vervaardigd. Tegels nemen het gros van 

de omzet in ons Commercial-segment voor hun rekening. Zij vertegenwoordigen 68,7% van onze opbrengsten 

in Commercial tegen 31,3% voor kamerbreed tapijt in het jaar afgesloten op 31 december 2016, met uitsluiting 

van Bentley.  
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De volgende afbeeldingen geven voorbeelden van onze belangrijkste producten in ons segment Commercial:  
  

 

Omdat de producten van het segment Commercial doorgaans worden gekocht tijdens commerciële renovatie of 

nieuwbouw, verdelen wij onze commerciële producten via twee primaire kanalen: directe verkoop aan 

eindgebruikers (met circa 45% aan modulyss-verkopen naar volume) en indirecte verkoop via onafhankelijke 

aannemers of distributeurs (met circa 55% aan modulyss-verkopen naar volume). In de twee gevallen is onze 

verkoop- en marketingstrategie gebaseerd op het uitbouwen van relaties met architecten, ingenieurs, 

binnenhuisarchitecten en aannemersbedrijven, die vaak de aankoopbeslissingen nemen of die er een aanzienlijke 

invloed op uitoefenen. Ook leggen we ons steeds vaker toe op producten met hogere marges die rechtstreeks 

door architecten en designers worden gespecificeerd. Omdat dit projectgestuurde aankopen zijn, worden ze vaak 

tot een jaar van tevoren aangekocht.  

Bentley is een emblematisch Amerikaanse merk, dat meer dan 175 tapijtstijlen aanbiedt, met inbegrip van 

kamerbreed tapijt en tapijttegels. Bentley distribueert zijn producten via talrijke kanalen, zoals architectuur- en 

ontwerpfirma’s, vloeraannemers, bedrijven voor commercieel vastgoed en nationale accounts. Het heeft 

vloerbekledingen geleverd voor toonaangevende locaties en evenementen, met inbegrip van presidentiële 

bibliotheken en inauguraties. De sterke relaties met zijn gediversifieerde klantenbasis biedt Bentley blootstelling 

aan diverse eindmarkten, zoals grote ondernemingen (die 71,6% van de omzet van Bentley vertegenwoordigden 

in 2016) en de sectoren onderwijs, overheid en gezondheidszorg (goed voor respectievelijk 10%, 6,5% en 4,4% 

van de omzet van Bentley in 2016). Bentley heeft ook een brede geografische spreiding, met verkoop in alle 

regio’s van de Verenigde Staten, maar nog aanzienlijke groeimogelijkheden in het westen en zuiden van de 

Verenigde Staten.  

Pro forma voor de overname van Bentley zou modulyss 29% hebben vertegenwoordigd van de omzet van ons 

Commercial-segment in 2016, met 13% voor arc edition en 58% voor Bentley. 

Non-woven  

Het segment Non-woven vervaardigt en verdeelt naaldvilt en andere non-wovenproducten, gemaakt van 

primaire en gerecyclede polypropyleen- en polyesterstapelvezels voor eindmarkten zoals auto’s (structurele 

onderdelen en bekleding), evenementen (vakbeurzen en tentoonstellingen) en andere technische toepassingen 

(geotextiel, bedrukking, tapijtruggen), naast een aanzienlijk aandeel voor intern gebruik. 

De producten worden verkocht via ons merk Captiqs, en het segment richt zich inmiddels vooral op producten 

die naar onze mening winstgevender zijn. Wij hebben nicheproducten zoals kunstgrasproducten uit het 

assortiment verwijderd. Onze Non-wovenproducten zijn doorgaans doelgericht en wij verkopen aan 

kleinhandelaars, organisatoren van evenementen, fabrikanten van zachte vloeren en onderdelen, en OEM’s. Wij 

hebben ons assortiment van non-wovenproducten onlangs uitgebreid naar verschillende technische 

bedrijfssegmenten, waaronder de autosector, geotextiel, de bouwsector, backing en producten voor druk- en 

publiciteitsdoeleinden. In 2016 was € 9,3 miljoen van de omzet van ons segment Non-Woven afkomstig uit de 

verkoop van expotapijt en producten voor thuisgebruik, en € 17,0 miljoen uit de verkoop van non-

wovenproducten voor technische en industriële toepassingen. 48% van onze non-wovenproductie (gemeten in 

vierkante meter) wordt intern gebruikt als tapijtrug voor het productassortiment van andere segmenten. Dit tapijt 

wordt dan ook tegen kostprijs overgedragen aan onze andere segmenten, zodat een deel van het Gecorrigeerde 

Bedrijfsresultaat gegeneerd door onze Non-Woven-productie wordt geboekt in de andere segmenten.  

De volgende afbeeldingen geven voorbeelden van onze belangrijkste producten in ons segment Non-woven:  
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Productieprocessen voor rugs, kamerbreed tapijt en tapijttegels 

Wij zijn horizontaal geïntegreerd en kunnen werken met alle grote productietechnologieën (weven, tuften en 

naaldvilt). Met zo’n 70% van onze garenbehoefte die inhouse wordt geëxtrudeerd zijn wij ook in grote mate 

verticaal geïntegreerd, zodat wij ons op de markt kunnen onderscheiden door niet alleen onze eindproducten 

maar ook de eigenschappen van onze garens. Deze combinatie van horizontale en verticale integratie stimuleert 

niet alleen de innovatie maar levert ons ook kostenvoordelen en een betere time-to-market op. De grote 

meerderheid van ons kamerbreed tapijt en tapijttegels wordt geproduceerd met de tufttechniek, terwijl de meeste 

van onze rugs worden geproduceerd met de weeftechniek. Sommige van onze producten worden ook 

vervaardigd aan de hand van de naaldvilttechniek.  

Tuften  

Ons productieproces voor de tufttechniek is hieronder schetsmatig afgebeeld.  

 

Een tuftmachine is in wezen een naaimachine op industriële schaal met honderden naalden die samen het garen 

door een gronddoek trekken. Polypropyleentapijten worden meestal getuft met voorgekleurd garen, dat eerst 

wordt geëxtrudeerd uit granulaat gemengd met pigmentconcentraat en daarna wordt afgewerkt met het oog op 

de verbetering van de textuur en stabiliteit en andere gewenste eigenschappen. De tapijten gaan meestal direct 

naar de afwerkingslijn na het tuften. In geval van polyamidetapijten kan ook kleur worden aangebracht na het 

tuftproces tijdens het druk- en verfproces. Op de afwerkingslijn wordt een latexmengsel aangebracht op de 

achterkant van het gronddoek van het tapijt om de garens die de polen vormen vast te zetten. Vervolgens wordt 

een hoogwaardig latexmengsel aangebracht in een tweede grondlaag, die zorgt voor dimensionele stabiliteit en 

die op de achterkant van het tapijt wordt gedrukt. Het geheel gaat dan naar een oven, waar de latex wordt 

uitgehard om de tuftlussen op hun plaats te houden.  

Weven  

Ons productieproces voor de weeftechniek is hieronder schetsmatig afgebeeld. 

 

Weven gebeurt op mechanische wijze, met grote weefmachines. Polypropyleengranulaat wordt geëxtrudeerd 

waarna er specifieke eigenschappen, zoals dimensionele stabiliteit en volume, worden toegevoegd door het 

twijnen/kableren en thermofixeren. De vezels (“schering”) worden verticaal op een frame gezet en strak 

getrokken om ze onder spanning te houden terwijl het garen er over, onder of rond wordt getrokken. Na het 

weven worden nieuwe vezels (“inslag”) horizontaal over de garens gelegd, om de schering op zijn plaats te 

houden.  

Naaldvilt  

Bij de naaldvilttechniek worden lagen van losse vezels, die vaak zijn samengesteld uit verschillende vezeltypes, 

onder rijen van snel bewegende naalden met weerhaken door getrokken. Die weerhaken grijpen de vezels en 

drukken ze door een gronddoek om een dicht opeengepakt materiaal met gevilte of vlakke textuur te vormen. In 
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sommige gevallen wordt het tapijt met warmte behandeld of met hars of latex geïmpregneerd om de binding te 

voltooien. 

Productie  

Balta heeft acht productie-, opslag- en distributiefaciliteiten, waarvan zes in België en twee in Turkije. Balta 

heeft ook een opslag- en distributiecentrum in België en twee dergelijke centra in Georgia, Verenigde Staten. 

Bentley heeft een productiefaciliteit in California, Verenigde Staten. Onze productiefaciliteiten zijn specifiek 

ontworpen met het oog op een geautomatiseerd, flexibel en efficiënt productieproces, waarbij er tegelijkertijd 

aanzienlijke mogelijkheden zijn om de capaciteit te verhogen.  
  

In de volgende tabel worden de locatie van onze productiefaciliteiten, de productieprocessen en de producten 

die er momenteel worden vervaardigd en/of opgeslagen weergegeven:  
  

 

Tielt 

St-Baafs-

Vijve
(1)

 Waregem Avelgem Zele Oudenaarde
(2)

 

Uşak 

(2 vestigingen) 

 

Magazijn Sint 

Niklaas 

Magazijnen 

Dalton & 

Calhoun, GA 

Productiefaciliteit 

Bentley 

 

Magazijn 

Bentley 

Produceert 

voor −Residential 

kamerbreed tapijt 

(PA) 

−Commercial 

kamerbreed tapijt 

(PA) 

−Residential 

kamerbreed 

tapijt (PP) 

−Rugs 

(afwerking) 

−Rugs −Rugsn −Residential 

tegels 

Commerciële 

tegels 

−Residential 

kamerbreed 

tapijt (PP & 

PA) 

−Rugs   −Commercial 

kamerbreed tapijt 

Commercal tegels 

 

Activiteiten 

−PA-

garenproductie  

−Tuften 

−Drukken & 

verven (PA) 

−Afwerking 

−Magazijn 

−Verzending 

−PP-

vezelproductie 

−PP-

garenproductie 

−Tuften 

−Afwerking 

−Magazijn 

−Verzending 

−PP-schering- 

& -

inslagproductie 

−Weven 

−PP-

garenproductie 

−Weven 

−Afwerking 

−Magazijn 

−Verzending 

−Tuften 

−Afwerking 

−Magazijn 

−Verzending 

−Tuften 

−Drukken & 

verven (PA) 

−Afwerking 

−Naaldvilt 

 

−PP-

garenproductie 

−Weven 

−Afwerking 

−Magazijn 

−Verzending 

−Magazijn 

−Verzending 

−Magazijn 

−Verzending 

−Garenvoorbereidi

ng 

−Tuften 

−Verven & drogen 

−Voor-coating 

tegels 

−Afwerking 

−Magazijn 

−Verzending 

Machines 

34 tuften 51 tuften 48 weven 

(verhoogd naar 

51 in 2017) 

24 weven 10 tuften 21 tuften 

5 naaldvilt 

3 

ontwerpmachin

es 

42 weven   15 tuften 

 

 

Productieo

ppervlakte 99.200 m
2  

(Residential) 

 

24.800 m
2 

(Commercial)
 

76.000 m
2 

(Rugs) 

148.000 m
2 

(Residential) 

68.000 m
2
 116.000 m

2
 46.000 m

2 

(inclusief 

36.800 m
2 
voor 

Commercieel) 

40.000 m
2
 102.000 m

2
 

 

(2 faciliteiten, 

met extra 

terrein van 

343.000 m
2
 

voor expansie) 

30.000 m
2
 33.100 m

2
  

 

(2 faciliteiten 

samen)
  

 

32.000 m
2
 93.000 m

2
 

Eigendoms

type In eigendom In eigendom In eigendom In eigendom Geleased Geleased In eigendom Geleased Geleased Geleased Geleased 

  

Bron: Bedrijfsinformatie  
PP = polypropyleen  
PA = polyamide  
(1) Inclusief hoofdkantoor.  
(2) Oudenaarde wordt gedeeltelijk gebruikt als loonproducent voor Tielt en St-Baafs-Vijve voor residentieel kamerbreed tapijt. Daarnaast 

produceert Oudenaarde non-wovenproducten.  

Voor de faciliteiten die wij leasen, variëren de leasetermijnen van zes tot vijftien jaar.  

Wij hebben de productieplatforms in onze vier segmenten geoptimaliseerd, zodat elke faciliteit zich in grote 

mate toelegt op de vervaardiging van producten voor een welbepaald segment, ondersteund door specifieke 

machines en teams voor productdesign.  

Onze rugs worden vervaardigd in onze Belgische vestigingen van Avelgem, Waregem en St-Baafs-Vijve, en in 

onze vestigingen van Uşak in Turkije, die gespecialiseerd zijn in arbeidsintensieve, voordelige karpetproductie. 

Turkije was in 2016 goed voor ongeveer een derde van onze geproduceerde rugs. Onze rugs worden geweven 

op machinale weefgetouwen met polypropyleengarens en ondergaan een uitgebreid afwerkingsproces van 

kwaliteitscontrole, afsnijden op lengte, rollen, verpakken en labelen. Dankzij een totale investering van zo’n € 

20,0 miljoen over 2012 en 2013 is onze productiecapaciteit voor rugs in Turkije toegenomen van 2,3 miljoen 

vierkante meter in 2012 tot 7,6 miljoen vierkante meter in 2014, en konden wij onze verkopen van bijzonder 

arbeidsintensieve karpetten verder uitbreiden. De expansie in Turkije heeft de volumeproductie verhoogd, 

waardoor wij onze aanwezigheid in onze huidige markten konden uitbreiden, in het bijzonder in de Verenigde 
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Staten. De verdere investeringen van 2014 tot 2016, goed voor een totaal van circa € 20,0 miljoen, hebben onze 

productiecapaciteit voor garens, weven en afwerken nog opgevoerd.  

Ons residentieel kamerbreed tapijt wordt vervaardigd in drie Belgische faciliteiten: Sint-Baafs-Vijve, Tielt en 

Oudenaarde. De productiefaciliteiten van Sint-Baafs-Vijve en Tielt produceren hun eigen garen, dat zij 

gebruiken voor de vervaardiging van kamerbreed tapijt. De productiefaciliteit in Oudenaarde, dat garen haalt bij 

de andere faciliteiten, is gespecialiseerd in de productie van kamerbreed tapijt in hoge volumes tegen lagere 

kosten.  
  

Ons commercieel kamerbreed tapijt wordt in Tielt voor Balta en in Los Angeles, California, Verenigde Staten, 

voor Bentley vervaardigd. 

 

Onze commerciële en residentiële tapijttegels worden vervaardigd, gesneden en verpakt in onze faciliteit in Zele 

voor Modulyss en bij Los Angeles voor Bentley. Wij hebben onlangs geïnvesteerd in een automatische lijn voor 

ultrasoon snijden waarmee we onze capaciteit van modulaire vloerbedekking konden verdubbelen,. 

Bentley beheert een LEED-EB Gold-gecertificeerde faciliteit waarvan de indeling gericht is op een maximale 

efficiency en productieflexibiliteit, en die aanzienlijke reservecapaciteit biedt om toekomstige groei te 

ondersteunen. In december 2016 investeerde Bentley ook in een Infinity ColorPoint tuftmachine, die extra 

volumecapaciteit zal toevoegen in 2017 en Bentley in staat zal stellen producten te vervaardigen die het vroeger 

niet kon produceren. 

Onze non-wovenproducten worden vervaardigd in Oudenaarde met behulp van de naaldvilttechniek. 

Wij beschikken over de technologische flexibiliteit om de productie te verhogen en machines in al onze 

productiefaciliteiten volgens onze behoeften te herkalibreren, ook om veranderingen in design en structuur 

mogelijk te maken. Hierdoor kunnen wij snel en efficiënt reageren op veranderingen in markttrends en eisen van 

klanten, en kunnen wij onze vaste kosten lager houden. Voor het productieproces van onze segmenten Rugs en 

Residential handhaven wij voor onze weefmachines extra capaciteit, om de tijd voor het herkalibreren van 

machines voor verschillende types producten te beperken, zodat wij sneller kunnen reageren op eisen van de 

klant en onze vaste kosten lager kunnen houden. Het management heeft continu aandacht besteed aan de 

verbetering van kostenefficiënties in al onze productieprocessen. In dat kader hebben wij in onze 

productiefaciliteiten een investeringsprogramma ingevoerd om dergelijke efficiënties te verwezenlijken, onder 

andere door processen verder te automatiseren, via programma’s voor afvalvermindering, de groepering van 

machinebedieners uit verschillende productielijnen en de stroomlijning van de productiespreiding over al onze 

faciliteiten.  

Grondstoffen  

De grondstoffenkosten vertegenwoordigden € 259,5 miljoen, € 258,9 miljoen en € 256,8 miljoen voor de jaren 

afgesloten op respectievelijk 31 december 2016, 2015 en 2014, en bedroegen 46,5%, 46,5% en 49,4% van de 

totale omzet voor de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014. Onze belangrijkste grondstoffen zijn 

polypropyleengranulaat, garen, latex en polyamidegranulaat, waarbij het relatieve percentage van deze 

materialen varieert van product tot product. De totale grondstoffenkosten in verband met 

polypropyleengranulaat, garen, latex en polyamidegranulaat bedroegen respectievelijk € 74,7 miljoen, € 70,1 

miljoen, € 21,3 miljoen en € 15,8 miljoen in 2016.  

Wij leveren aanzienlijke inspanningen om onze grondstoffenkosten zorgvuldig te beheersen via doorlichtingen 

en benchmarkinganalyses van leveranciers en prijzen teneinde de best mogelijke voorwaarden te verkrijgen en 

om de kosten vlotter te kunnen doorrekenen. Voor bepaalde van onze grondstoffenleveranciers die grote 

producthoeveelheden leveren, beschikken wij over formele contractuele overeenkomsten die variëren qua prijs, 

betalingsvoorwaarden, hoeveelheden en duur. Voor andere leveranciers beschikken wij over informele 

aankoopregelingen. Hoewel onze aankoopregelingen met onze klanten niet automatisch voorzien in de 

verrekening van hogere grondstoffenprijzen, hebben wij een aantal mechanismen ingevoerd om stijgingen van 

de grondstoffenkosten en wisselkoersschommelingen te compenseren. Wij hebben ook een centrale 

aankoopafdeling die continu toezicht houdt op de grondstoffenbevoorrading en de kosten van onze 

bevoorradingsketen bewaakt, die kosten omvatten voor logistiek en transport, de opslag van grondstoffen en 

voorraden en overheadkosten van aankopen. Raadpleeg in dit verband “Operationeel en financieel overzicht en 

vooruitzichten — Kwalitatieve en kwantitatieve informatieverschaffing over het marktrisico”.  

Wij kopen onze petrochemische en synthetische grondstoffen voornamelijk bij een selecte groep van 

leveranciers. Ook zijn bepaalde leveranciers voor bepaalde grondstoffen de enige leverancier – in het bijzonder 
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bepaalde soorten gekleurd garen – omdat die grondstoffen elders moeilijk te verkrijgen zijn, hetzij vanwege de 

beperkte beschikbaarheid of uit kwaliteitsoverwegingen. Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

vertegenwoordigden onze tien grootste leveranciers 48,0% van onze totale grondstoffenproducten.  

Voor Bentley bedroegen de grondstoffenkosten respectievelijk € 47,9 miljoen, € 43,8 miljoen en € 39,1 miljoen 

voor de jaren afgesloten op 31 december 2016, 2015 en 2014, en 39,1%, 38,8% en 39,3% van zijn totale omzet 

in deze drie jaren. De belangrijkste grondstoffen van Bentley zijn nylongaren type 6.6, thermoplastics en 

tegelruggen. De totale aankopen van Bentley van garen, latex, thermoplastics en tegelruggen in het op 31 

december 2016 afgesloten jaar bedroegen respectievelijk $ 22,3 miljoen, $ 3,6 miljoen, $ 5,9 miljoen en $ 9,6 

miljoen. 

Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 vertegenwoordigden de tien grootste leveranciers van Bentley 

91,6% van zijn totale grondstoffenaankopen.  

Klanten  

De klanten van Balta zijn voornamelijk toonaangevende detailhandelaars (zoals gespecialiseerde winkels, 

winkels voor binnenhuisdecoratie, meubelwinkels, discountwinkels en doe-het-zelfzaken) en groothandelaars. 

Wij onderhouden nauwe en duurzame relaties met veel vooraanstaande Europese kleinhandelaars in zachte 

vloerbekleding, waaronder Breno, Carpetright, Hammer / TTL, Headlam, Ikea, Kibek, Maguires Group, Tapis 

Saint Maclou, Steinhoff Group, Tedox en V.K.G. Group. Met veel van hen werken we al ruim 15 jaar samen. 

Onze teams voor productontwikkeling werken nauw samen met hun tegenhangers bij sommige van onze grote 

klanten, bijvoorbeeld inzake nieuwe collecties en trends. Balta’s expansie naar de Verenigde Staten profiteert 

van de relaties met onder andere The Home Depot, Inc. en Lowe’s. Voor het jaar afgesloten op 31 december 

2016 vertegenwoordigden de tien grootste klanten van Balta 41% van onze omzet, en vertegenwoordigden de 

drie grootste klanten in totaal 24% van de omzet. Geen enkele individuele klant vertegenwoordigde meer dan 

12% van onze omzet voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 (waarbij onze grootste klant in het Rugs-

segment was). Naast onze tien grootste klanten beschikken wij (Bentley inbegrepen) over een gediversifieerde 

basis van meer dan 4700 klanten. 

De klanten van Bentley omvatten architectuur- en ontwerpbureaus, beheerders van commercieel vastgoed en 

vloerders, naast circa 170 nationale zakelijke accounts. Zijn klanten bevinden zich in alle regio’s van de 

Verenigde Staten. De tien grootste klanten van Bentley vertegenwoordigen minder dan 20% van zijn totale 

nettoverkoop in 2016. Geen enkele individuele klant vertegenwoordigde meer dan 4% van de totale 

nettoverkoop in 2016, en Bentley verkocht aan meer dan 2200 actieve accounts (gedefinieerd als een account 

met minstens één goederenlevering in de betrokken periode) in 2016.  

In overeenstemming met de geldende praktijken binnen de sector hebben wij geen formele 

verkoopovereenkomsten met een aanzienlijke meerderheid van onze klanten. De aankoopregelingen hebben 

geen standaard algemene voorwaarden, worden doorgaans niet op exclusieve basis gesloten, bevatten geen 

minimale aankoopverplichtingen en hebben geen vaste duur of kunnen op korte termijn worden opgezegd.  
  

Transport en levering  

Onze producten werden wereldwijd verdeeld en verkocht in meer dan 133 landen in 2016. Het transport van 

onze producten wordt georganiseerd met het oog op de instandhouding van onze reputatie van tijdige 

leveringen, waarbij tegelijkertijd wordt nagestreefd de transportkosten te beheersen. Wij bezitten geen eigen 

transportinfrastructuur en maken dan ook gebruik van externe dienstverleners om producten te transporteren van 

onze productiefaciliteiten naar het betreffende magazijn of distributiecentrum. Waar mogelijk consolideren wij 

verzendingen, wat tot kostenbesparingen kan leiden. In bepaalde gevallen haalt de klant de producten echter 

direct op bij de betreffende productiefaciliteit, het magazijn of het distributiecentrum.  

De meerderheid van onze transportkosten is afkomstig van het transport van afgewerkte producten naar onze 

klanten. Ook het transport van onze rugs en commerciële tapijttegels is kosteneffectief vanwege de relatieve 

grootte, het gewicht en de gelijke vorm van de producten. Daarnaast maken de hogere kostprijs per vierkante 

meter en het lagere volume per artikel het mogelijk om deze producten over de hele wereld te distribueren. 

Omgekeerd wordt de verkoop van onze residentiële en commerciële kamerbrede tapijten door hun grootte en 

hun lagere kosten per vierkante meter beperkt tot de Europese markten in de buurt van onze Belgische 

productiefaciliteiten.  

In de volgende tabel wordt onze omzet volgens geografisch gebied gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 

december 2016, 2015 en 2014: 
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 Voor het jaar afgesloten op 31 december 

 2016(1) 2015 2014 

 

(in duizend €) 

% van de 

totale omzet (in duizend €) 

% van de 

totale omzet (in duizend €) 

% van de 

totale omzet 

Europa ....................................................................................................................................  430.416 64,4 439.873 79,0 428.049 82,4 

Noord-Amerika ......................................................................................................................  183.796 27,5 64.229 11,5 43.611 8,4 

Rest van de wereld .................................................................................................................  54.138 8,1 52.720 9,5 47.869 9,2 

Totaal .....................................................................................................................................  668.350 100 556.822 100 519.529 100 

 ___________________________________ 

(1) Pro forma basis ter weerspiegeling van de overname van Bentley.  

  

Onze logistieke organisatie is zo gestructureerd dat onze klanten hun voorraadniveaus kunnen optimaliseren. 

Vanwege onze nabijheid tot de kernmarkten zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland en de ligging 

van ons distributiecentrum in de Verenigde Staten, kunnen wij snelle leveringstijden en hoge niveaus van 

dienstverlening bieden. Wij verhogen ook onze voorraden in juni en juli om de zomerse sluiting van bepaalde 

productiefaciliteiten in augustus op te vangen. De producten van Bentley worden over de hele wereld 

gedistribueerd, hoewel het gros van de verkoop binnen de Verenigde Staten blijft. Die distributie over het land 

gebeurt door externe transporteurs vanuit het magazijn van Los Angeles.   

Productdesign, onderzoek en ontwikkeling  

Een van de concurrentievoordelen van onze activiteiten is onze lange geschiedenis van creativiteit en innovatie. 

Wij streven ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen optimaal te benutten om onze 

productiecapaciteit continu te optimaliseren en onze klanten aantrekkelijke designs te kunnen bieden. Wij 

volgen de trends op het vlak van productdesign en innovatie op de voet via continue tests en analyses, en streven 

er vooral naar om de voorkeuren van onze klanten en de ontwikkelingen op de markt te anticiperen.  

Onze productstrategie is afhankelijk van de constante vernieuwing van onze productmix, een cruciale factor 

waarmee wij onze activiteiten van de concurrentie onderscheiden. Wij brengen regelmatig nieuwe producten en 

productgroepen op de markt – wij denken dat gemiddeld een vijfde van onze brutomarge in de afgelopen drie 

jaar afkomstig was van de introductie van nieuwe producten of productvernieuwingen in de betrokken 

voorafgaande twaalf maanden. Ons team voor productdesign en -ontwikkeling staat voor innovatie en heeft met 

succes nieuwe producten geïntroduceerd in onze vier kernsegmenten, waaronder flatweave en shaggy rugs. Ons 

team voor productdesign en -ontwikkeling heeft ook verbeteringen aangebracht in onze productietechnologie, 

wat geleid heeft tot verbeterde polypropyleeneigenschappen voor de residentiële markt, en geautomatiseerde 

machines die het productieproces versnellen en de productiecapaciteit aanzienlijk verhogen.  

In de eerste fase van het productontwikkelingsproces leggen onze ontwerpteams de collectiegrondslag vast, zij 

plannen de concepten qua kleur, thema, vorm en afwerking en bepalen de richtprijsniveaus. Dit proces houdt 

rekening met de inzichten vanuit de detailhandelsverkoop en de klantenfeedback van vorige collecties. In hun 

zoektocht naar nieuwe ideeën speuren de teams voor productcreatie systematisch de woninginrichtings- en 

modetrends af en zoeken zij inspiratie op uiteenlopende gebieden. Zij werken ook samen met onze grote 

klanten, bijvoorbeeld in ons Rugs-segment, om de collectie af te stemmen op de trends die worden beschreven 

in de stijlgidsen van de betrokken klanten.  

In de tweede fase bezorgen de creatieve teams hun ideeën aan de teams voor technische productengineering en 

ontwikkeling. Deze teams concentreren zich op de praktische aspecten om de designs uit te werken en de 

betrokken materiaal- en productietechnieken te verfijnen, soms in nauwe samenwerking met externe partners. 

De prototypes worden grondig getest alvorens stalencollecties worden gepresenteerd aan de klanten. De 

productontwikkeling neemt doorgaans zo’n zes maanden in beslag, wat twee cyclussen per jaar mogelijk maakt.  

De productcreatie en de productontwikkeling zijn in elke divisie gedecentraliseerd, met 46 professionals over de 

hele Groep. Wij beschikken over specifieke teams in Europa en de Verenigde Staten. Het team voor 

productdesign en -ontwikkeling werkt nauw samen met onze teams voor marketing, juridische zaken, centrale 

aankoop, engineering en productie om onze strategie voor productontwikkeling te coördineren en de snelle 

ontwikkeling en introductie van innovaties en productupgrades te verzekeren. Wij denken dat wij een 

productvernieuwingspercentage van 25 à 35% per jaar hebben.  

Bentley kan ook bogen op een solide trackrecord van productinnovatie. De afgelopen jaren heeft het zich 

geconcentreerd op de ondersteuning van zijn high-end merkimage en op de expansie naar het 

middenprijssegment van de tapijttegels, via investeringen in nieuwe tegel- en tuftapparatuur om zijn innovatieve 

designs beter te kunnen implementeren in diverse prijscategorieën. Het ontwerpteam van Bentley hanteert een 

gedisciplineerd ontwerpproces om de nieuwe productintroducties tot 18 maanden van tevoren te plannen. De 
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wekelijkse productplanningsvergaderingen, die worden bijgewoond door alle medewerkers die betrokken zijn 

bij de productintroducties, bieden realtime zichtbaarheid in de productpijpleiding van Bentley. Elk product 

wordt grondig op de markt getest vóór de introductie om zeker te zijn dat het beantwoordt aan de 

kwaliteitskenmerken die het handelsmerk van Bentley vormen. 

Marketing en verkoop  

Onze producten worden voornamelijk door distributeurs, winkelketens, installateurs, speciaalzaken en 

onafhankelijke winkels verkocht aan de consumenten. Het type van elk gebruikt distributiekanaal is afhankelijk 

van het segment en het geografische gebied. Zo onderhouden wij in ons segment Commercial contacten met 

groothandelaars en distributeurs om deel te nemen aan aanbestedingen of om hen de mogelijkheid te bieden 

gemakkelijker gebruik te kunnen maken van onze producten in offertes. Hoewel de indirecte verkoop de 

belangrijkste route naar de markt blijft buiten de kernmarkten, zijn wij aan het overschakelen naar een model 

voor directe verkoop op kernmarkten zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ons verkoopteam 

onderhandelt dan met besluitnemers zoals architecten en ontwerpers om onze producten voor te schrijven in de 

aanbestedingsdocumentatie en bij de verkoop aan aannemers. 
  

Per 31 december 2016 waren 74 professionals in dienst bij Balta om onze producten te verkopen. Zij zijn 

momenteel gespreid over acht landen (België, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 

Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore), waardoor wij ons kunnen aanpassen aan 

lokale verschillen en een beter inzicht kunnen verkrijgen in de behoeften van elke markt en regio. Wij gebruiken 

ook een netwerk van 39 onafhankelijke verkoopvertegenwoordigers die specifieke regio’s dekken, ter 

aanvulling van het werk van het verkoopteam van werknemers. Daarnaast heeft elk bedrijfssegment zijn eigen 

verkoopteam, dat gespecialiseerd is in het productaanbod van dat segment. Een van de troeven van ons team van 

verkopers is de kennis van en het vermogen om te beantwoorden aan de specifieke eisen van de regio’s waarin 

zij actief zijn. Bovendien concentreren wij ons steeds meer op specifiek accountbeheer om beter in te spelen op 

de behoeften van gewaardeerde grote klanten. Onze verkoopprofessionals maken gebruik van uiteenlopende 

mechanismen om onze producten te promoten, zoals de verspreiding van stalen, reclame in vakpublicaties, de 

deelname aan handelsbeurzen, de distributie van POS-materialen en de inrichting van showrooms.  

 

Per 31 december 2016 had Bentley 57 verkopers en 6 onafhankelijke verkoopvertegenwoordigers, waarvan 45% 

recente rekruteringen (sinds 2013) uit de sector. Zij worden beheerd door vier regionale vice presidents die de 

hele continentale Verenigde Staten dekken. Het verkoopteam omvat vier verkoopmedewerkers die zo’n 170 

nationale accounts beheren. Naast zijn hoofdkantoor in Los Angeles, California, beschikt Bentley over vijf 

showrooms: San Francisco, California; Chicago, Illinois; Boston, Massachusetts; New York City, New York; en 

Washington, DC. De verkooporganisatie van Bentley bestrijkt projectvoorschrijvers zoals architectuurfirma’s en 

beheerders van commercieel vastgoed, naast vloeraannemers die werken voor uiteenlopende eindgebruikers, 

zoals grote ondernemingen, horecazaken, detailhandelsorganisaties, gezondheidszorgverstrekkers, 

onderwijsinstellingen en overheidsentiteiten. Bentley heeft ook zijn investeringen in stalen opgevoerd om zijn 

verkoopvertegenwoordigers te voorzien van de nodige marketingtools om zijn productenportefeuille te 

presenteren. Elk jaar lanceert Bentley een strategische merkcampagne in parallel met de NeoCon-

designvakbeurs om de hoogtepunten van zijn nieuwe designportefeuille te belichten. 

Intellectuele eigendom  

Omdat onze sector sterk afhankelijk is van de constante vernieuwing van de productmix, de productinnovatie en 

de optimalisering van het productieproces, zijn intellectuele eigendommen geen belangrijke factor in ons 

bedrijfsmodel. Wij (Bentley inclusief) hebben handelsmerken voor onze diverse merknamen, en de Balta Groep 

bezit twee octrooien in België in verband met ons modulyss-merk. Deze beschermingen zijn onderworpen aan 

de lokale wetten, en handelsmerken moeten mogelijk op nationaal, Europees of internationaal niveau worden 

geregistreerd, en bovendien kan de duur van dergelijke registraties van land tot land verschillen. Wij zijn van 

oordeel dat wij niet afhankelijk zijn van door derden aangevraagde octrooien.  
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Werknemers  

Per 31 december 2016 had de Balta Groep een totaal personeelsbestand van 3.494 werknemers, goed voor 3.283 

VTE’s. Van die VTE’s waren er 145, of 4,4%, uitzendkrachten, en was 76,5% gevestigd in onze Belgische 

faciliteiten en kantoren. In de volgende tabel wordt voor de verslagperioden het aantal VTE’s volgens 

geografisch gebied weergegeven:  
  
  Voor het jaar afgesloten op 31 december 

 

2016(1) 2015 2014 

België ..................................................................................................................................................   2.513   2.463   2.464  

Turkije .................................................................................................................................................   653   620   559  

Verenigde Staten .................................................................................................................................   426   84   68  

Overige ................................................................................................................................................   57   49   36  

Totaal ..................................................................................................................................................   3.649   3.216   3.127  
 ___________________________________ 

(1) Pro forma basis ter weerspiegeling van de overname van Bentley. Bentley had 366 VTE’s per 31 december 2016, die allemaal in 

de Verenigde Staten waren gevestigd. 

Wij beschouwen onze banden met onze werknemers als goed. De voorwaarden voor de werknemers, zoals de 

werkuren, ontslagrechten en voordelen, worden geregeld door standaard arbeidscontracten, en in bepaalde 

omstandigheden door diverse collectieve arbeidsovereenkomsten. Een aanzienlijke meerderheid van onze 

werknemers in België en de Verenigde Staten wordt gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten of 

vertegenwoordigd door vakbonden of lokale ondernemingsraden. In Turkije is niemand van onze werknemers 

gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten. Sommige van onze collectieve arbeidsovereenkomsten zijn 

voor onbepaalde duur, terwijl een aantal van onze collectieve arbeidsovereenkomsten die bepaalde werknemers 

dekken in België (in verband met eenmalige bonussen) en de Verenigde Staten aan het einde van elk 

kalenderjaar verstrijken.  

Verzekeringen  

Wij beschikken over verzekeringspolissen die aansprakelijkheid dekken voor openbare en 

productaansprakelijkheid, overlijden of letsel van medewerkers en schade aan eigendommen waaronder 

gebouwen, fabrieken, machines en voorraden. Ook hebben wij verzekeringsdekking voor een onderbreking van 

de activiteiten.  

Wij werken nauw samen met onze verzekeringsmakelaars om zeker te stellen dat onze polissen geschikt zijn 

voor onze activiteiten en onze sector. Onze verzekeringen dekken echter niet alle potentiële risico’s met 

betrekking tot onze activiteiten.  

Informatietechnologie en gegevens  

Ons IT-platform wordt gebruikt voor het beheer van onze activiteiten, inclusief designsoftware, productie, 

aankoop, verkoop, klantenservice, logistiek en administratie. Voor veel van onze segmenten beschikken wij 

over een complex en heterogeen toepassingslandschap dat onder andere bestaat uit gedeeltelijk geïntegreerde 

systemen uit eerdere overnames. Wij ondersteunen onze IT-systemen via een intern team van IT-specialisten.  

Wij hebben de gepaste maatregelen genomen om onze systemen en gegevens te beveiligen, door gebruik te 

maken van standaard IT-beveiligingssystemen. Wij hebben gecentraliseerde opslagfaciliteiten voor back-

upgegevens, en beschikken over plannen voor bedrijfscontinuïteit. Wij hebben de afgelopen jaren geen 

significante IT-problemen ervaren.  

Gerechtelijke procedures  

Wij worden in het normale verloop van onze activiteiten blootgesteld aan gerechtelijke, administratieve en 

reglementaire procedures. Wij menen dat geen van de juridische, administratieve of reglementaire procedures 

die tegen ons zijn aangespannen of waarmee wij individueel of collectief worden bedreigd, een wezenlijk 

nadelig effect zullen hebben op onze geconsolideerde financiële positie, bedrijfsresultaten of kasstromen.  

Wij hebben geen voorzieningen voor rechtsvorderingen of voor herstructurering aangelegd in het jaar afgesloten 

op 31 december 2016. De herstructureringsvoorzieningen zijn opgenomen in de integratie- en 

herstructureringskosten. De Vennootschap is momenteel niet betrokken bij enige wezenlijke gerechtelijke 

procedure.  
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Milieu, gezondheid en veiligheid  

Wij zijn in verband met onze activiteiten onderworpen aan de milieuwetgeving en -reglementering in elk van de 

landen waar wij actief zijn. Deze wetgeving en reglementering leggen bindende normen op, in het bijzonder 

voor productveiligheid, luchtvervuiling, CO2-uitstoot, geluiddemping, afvalwater en industrieel afval, en kunnen 

specifieke methoden opleggen voor de verwijdering van afval of milieusanering. Voor veel van deze 

gereglementeerde gebieden gelden steeds strengere veiligheids- en nalevingseisen, vooral wat betreft CO2-

uitstoot. Omdat wij bepaalde chemische stoffen gebruiken, zijn wij eveneens onderworpen aan veiligheidseisen 

in het kader van de nationale veiligheidsvoorschriften van de rechtsgebieden waarin wij actief zijn.  

Regelgeving voor onze activiteit  

Wij leven in onze verschillende markten een groot aantal voorschriften, normen en certificeringen na. Die 

normen kunnen verschillen afhankelijk van het geografische gebied, het type gebouw waarin een product wordt 

geïnstalleerd en het type vloerbekleding. Wij hebben een monitoringproces ingevoerd om te verzekeren dat onze 

producten wezenlijk voldoen aan alle geldende voorschriften, normen en certificeringen. Specifiek met 

betrekking tot de productie en vervaardiging zijn wij onderworpen aan een aantal Europese en lokale 

voorschriften in België, Turkije en de Verenigde Staten, die qua toepassingsgebied variëren van de vermelding 

van de chemische stoffen in de bevoorradingsketen tot de etikettering van vezelsamenstellingen, de evaluatie 

van textielvezelmengsels, gebruiksbeperkingen en toelatingen voor de chemische stoffen die tijdens onze 

productiecyclus worden gebruikt. 

Verplichte en niet-verplichte normen  

Wij zijn onderworpen aan twee soorten normen: verplichte normen op basis van wettelijke vereisten, en niet-

verplichte normen waaraan wij vrijwillig voldoen om te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten.  

In de meeste gevallen moet de naleving van verplichte normen worden gecertificeerd door onafhankelijke 

laboratoria en/of organisaties, en door een overheidsinstantie. De voornaamste doelstelling daarvan is de 

veiligheid van eindgebruikers te verzekeren en hun gezondheid te beschermen door aan te tonen dat het product 

voldoet aan de reglementaire vereisten, die voornamelijk verband houden met brandbestendigheid, 

slipweerstand en limieten op giftige dampen.  

Niet-verplichte normen zijn voornamelijk teststandaarden om de technische kenmerken van een product te 

bepalen, bijvoorbeeld de akoestische eigenschappen of de vormstabiliteit, en specificaties over de 

minimumdrempels voor een specifieke gebruikstoepassing. Die normen variëren afhankelijk van het product en 

het beoogde gebruik, bijvoorbeeld door scholen, ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. Ze informeren kopers, 

besluitvormers en eindgebruikers over de kenmerken van onze vloerbekleding, zodat zij een beter onderscheid 

kunnen maken tussen onze producten en die van onze concurrenten. De technische specificaties waarover wij 

communiceren, variëren afhankelijk van de vereisten van de betreffende markt.  

Vooral op de commerciële markt eisen klanten in hun specificaties voor bestellingen vaak dat er aan bepaalde 

niet-verplichte normen wordt voldaan. Bovendien eisen ook bepaalde nationale of gemeentelijke 

overheidsinstanties dat er aan specifieke niet-verplichte normen wordt voldaan bij de bouw of renovatie van 

gebouwen die zullen worden gebruikt voor overheidsadministratie of als overheidsinstelling.  

Organisaties voor normen, en normen die in andere rechtsgebieden worden gebruikt  

Organisaties voor normen definiëren de technische kenmerken en prestaties waaraan een product moet voldoen 

en welke tests er moeten worden gebruikt.  

Op internationaal niveau is de belangrijkste organisatie die verantwoordelijk is voor de publicatie van onze 

toepasselijke normen de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (“ISO”). De naleving van ISO-normen 

is gebaseerd op de principes die zijn ontwikkeld door de Wereldhandelsorganisatie, en is technisch gezien 

vrijwillig, hoewel architecten en aannemers wel vaak eisen dat er aan ISO-normen wordt voldaan, vooral bij 

opdrachten voor de overheid. Bovendien kunnen ISO-normen door overeenkomsten tussen de ISO en de 

Europese Unie worden omgezet naar Europese normen.  
  

In Europa worden normen uitgevaardigd door het Europese Comité voor Normalisatie (“CEN”). Deze normen, 

“EN”-normen genoemd, zijn verplicht wanneer ze in een Europese verordening worden vermeld.  

Europese richtlijnen definiëren ook vereisten voor elk product. “Geharmoniseerde” EN-normen kunnen 

verplicht of optioneel zijn. Zij hebben betrekking op de gezondheid en veiligheid van eindgebruikers en op 
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energiebesparing. Als blijkt dat een product aan bepaalde geharmoniseerde normen voldoet, wordt automatisch 

verondersteld dat het voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen.  

Als een fabrikant geharmoniseerde normen naleeft, kan hij het “CE”-label verkrijgen, dat valt onder 

Verordening (EG) nr. 305/2011 van 24 april 2011, die op 1 juli 2013 van kracht is geworden. Wij brengen onze 

producten in Europa onder dit label op de markt. Het CE-label geeft aan dat wij verklaren dat het product 

voldoet aan de verschillende geharmoniseerde normen, en dat de vloerbekleding op toereikende wijze is getest. 

Van de verplichte geharmoniseerde normen zijn die voor brandvertraging en brandbestendigheid, slipweerstand 

en giftige uitstoot het belangrijkst. Wij voldoen bijvoorbeeld aan de norm EN 14041, die gedetailleerde eisen 

stelt aan veerkrachtige en harde vloeren in laminaat en tapijt.  

Daarnaast zijn wij mogelijk verplicht om normen na te leven die zijn uitgegeven door nationale organisaties in 

verschillende lidstaten van de Europese Unie. Wij moeten voldoen aan de nationale normen in de landen waar 

wij onze producten verkopen.  

In de Verenigde Staten worden voorschriften op het vlak van milieu en veiligheid op het werk op federaal 

niveau uitgevaardigd, terwijl veiligheidskenmerken zoals normen voor brandbestendigheid algemeen op het 

niveau van de staat of de stad zijn gereglementeerd. De staat California echter, waar de vestigingen van Bentley 

liggen, heeft ook een toezichtorgaan en een milieubeschermingsagentschap (afval, verwijdering, classificatie) 

voor de luchtkwaliteit, waterkwaliteit, beroepsgezondheid en industriële uitstoot, naast de regelgeving voor 

zuivering en gevaarlijk afval van de Los Angeles County, waar Bentley ook onder valt. Deze regelgeving voor 

gezondheid en veiligheid op staats- en stadsniveau, die Bentley volledig naleeft, is vaak strenger dan de federale 

normen. Bovendien zijn de activiteiten van Bentley LEED-gecertificeerd en beantwoorden zijn producten aan 

de LEED- en CRI Green Label Plus-programma’s. 

De American Society for Testing and Materials (“ASTM”) ontwikkelt de meeste niet-verplichte normen die 

gelden voor vloerbekledingsproducten in de Verenigde Staten. Zowel de federale regering als de lokale overheid 

van een staat kan beslissen om ASTM-normen in te voeren en ze op die manier verplicht te maken. ASTM-

normen zijn verplicht wanneer ze in de reglementering van de federale regering of een staat worden opgenomen. 

Bentley neemt ook deel aan het National Voluntary Laboratory Program en zijn kwaliteitslaboratorium wordt 

als NAVLAB-conform beschouwd. In de Verenigde Staten beantwoorden wij ook aan de normen van de Health 

Product Declaration (“HPD”). De HPD is een standaardformat voor de rapportering van productingrediënten en 

de betrokken gezondheidsinformatie. De HPD is ontwikkeld door het Health Product Declaration Collaborative 

(“HPDC”), dat bestaat uit producenten en bouwexperts. Sinds eind 2016 is ons modulyss-merkteam actief in het 

HPDC en zijn technische werkgroepen.  

In Rusland moeten vloerbekledingsproducten voldoen aan talrijke technische normen die worden opgelegd door 

verschillende federale wetten en technische voorschriften, waaronder in het bijzonder de federale wet nr. 184-

FZ op het controle- en nalevingssysteem voor vloerbekleding; federale wet nr. 123 van 22 juli 2008 over 

normen voor brandveiligheid, en technische voorschriften nr. 123-FZ over eisen inzake brandveiligheid.  

Landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en China ontwikkelen eveneens normen en nationale voorschriften 

waaraan wij mogelijk moeten voldoen. Tot slot hebben bepaalde laboratoria en privéorganisaties procedures 

opgesteld voor de etikettering van producten die aan bepaalde normen voldoen. Wij zijn voor het 

ontwikkelingsproces van normen actief betrokken bij organisaties als ASTM, ISO en CEN.  
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MANAGEMENT EN CORPORATE GOVERNANCE 

Overzicht 

In dit hoofdstuk worden de regels en principes samengevat die ten grondslag liggen aan de corporate-

governancestructuur van de Vennootschap, in overeenstemming met het Belgische Wetboek van 

vennootschappen, andere relevante wetgeving, de Statuten en het Corporate Governance Charter.  

De Vennootschap verbindt zich tot een hoge standaard voor haar corporate governance en baseert zich ter 

referentie op de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 (de “Corporate Governance Code”). 

De Corporate Governance Code is gebaseerd op een “pas toe of leg uit”-systeem. Belgische beursgenoteerde 

vennootschappen dienen de Corporate Governance Code na te leven, maar mogen afwijken van de bepalingen 

die voorts niet zijn opgenomen in het Belgische Wetboek van vennootschappen, op voorwaarde dat zij de 

rechtvaardiging voor een dergelijke afwijking bekendmaken in de jaarlijkse verklaring inzake corporate 

governance die wordt opgenomen in het jaarverslag.  

De Raad van Bestuur is voornemens om de Belgische Corporate Governance Code na te leven, met uitzondering 

van de volgende bepalingen:  

 krachtens de Statuten kan de Vennootschap Aandelen, aandelenopties en andere effecten toekennen 

die vroeger dan drie jaar na hun toekenning uitoefenbaar worden (raadpleeg in dit verband “— 

Bezoldiging van bestuurders en leden van het Directiecomité— Toepasselijke wettelijke 

beperkingen vanaf de Afsluiting van het Aanbod”); 

 bepaalde leden van het Directiecomité hebben in bepaalde omstandigheden recht op een 

ontslagvergoeding die meer bedraagt dan 18 maanden bezoldiging (raadpleeg “— Bezoldiging van 

bestuurders en leden van het Directiecomité— Ontslagbepalingen”); en 

 de groep van de bestuurders die worden benoemd op voorstel van LSF9 Balta Holdco S.à r.l. zullen 

de meerderheid van de bestuurders vormen (5 van de 9) in de Raad van Bestuur na het Aanbod 

(raadpleeg “— Raad van Bestuur — Raad van Bestuur ”). 

De Vennootschap heeft een corporate governance charter ingevoerd (het “Corporate Governance Charter”), op 

voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod. De Vennootschap zal haar corporate 

governance regelmatig beoordelen en de wijzigingen doorvoeren die zij noodzakelijk en gepast acht. 

De Vennootschap heeft aan haar Statuten bepaalde wijzigingen aangebracht op de buitengewone 

Aandeelhoudersvergadering die plaatsvond op 30 mei 2017), op voorwaarde van en met ingang van de 

afsluiting van het Aanbod (raadpleeg “Beschrijving van het Aandelenkapitaal en Statuten”). 

De Statuten en het Corporate Governance Charter zullen beschikbaar worden gesteld op de website van de 

Vennootschap (www.baltainvestors.com) en kunnen na de voltooiing van het Aanbod gratis worden verkregen 

op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

Raad van Bestuur 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad  

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de 

verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behalve die handelingen die krachtens de wet of de Statuten 

specifiek zijn voorbehouden aan de Aandeelhoudersvergadering of andere bestuursorganen.  

De Raad van Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor:  

 de vaststelling van de algemene beleidsstrategie van de Vennootschap en haar 

dochterondernemingen;  

 de beslissingen over alle belangrijke strategische, financiële en operationele zaken van de 

Vennootschap;  
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 het toezicht op het management door de CEO en andere leden van het Directiecomité; en  

 alle andere zaken die door de wet en de Statuten zijn voorbehouden aan en de verplichtingen 

opgelegd aan (inclusief bekendmakingsverplichtingen) de Raad van Bestuur. 

Binnen bepaalde limieten heeft de Raad van Bestuur het recht om specifieke, duidelijk omschreven 

bevoegdheden te delegeren aan de CEO. 

Samenstelling van de Raad van Bestuur 

Krachtens de Statuten moet de Raad van Bestuur zijn samengesteld uit minstens vijf (5) leden. Op de datum van 

dit Prospectus is de Raad van Bestuur samengesteld uit zes (6) leden.  

Op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod, zal de Raad van Bestuur bestaan uit negen 

(9) leden. 

De Statuten voorzien in benoemingsrechten voor LSF9 Balta Holdco S.à r.l., als volgt: 

 Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 

van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minstens 50% bezit van het 

totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het recht om minstens vijf (5) 

bestuurders te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering. 

 Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 

van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 50% maar 

minstens 40% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij het 

recht om vier (4) bestuurders te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering. 

 Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap daarvan in de zin van 

artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 40% 

maar minstens 30% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij 

het recht om drie (3) bestuurders te nomineren voor benoeming door de 

Aandeelhoudersvergadering. 

 Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap daarvan in de zin van 

artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 30% 

maar minstens 20% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij 

het recht om twee (2) bestuurders te nomineren voor benoeming door de 

Aandeelhoudersvergadering. 

 Zolang LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met haar verbonden vennootschap daarvan in de zin van 

artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, direct of indirect, minder dan 20% 

maar minstens 10% bezit van het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen, heeft zij 

het recht om een (1) bestuurder te nomineren voor benoeming door de Aandeelhoudersvergadering. 

Krachtens de Statuten zal, als het directe of indirecte aandelenbelang van LSF9 Balta Holdco S.à r.l. of een met 

haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van vennootschappen in de 

Vennootschap daalt tot onder een van de hoger vermelde drempels, LSF9 Balta Holdco S.à r.l. ervoor zorgen dat 

een bestuurder benoemd op haar voordracht zijn of haar ontslag indient als bestuurder van de Vennootschap met 

ingang per de datum van de volgende jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering. Bij ontstentenis daaraan zal het 

mandaat van de bestuurder die als laatste werd benoemd op voordracht van LSF9 Balta Holdco S.à r.l. 

automatisch ten einde lopen op de datum van de volgende jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering. 

Hoewel de duur van het mandaat van bestuurders volgens de Belgische wetgeving beperkt is tot zes jaar 

(verlengbaar), raadt de Corporate Governance Code aan de termijn tot vier jaar te beperken. De Statuten 

beperken de duur van het mandaat van de bestuurders tot vier jaar. De benoeming en de verlenging van het 

mandaat van bestuurders worden gebaseerd op een aanbeveling van het Remuneratie- en benoemingscomité van 

de Raad van Bestuur en moeten worden goedgekeurd door de Aandeelhoudersvergadering, rekening houdend 

met de hierboven beschreven voordrachtrechten.  
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Krachtens de Corporate Governance Code dient ten minste de helft van de bestuurders niet-uitvoerend te zijn, en 

dienen ten minste drie bestuurders onafhankelijk te zijn overeenkomstig de onafhankelijkheidscriteria bepaald in 

het Belgische Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code. De samenstelling van de Raad 

van Bestuur met ingang van de afsluiting van het Aanbod voldoet aan deze aanbevelingen.  

Per 1 januari 2023 moet ten minste een derde van de bestuurders van het andere geslacht zijn. Zoals hieronder 

geïllustreerd (zie “— Raad van Bestuur — Raad van Bestuur”) zal de samenstelling van de Raad van Bestuur al 

beantwoorden aan deze vereiste, op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod (dus de 

Raad na de beursintroductie).  

Werking van de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur komt in principe ten minste vijf (5) maal per jaar samen. Op voorwaarde dat ze op gepaste 

wijze worden bekendgemaakt, kunnen er op elk moment bijkomende vergaderingen worden bijeengeroepen om 

specifieke behoeften van de onderneming te bespreken. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de 

Voorzitter of de CEO telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist of op verzoek van twee (2) 

bestuurders. 

Quorum  

De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en besluiten over zaken die zijn opgenomen op de agenda en 

slechts als ten minste de helft van zijn leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Deze quorumvereiste geldt niet (i) voor de stemming over enige beslissing op een latere vergadering van de 

Raad van Bestuur waarnaar die zaak is uitgesteld omdat er op een vorige vergadering geen quorum werd 

bereikt, als die betreffende latere vergadering wordt gehouden binnen 30 dagen na die eerdere vergadering, op 

voorwaarde dat minstens drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn; of (ii) wanneer zich een 

onvoorzien noodgeval voordoet waardoor het voor de Raad van Bestuur noodzakelijk wordt om maatregelen te 

nemen die anders volgens de wet zouden verjaren of om een dreigend nadeel voor de Vennootschap te 

vermijden. 

De Raad van Bestuur kan slechts wettelijk beraadslagen en besluiten over zaken die niet in de agenda zijn 

opgenomen als alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee instemmen.  

Elke bestuurder kan aan een van zijn/haar collega’s een volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen op 

een specifieke vergadering van de Raad van Bestuur. 

Beraadslaging en stemming  

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de stemmen. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dit uit dringende noodzaak en in het belang van de Vennootschap is vereist, 

kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen via eenparige schriftelijke besluiten van de 

bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gebruikt voor de opstelling van de jaarrekeningen of de 

aanwending van het toegestaan kapitaal. 

Raad van Bestuur 

Raad vóór de beursintroductie: Per datum van dit Prospectus is de Raad van Bestuur samengesteld als volgt:  

Naam 

Leeft

ijd Functie 

Bestuurder 

sinds 

Mandaat 

verstrijkt 

Tom Debusschere(1) ..........................  49 

Uitvoerend Bestuurder en 

CEO 2017 2021 

Michael Kolbeck...............................  47 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Karoline Graeubig ............................  35 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Hannah Strong ..................................  33 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Jeremy Fryzuk ..................................  32 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Patrick Lebreton ...............................  49 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 
 ___________________________________ 
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(1) Tom Debusschere levert diensten via Kairos Management BVBA. 

 

Raad na de beursintroductie: Op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod, zal de Raad 

van Bestuur als volgt zijn samengesteld: 

Naam 

Leeft

ijd Functie 

Bestuurder 

sinds 

Mandaat 

verstrijkt 

Tom Debusschere(1) ..........................  49 

Uitvoerend Bestuurder en 

CEO 2017 2021 

Michael Kolbeck...............................  47 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Karoline Graeubig ............................  35 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Hannah Strong ..................................  33 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Jeremy Fryzuk ..................................  32 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Patrick Lebreton ...............................  49 Niet-uitvoerend Bestuurder 2017 2021 

Nicolas Vanden Abeele(2) .................  45 Onafhankelijk Bestuurder 2017 2021 

Cyrille Ragoucy ................................  61 Onafhankelijk Bestuurder 2017 2021 

Sarah Hedger ....................................  52 Onafhankelijk Bestuurder 2017 2021 
 ___________________________________ 

(1) Tom Debusschere levert diensten via Kairos Management BVBA. 

(2) Nicolas Vanden Abeele levert diensten via Accelium BVBA. 

Tom Debusschere kwam bij de Balta Groep als CEO in 2016. Van 2009 tot 2016 was hij CEO van Deceuninck 

NV, een wereldleider in raam- en deursystemen in PVC. Vóór Deceuninck was de heer Debusschere de 

Voorzitter van Unilin Decor van 2004 tot 2008 en bekleedde hij diverse functies bij Deceuninck USA tussen 

1995 en 2004, waaronder die van General Manager, Vice President of Operations, Vice President of Supply 

Chain & IT en Director of Logistics & IT. De heer Debusschere behaalde zijn diploma Burgerlijk Ingenieur 

Elektromechanica aan de Universiteit van Gent (magna cum laude). 

Michael Kolbeck is Managing Director en Head of Corporate bij Hudson Advisors UK Limited, dat advies 

verstrekt aan Lone Star en de Fondsen die het beheert, met inbegrip van Lone Star Fund IX, een investeerder in 

de Vennootschap. Voor hij bij Hudson kwam in januari 2017, was hij Managing Director bij Lone Star Germany 

Acquisitions GmbH (een verbonden vennootschap van de Vennootschap). Hij is momenteel Bestuurder en lid 

van de Raad voor diverse entiteiten in uiteenlopende sectoren, zoals: Xella International S.A., een 

toonaangevend Europees bedrijf voor bouwmaterialen, Club Company (Group) Limited, dat golf- en 

fitnessclubs exploiteert in het VK; MRH (GB) Limited, een toonaangevende operator van benzinestations in het 

VK; en Dynamic Bulk LLC, een rederij. Alvorens bij Lone Star and Hudson te komen in 2004, werkte de heer 

Kolbeck een aantal jaren voor Allianz Group als beleggingsbeheerder. De heer Kolbeck behaalde een Master in 

Business Administration aan de Ludwig-Maximilians-Universität, München, Duitsland. 

Karoline Graeubig is Vice President, Underwriting bij Hudson Advisors UK Limited. Mevrouw Graeubig 

behaalde een Master in International Business Administration aan de Eberhard Karls Universität, Tübingen, 

Duitsland.  

Hannah Strong is Vice President, Legal Counsel bij Hudson Advisors UK Limited. Mevrouw Strong behaalde 

een Bachelor in Jurisprudence aan de Oxford University.  

Jeremy Fryzuk is Vice President, Underwriting bij Hudson Advisors UK Limited. Hij is momenteel Board 

Observer van MRH (GB) Limited, een toonaangevende operator van benzinestations in het VK. De heer Fryzuk 

behaalde een Bachelor of Commerce met specialisatie in Finance aan de Dalhousie University, Halifax, Canada. 

Patrick Lebreton is Managing Director, Asset Management bij Hudson Advisors UK Limited. Vóór Hudson 

was de heer Lebreton van 2012 tot 2015 de Director (Operating Partner) van Montague Associates, dat 

Montague Private Equity Fund adviseert. Van 2004 tot 2012 was hij Executive Vice President in de Portfolio 

Group bij Bain Capital. Hij bekleedde ook uitvoerende functies bij General Electric en was een manager bij 

Accenture. Hij is Eerste Luitenant op rust bij het Amerikaanse leger en nam deel aan Operation Desert Storm. 

Hij is momenteel bestuurder van Arioneo, dat oplossingen aanbiedt voor de gezondheid en prestaties van 

paarden, en MRH (GB) Limited, een toonaangevende operator van benzinestations in het VK. Voorheen was hij 

bestuurder bij Ideal Standard, een wereldleider in badkameruitrusting en -accessoires, van 2009 tot 2012. De 

heer Lebreton behaalde een Bachelor of Science in International Economics and Finance aan de Georgetown 

University en een Master in Business Administration aan de Harvard Business School. 
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Nicolas Vanden Abeele is managing director van Abbos Consult. Daarvoor was hij gedurende zes jaar een lid 

van het directiecomité van het bouwmaterialenbedrijf Etex Group, waar hij aan het hoofd stond van een van de 

divisies en directeur was van diverse bedrijven van de Etex Group. Vóór Etex Group bekleedde hij diverse 

uitvoerende functies in de technologiesector en in strategieadvies in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. 

De heer Vanden Abeele behaalde Masters in Business Administration (KULeuven, België), in International 

Business and European Economics (College of Europe, België) en in Management (Solvay School of 

Management/ULB, België). 

Cyrille Ragoucy bezit dertig jaar ervaring in bouwproducten. Zijn laatste functie was die van CEO van Tarmac 

Ltd (oorspronkelijk Lafarge Tarmac), een toonaangevend bedrijf voor bouwmaterialen en -oplossingen in het 

VK, waar hij toezicht hield op de oprichting van de joint venture tussen Lafarge SA en Anglo American en op 

de integratie van verschillende overnames, voor de entiteit werd verworven door CRH, een groot Iers 

bouwbedrijf, in augustus 2015. Van 1998 tot 2012 werkte de heer Ragoucy bij Lafarge als CEO voor Lafarge 

Shui On Cement, een Chinese joint venture tussen Lafarge en Shui On, CEO van Lafarge Construction 

Materials voor Oost-Canada, en Group Senior Vice President for Health and Safety bij Lafarge Holding, naast 

andere functies op bestuurs- en uitvoerend niveau. De heer Ragoucy behaalde een Master of Management aan 

de Université Paris IX Dauphine, Frankrijk.  

Sarah Hedger werkte gedurende twaalf jaar bij General Electric alvorens in maart 2017 met pensioen te gaan. 

Zij bekleedde er leidinggevende functies in de Corporate, Aviation en Capital bedrijfsontwikkelingsteams. Haar 

laatste functie bij General Electric was die van Leader of Business Development and M&A voor de GE Capital-

divisie. Tijdens haar carrière bij General Electric was zij ook niet-uitvoerend bestuurder bij GE Money Bank AB 

van 2011 tot 2014, voor die werd verkocht aan Santander Group, en bij GE Capital EMEA Services Limited van 

2011 tot 2017. Vóór General Electric werkte mevrouw Hedger bij Lazard & Co., Limited gedurende 11 jaar, 

waar zij vertrok als Director, Corporate Finance, en was zij gedurende vijf jaar auditor bij 

PricewaterhouseCoopers. Mevrouw Hedger behaalde een Master in Electrical & Electronic Engineering and 

Business Studies aan het Imperial College, London University. Zij is een gekwalificeerd bedrijfsrevisor. 

Het bedrijfsadres is voor alle bestuurders Wakkensteenweg 2, 8710 Wielsbeke, België. 

Eigendom van Aandelen en intentie van de Bestuurders om deel te nemen aan het Aanbod  

Per datum van dit Prospectus zijn er geen bestuurders die Aandelen bezitten. Zoals uiteengezet in “Voornaamste 

en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Regeling met aandeelhouders in het management” 

wordt verwacht dat de CEO Aandelen zal ontvangen van de Verkopende Aandeelhouder bij de voltooiing van 

het Aanbod. 

Voor zover de Vennootschap weet, heeft geen bestuurder (op basis van de samenstelling van de Raad van 

Bestuur na het Aanbod) de intentie om Aangeboden Aandelen te kopen tijdens het Aanbod.  

Algemene informatie over de Bestuurders 

Met betrekking tot elk van de bestuurders (op basis van de samenstelling van de Raad van Bestuur na het 

Aanbod) zijn er geen (i) veroordelingen voor fraude in de laatste vijf jaar, (ii) faillissementen, bewindvoeringen 

of vereffeningen van enige entiteiten waarin die leden een directiefunctie, bestuursmandaat, partner- of 

seniormanagementfunctie bekleedden in de laatste vijf jaar, of (iii) officiële openbare inbeschuldigingstelling 

en/of sancties van dergelijke leden door wettelijke of regelgevende autoriteiten (inclusief de daarvoor 

aangewezen beroepsorganisaties) of onbekwaamverklaring door een rechtbank om op te treden als lid van een 

bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een uitgevende instelling of om te handelen in het kader 

van het beheer of de uitoefening van de activiteiten van enige uitgevende instelling in de laatste vijf jaar 

geweest. 

Geen van de bestuurders (op basis van de samenstelling van de Raad van Bestuur na het Aanbod) heeft een 

potentieel belangenconflict tussen zijn/haar plichten ten aanzien van de Vennootschap en zijn/haar persoonlijke 

belangen en/of enige andere plichten die hij of zij mogelijk heeft. 

Geen van de bestuurders (op basis van de samenstelling van de Raad van Bestuur na het Aanbod) is familie van 

een van de overige bestuurders of leden van het uitvoerend management. 
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In de vijf jaar voorafgaand aan de datum van dit Prospectus hebben de bestuurders of hun permanente 

vertegenwoordigers (op basis van de samenstelling van de Raad van Bestuur na het Aanbod) de volgende 

bestuursfuncties vervuld of zijn ze lid geweest van de volgende bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende 

organen en/of partnerships, afgezien van de mandaten in de Vennootschap of haar dochterondernemingen: 

 

Naam Momenteel Vroeger 

Tom Debusschere(1) ..........................  Kairos Management BVBA; 

Tom Debusschere CommV 

Deceuninck NV en dochterondernemingen 

Michael Kolbeck ...............................  Club Company (Group) 

Limited; MRH (GB) Limited; 

Dynamic Bulk LLC; Xella 

International S.A. 

Vivanco Gruppe AG; IKB Deutsche 

Industriebank Aktiengesellschaft; 

Corealcredit Bank AG 

Karoline Graeubig ............................  — — 

Hannah Strong ..................................  — — 

Patrick Lebreton ................................  MRH (GB) Limited Ideal Standard 

Nicolas Vanden 

Abeele(2) ............................................  

Accelium BVBA Dochterondernemingen en verbonden 

vennootschappen van de Etex Group  

Cyrille Ragoucy ................................  

— Tarmac Holdings Limited en verbonden 

vennootschappen 

Sarah Hedger ....................................  

— GE Money Bank AB; GE Capital EMEA 

Services Limited 

(1) Tom Debusschere levert diensten via Kairos Management BVBA. 

(2) Nicolas Vanden Abeele levert diensten via Accelium BVBA. 

Comités van de Raad 

De Raad van Bestuur heeft twee comités van de Raad opgericht, op voorwaarde van en met ingang van de 

afsluiting van het Aanbod, die de verantwoordelijkheid hebben om de Raad van Bestuur bij te staan en 

aanbevelingen te doen op specifieke gebieden: het Auditcomité (in overeenstemming met artikel 526bis van het 

Belgisch Wetboek van vennootschappen en artikel 5.2 van de Corporate Governance Code) en het Remuneratie- 

en benoemingscomité (in overeenstemming met artikel 526quater van het Belgisch Wetboek van 

vennootschappen en artikelen 5.3 en 5.4 van de Corporate Governance Code). Het intern reglement van deze 

comités van de Raad wordt voornamelijk beschreven in het Corporate Governance Charter. 

Auditcomité  

Het Auditcomité adviseert de Raad van Bestuur over zaken in verband met financiële administratie, audit en 

interne controle, en zal in het bijzonder:  

 de Raad van Bestuur informeren over het resultaat van de wettelijke audit van de jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap en uitleggen hoe de wettelijke audit van de 

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap heeft bijgedragen tot de 

integriteit van de financiële verslaglegging en welke rol het Auditcomité in dit proces heeft 

gespeeld;  

 toezicht houden op het financiële verslaggevingsproces in verband met de Vennootschap en 

aanbevelingen of voorstellen doen om de integriteit van dit proces te vrijwaren; 

 toezicht houden op de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van 

de Vennootschap, en als er een interne audit plaatsvindt, toezicht houden op de interne audit van de 

Vennootschap en zijn doeltreffendheid, minimaal eenmaal per jaar; 

 toezicht houden op de wettelijke controle van de jaarrekeningen en de geconsolideerde 

jaarrekeningen van de Vennootschap, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen 

geformuleerd door de commissaris;  
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 beoordeling van en toezicht houden op de onafhankelijkheid van de commissaris waarbij met name 

wordt nagegaan of de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap gepast is. Meer 

specifiek analyseert het Auditcomité, samen met de commissaris, de bedreigingen voor de 

onafhankelijkheid van de commissaris en de beveiligingsmaatregelen genomen om deze 

bedreigingen te beperken, wanneer het totaalbedrag van de vergoedingen hoger ligt dan de criteria 

opgesomd in artikel 4 §3 van Verordening (EU) nr. 537/2014; en 

 aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur voor de benoeming en herbenoeming van de 

commissaris van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 16 § 2 van Verordening (EU) 

nr. 537/2014. 

Het Auditcomité informeert de Raad van Bestuur ook regelmatig over de uitoefening van zijn opdrachten en 

over alle aangelegenheden met betrekking tot welke het Auditcomité van oordeel is dat een ingreep of 

verbetering nodig is, en doet aanbevelingen in verband daarmee. 

Na de afsluiting van het Aanbod zal het Auditcomité zijn samengesteld uit minstens drie (3) leden die worden 

aangesteld voor een duur die niet langer is dan hun lidmaatschap van de Raad van Bestuur, en allen niet-

uitvoerend bestuurders zijn en waarvan een meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn. De Voorzitter van het 

Auditcomité zal door het Auditcomité worden aangewezen maar mag niet de Voorzitter van de Raad van 

Bestuur zijn. Uitvoerend bestuurders (inclusief de CEO) mogen geen lid zijn van het Auditcomité.  

Op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod zullen de volgende bestuurders het 

Auditcomité vormen: Jeremy Fryzuk, Sarah Hedger en Nicolas Vanden Abeele (die diensten verleent via 

Accelium BVBA). 

Het Auditcomité zal ten minste vier (4) maal per jaar vergaderen en steeds wanneer dat vereist is voor de 

uitvoering van zijn taken.  

Remuneratie- en benoemingscomité  

Het Remuneratie- en benoemingscomité adviseert de Raad van Bestuur voornamelijk over aspecten in verband 

met de benoeming en de bezoldiging van bestuurders en het Directiecomité, en zal in het bijzonder:  

 kandidaten identificeren, aanbevelen en nomineren om door de Raad van Bestuur te worden 

goedgekeurd, om vacatures in te vullen in de Raad van Bestuur en het Directiecomité wanneer ze 

ontstaan. In dit opzicht zal het Remuneratie- en benoemingscomité voorstellen in overweging 

nemen van relevante partijen, waaronder het management en de aandeelhouders, en er advies over 

verstrekken;  

 aan de Raad van Bestuur advies verlenen over voorstellen voor de aanstelling van de CEO en over 

de voorstellen van de CEO voor de aanstelling van andere leden van het Directiecomité;  

 aanstellingsprocedures opstellen voor leden van de Raad van Bestuur en de CEO;  

 ervoor zorgen dat het aanstellings- en herverkiezingsproces objectief en professioneel wordt 

georganiseerd;  

 periodiek de omvang en de samenstelling van de Raad van Bestuur en zijn comités beoordelen en 

aan de Raad van Bestuur aanbevelingen doen over eventuele wijzigingen;  

 aangelegenheden over successieplanning in overweging nemen;  

 voorstellen doen aan de Raad van Bestuur over het bezoldigingsbeleid voor bestuurders, leden van 

het Directiecomité en de personen verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

Vennootschap, evenals, indien gepast, over de resulterende voorstellen die door de Raad van 

Bestuur moeten worden voorgelegd aan de Aandeelhoudersvergadering; 
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 aan de Raad van Bestuur voorstellen doen over de individuele bezoldiging van bestuurders, leden 

van het Directiecomité en de personen verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

Vennootschap, waaronder variabele vergoedingen en bonussen op lange termijn, al dan niet 

gebaseerd op aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en 

regelingen voor vervroegde beëindiging en, indien van toepassing, over de resulterende voorstellen 

die door de Raad van Bestuur moeten worden voorgelegd aan de Aandeelhoudersvergadering; 

 een remuneratieverslag dat de Raad van Bestuur zal opnemen in de jaarlijkse verklaring inzake 

corporate governance; 

 op de Aandeelhoudersvergadering verklaringen voorleggen en verstrekken over het 

remuneratieverslag; 

 voorstellen doen aan de Raad van Bestuur inzake prestatiedoelstellingen en evaluatiegesprekken 

houden voor de CEO en andere leden van het Directiecomité; en 

 regelmatig verslag uitbrengen aan de Raad van Bestuur over de uitoefening van zijn taken.  

Na de afsluiting van het Aanbod zal het Remuneratie- en benoemingscomité zijn samengesteld uit minstens drie 

(3) leden, die allemaal niet-uitvoerend bestuurders zijn en waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders 

zijn. De Voorzitter van het Remuneratie- en benoemingscomité zal door de Raad van Bestuur worden aangeduid 

en is ofwel de Voorzitter van de Raad van Bestuur ofwel een andere niet-uitvoerend bestuurder.  

Op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod zullen de volgende bestuurders het 

Remuneratie- en benoemingscomité vormen: Michael Kolbeck, Cyrille Ragoucy en Nicolas Vanden Abeele (die 

diensten verleent via Accelium BVBA). 

Het Remuneratie- en benoemingscomité zal ten minste twee (2) maal per jaar vergaderen en telkens wanneer dat 

nodig is voor de uitvoering van zijn taken. 

Directiecomité 

Het Directiecomité is samengesteld uit de CEO, die het Directiecomité voorzit, en de andere leden van het 

Directiecomité. Die andere leden worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de Raad van Bestuur op 

advies van de CEO en het Remuneratie- en benoemingscomité.  

Het Directiecomité voert de taken uit die worden toegewezen door de CEO, onder het uiteindelijke toezicht van 

de Raad van Bestuur. Het directiecomité is geen formeel directiecomité in de zin van artikel 524bis van het 

Wetboek van vennootschappen. Het Directiecomité is een informeel directiecomité in de zin van artikel 96 § 3 

van het Belgische Wetboek van vennootschappen. 

Het Directiecomité van de Vennootschap is samengesteld uit de volgende leden: 

 

Naam Leeftij

d 

Functie 

Tom Debusschere(1) ..........................  49 Chief Executive Officer 

Tom Gysens(2) ...................................  44 Chief Financial Officer 

Marc Dessein(3) .................................  58 Managing Director, Rugs 

Lieven Vandendriessche(4) ................  50 Managing Director, European Carpets & Tiles 

Ralph Grogan ....................................  59 Managing Director, Bentley  
 ___________________________________ 

(1) Tom Debusschere levert diensten via Kairos Management BVBA. 

(2) Tom Gysens levert diensten via Tom Gysens BVBA. 

(3) Marc Dessein levert diensten via Marc Dessein BVBA. 

(4) Lieven Vandendriessche levert diensten via Vandendriessche Consulting BVBA.  

Voor de biografie van Tom Debusschere, zie “—Raad van Bestuur” hierboven. 
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Tom Gysens kwam bij de Balta Groep als CFO in 2016. Daarvoor werkte de heer Gysens voor Beaulieu 

International Group gedurende meer dan tien jaar, als Group CFO van 2008 tot 2016 en als Group Controller 

van 2005 tot 2008. Vóór Beaulieu was de heer Gysens Financial Projects Manager voor Berry Floor Group van 

2004 tot 2005 en Senior Audit Manager voor PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren van 1997 tot 2004. Hij 

behaalde een Master Handelsingenieur (cum laude) en een Master in de Accountancy en Auditing (cum laude) 

aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Marc Dessein werkt al sinds 1992 voor de Balta Groep en is Managing Director van de Divisie Rugs sinds 

2006. Van 1993 tot 2006 was hij General Manager van de Wool-Heatset Rugs Business Unit van de Balta Groep 

en daarvoor Export Sales manager. Van 1985 tot 1992 bekleedde hij verkoop- en managementposities bij Pfizer, 

Radar en Sun International. Van 1981 tot 1985 was hij assistent professor aan de Faculteit Geneeskunde van de 

Katholieke Universiteit Leuven. De heer Dessein behaalde een Master in de lichamelijke opvoeding (magna 

cum laude) aan de Katholieke Universiteit Leuven en een Master in Marketing (magna cum laude) aan de 

Vlerick Management School, Universiteit van Gent. 

Lieven Vandendriessche kwam bij de Balta Groep als Managing Director van de Divisie Carpets and Tiles in 

2016. Van 2011 tot 2016 werkte hij als General Manager Europe en was hij lid van het Directiecomité voor 

Bekaert Deslee, een niet-beursgenoteerde wereldleider voor matrassentextiel. Van 2005 tot 2011 was de heer 

Vandendriessche Group Vice President of Operations voor Deceuninck, een wereldleider in 

raamprofielsystemen in PVC, nadat hij bij de groep was gekomen in 1995. De heer Vandendriessche behaalde 

een Master in Business Economics (magna cum laude) aan de Erasmushogeschool, Brussel. 

Ralph Grogan kwam bij de Balta Groep als Managing Director van Bentley in maart 2017. Van 2013 tot 2017 

was de heer Grogan President en CEO van Bentley. Vóór Bentley was hij Vice President of Business 

Development and Strategy voor Antron. Voor hij bij Antron kwam, was de heer Grogan Chief Operating Officer 

van Tandus Flooring. Vóór Tandus bekleedde hij diverse leidinggevende functies, zoals die van president van 

Monterey Carpets, president van Burlington house Floor Accents, en vice president en general manager van 

Lees Carpets. De heer Grogan behaalde een Master of Business Administration aan de University of North 

Carolina bij Greensboro en een Bachelor of Business Administration aan de University of North Carolina bij 

Chapel Hill. 

CEO 

De CEO is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Er kunnen aan hem bijkomende 

duidelijk omschreven bevoegdheden worden toegekend door de Raad van Bestuur. Hij heeft de directe 

operationele verantwoordelijkheid voor de Vennootschap en ziet toe op de organisatie en het dagelijkse beheer 

van dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en joint ventures. De CEO is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en de opvolging van alle beslissingen van de Raad.  

De CEO leidt het Directiecomité, dat aan hem rapporteert, binnen het kader dat is vastgesteld door de Raad van 

Bestuur en onder zijn uiteindelijke supervisie. De CEO treedt op als voorzitter van het Directiecomité.  

De CEO wordt benoemd en kan worden ontslagen door de Raad van Bestuur en rapporteert rechtstreeks aan de 

Raad van Bestuur. 

Aandeleneigendom en intentie van de leden van het Directiecomité om deel te nemen aan het Aanbod 

Per datum van dit Prospectus zijn er geen leden van het Directiecomité die Aandelen bezitten. Zoals uiteengezet 

in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Regeling met aandeelhouders in 

het management” wordt verwacht dat de volgende leden van het Directiecomité Aandelen zullen ontvangen van 

de Verkopende Aandeelhouder bij de voltooiing van het Aanbod. Tom Debusschere, Marc Dessein, Lieven 

Vandendriessche en Ralph Grogan. 

Voor zover de Vennootschap weet, heeft geen lid van het Directiecomité de intentie om Aangeboden Aandelen 

te kopen in het kader van het Aanbod.  

Algemene informatie over de leden van het Directiecomité 

Met betrekking tot de leden van het Directiecomité zijn er geen (i) veroordelingen voor fraude in de laatste vijf 

jaar, (ii) faillissementen, bewindvoeringen of vereffeningen van enige entiteiten waarin die leden een 
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directiefunctie, bestuursmandaat, partner- of seniormanagementfunctie bekleedden in de laatste vijf jaar, of (iii) 

officiële openbare inbeschuldigingstelling en/of sancties van dergelijke leden door wettelijke of regelgevende 

autoriteiten (inclusief de daarvoor aangewezen beroepsorganisaties) of onbekwaamverklaring door een 

rechtbank om op te treden als lid van een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een 

uitgevende entiteit of om te handelen in het kader van het beheer of de uitoefening van de activiteiten van enige 

uitgevende entiteit in de laatste vijf jaar geweest. 

Geen van de leden van het Directiecomité heeft een potentieel belangenconflict tussen zijn/haar plichten ten 

aanzien van de Vennootschap en zijn/haar persoonlijke belangen en/of enige andere plichten die hij of zij 

mogelijk heeft, behalve voor wat betreft enige zaken in verband met zijn/haar management- of 

arbeidsovereenkomst met de Vennootschap of enige van haar dochterondernemingen (in voorkomend geval) of 

met enige (indirecte) aandeelhouder van de Vennootschap. Geen enkel lid van het Directiecomité is familie van 

een van de bestuurders of van een van de andere leden van het Directiecomité. 

In de vijf jaar voorafgaand aan de datum van dit Prospectus hebben de leden van het Directiecomité de volgende 

belangrijkste bestuursfuncties vervuld of zijn ze lid geweest van de volgende bestuurs-, leidinggevende of 

toezichthoudende organen en/of partnerships, afgezien van de mandaten in de Vennootschap of haar 

dochterondernemingen: 

 

Naam Momenteel Vroeger 

Tom Debusschere ...................................  Kairos Management BVBA 

[bestuurdersmandaat]; 

Tom Debusschere CommV 

[bestuurdersmandaat] 

Deceuninck NV en 

dochterondernemingen 

[bestuurdersmandaat] 

Tom Gysens ............................................  Tom Gysens BVBA 

[bestuurdersmandaat] 

Beaulieu International Group NV 

en dochterondernemingen 

[bestuurdersmandaat] 

Marc Dessein ..........................................  Marc Dessein BVBA 

[bestuurdersmandaat] 

Sunlike Systems BVBA 

[management] 

Lieven Vandendriessche .........................  Vandendriessche Consulting BVBA 

[bestuurdersmandaat] 

BekaertDeslee Group (voorheen 

Bekaert Textiles Group) en 

dochterondernemingen 

[bestuurdersmandaat] 

Ralph Grogan ..........................................  — Invista [management] 

Bezoldiging van bestuurders en leden van het Directiecomité  

Raad van Bestuur  

De Aandeelhoudersvergadering beslist of het mandaat van bestuurder zal worden bezoldigd via de toekenning 

van een vaste vergoeding. Het bedrag van dergelijke bezoldiging wordt bepaald door de 

Aandeelhoudersvergadering en wordt betaald door de Vennootschap. De bezoldiging van de onafhankelijke 

leden van de Raad van Bestuur werd vastgelegd door de Aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2017 als volgt: 

 Bestuursvergoeding: jaarlijkse vergoeding van € 40.000 bruto;  

 Extra vergoeding voor Comitéleden (geplafonneerd voor de Voorzitter, per Comité voor andere 

Bestuurders): jaarlijkse vergoeding van € 10.000 bruto; en 

 Extra vergoeding voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur: jaarlijkse vergoeding van € 70.000 

bruto1.  

Er wordt geen bestuurdersvergoeding betaald aan de uitvoerend bestuurders of niet-uitvoerend bestuurders 

benoemd op nominatie door LSF9 Balta Holdco S.à r.l.  

                                                      
1 Merk op dat de remuneratie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur maximaal € 120.000 bruto bedraagt. 
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Leden van het Directiecomité 

Bezoldiging voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 

De CEO kwam bij de Balta Groep midden maart 2016. Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 werd een 

bezoldiging van € 462.333 betaald aan de CEO (zijnde het bedrag van de bezoldiging berekend pro rata het deel 

van het jaar afgesloten op 31 december 2016 dat hij CEO was). Deze bezoldiging bestaat uit de volgende 

elementen: 

 basissalaris (brutobezoldiging): € 443.333; 

 variabele bezoldiging (op basis van de prestaties in 2015): € nihil; 

 verzekering voor pensioen en overlijden in dienstverband en arbeidsongeschiktheid: € nihil; 

 overige elementen van de vergoeding (vergoeding voor representatiekosten): € 19.000; 

 aandelenopties: € nihil; en 

 bedrijfswagen: € nihil. 

Voor het jaar afgesloten op 31 december 2016 werd een totale gezamenlijke bezoldiging van € 844.466 betaald 

aan de overige leden van het Directiecomité. Deze bezoldiging bestaat uit de volgende elementen: 

 basissalaris (brutobezoldiging): € 585.272; 

 variabele bezoldiging (op basis van de prestaties in 2015): € 259.194; 

 verzekering voor pensioen en overlijden in dienstverband en arbeidsongeschiktheid: € nihil; 

 overige elementen van de vergoeding (vergoeding voor representatiekosten): € nihil;  

 aandelenopties: € nihil; en 

 bedrijfswagen: € nihil. 

In overeenstemming met artikel 96, §3 van het Belgische Wetboek van vennootschappen zal het 

remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 (en elk boekjaar daarna), dat deel 

uitmaakt van de verklaring inzake corporate governance die zal worden opgenomen in het jaarverslag van de 

Vennootschap dat in 2018 wordt gepubliceerd, (onder andere) het bedrag omvatten van de bezoldiging van, en 

enige andere voordelen die zijn toegekend aan, de CEO van de Vennootschap, met onderverdeling. 

Incentivebonussen 

Bepaalde leden van het Directiecomité hebben recht op een aandelengerelateerde bonusbetaling krachtens een 

bonusregeling met fantoomaandelen waarbij Balta NV de waarde vertegenwoordigt van 135.605 Aandelen op 

de uitbetalingsdatum (uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de 

volledige uitoefening van de Verhogingsoptie) en een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork). De bonus 

kan enkel worden betaald als de manager nog diensten verstrekt aan de Groep op de tweede verjaardag van de 

voltooiing van het Aanbod. Als de diensten om welke reden ook niet langer verstrekt worden voor de tweede 

verjaardag van de voltooiing van het Aanbod, vervalt de bonusregeling voor de betrokken manager. 

Toepasselijke wettelijke beperkingen vanaf de Afsluiting van het Aanbod 

Volgens de wet gelden er bepaalde beperkingen voor de bezoldiging van de CEO en de leden van het 

Directiecomité, bovenop degene die worden vermeld onder “— Ontslagbepalingen” hierna. De variabele 

bezoldiging kan alleen aan de CEO en de leden van het Directiecomité worden betaald als de prestatiecriteria 
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die uitdrukkelijk zijn vermeld in de contractuele of andere bepalingen die op de relatie van toepassing zijn, in de 

betreffende periode zijn vervuld.  

Als de variabele bezoldiging meer dan 25% van het totale jaarlijkse bezoldigingspakket vertegenwoordigt, dan 

moet ten minste 25% van de variabele bezoldiging verband houden met vooraf bepaalde en objectief meetbare 

prestatiecriteria gespreid over een minimumperiode van twee jaar, en moet ten minste nog eens 25% verband 

houden met dergelijke criteria gespreid over een minimumperiode van drie jaar (tenzij de Statuten anders 

bepalen of de Algemene vergadering uitdrukkelijk een uitzondering goedkeurt). De Statuten staan de 

Vennootschap toe om van die regel af te wijken, zoals toegestaan volgens het Belgische Wetboek van 

vennootschappen. 

Wat de op aandelen gebaseerde bezoldiging betreft, kunnen Aandelen pas onvoorwaardelijk worden verworven 

en kunnen opties die het recht geven om Aandelen te ontvangen of enige andere rechten om Aandelen te 

verwerven, ten vroegste drie jaar na de toekenning worden uitgeoefend (tenzij de Statuten anders bepalen of de 

Aandeelhoudersvergadering uitdrukkelijk een uitzondering goedkeurt). De Statuten staan de Vennootschap toe 

om van die regel af te wijken, zoals toegestaan volgens het Belgische Wetboek van vennootschappen. 

Ontslagbepalingen 

Behalve in geval van ontslag in bepaalde gevallen van contractbreuk, heeft de CEO recht op een 

opzeggingstermijn van 12 maanden of een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de vaste bezoldiging 

van een opzeggingstermijn van 12 maanden. De CEO is onderworpen aan een niet-concurrentiebeding voor een 

periode van maximaal een jaar vanaf de datum van het ontslag, waardoor hij wordt beperkt in zijn vermogen om 

voor concurrenten te werken. Een niet-concurrentievergoeding van 50% van de vaste bezoldiging is 

verschuldigd als geen afstand wordt gedaan van het niet-concurrentiebeding binnen 30 dagen na het einde van 

de Overeenkomst.  

Behalve in geval van ontslag in bepaalde gevallen van contractbreuk, heeft de CFO recht op een 

opzeggingstermijn van 12 maanden of een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de vaste bezoldiging 

van een opzeggingstermijn van 12 maanden. De CFO is onderworpen aan een niet-concurrentiebeding voor een 

periode van maximaal een jaar vanaf de datum van het ontslag, waardoor hij wordt beperkt in zijn vermogen om 

voor concurrenten te werken. 

Behalve in geval van ontslag in bepaalde gevallen van contractbreuk, heeft de heer Lieven Vandendriessche 

recht op een opzeggingstermijn van 12 maanden of een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de vaste 

bezoldiging van een opzeggingstermijn van 12 maanden. De heer Lieven Vandendriessche is onderworpen aan 

een niet-concurrentiebeding voor een periode van maximaal een jaar vanaf de datum van het ontslag, waardoor 

hij wordt beperkt in zijn vermogen om voor concurrenten te werken. Een niet-concurrentievergoeding van 50% 

van de vaste bezoldiging is verschuldigd als geen afstand wordt gedaan van het niet-concurrentiebeding binnen 

30 dagen na het einde van de Overeenkomst.  

Behalve in geval van ontslag in bepaalde gevallen van contractbreuk, heeft de heer Marc Dessein recht op een 

opzeggingstermijn van respectievelijk 18 maanden en een opzeggingsvergoeding gelijk aan de vaste en 

variabele bezoldiging die in het vorige kalenderjaar is uitbetaald gedurende de opzeggingstermijn waarin de 

heer Marc Dessein door de Vennootschap wordt verzocht niet actief te zijn. De heer Dessein is onderworpen aan 

een niet-concurrentiebeding voor een periode van maximaal een jaar vanaf de datum van het ontslag, waardoor 

hij wordt beperkt in zijn vermogen om voor concurrenten te werken. Hij heeft recht op een vergoeding voor een 

bedrag van maximaal € 162.500 aan bezoldiging als dit niet-concurrentiebeding wordt toegepast. 

Belangenconflicten 

Belangenconflicten van Bestuurders  

Artikel 523 van het Belgische Wetboek van vennootschappen voorziet in een bijzondere procedure als een 

bestuurder van de Vennootschap, behalve voor bepaalde vrijgestelde beslissingen of transacties, direct of 

indirect een persoonlijk vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of transactie die 

behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur. De betrokken bestuurder moet de andere bestuurders, 

evenals de Commissaris, vóór enige beslissing van de Raad van Bestuur op de hoogte brengen. Voor 

vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan (na de Afsluitingsdatum 

komt de Vennootschap als een dergelijke onderneming in aanmerking), mag de bestuurder met het 
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belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslaging of stemming over de conflicterende beslissing of 

transactie. In de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur moeten de verklaring van het 

belangenconflict van de bestuurder, de aard van de betreffende beslissing of transactie, de financiële impact van 

de kwestie voor de Vennootschap, en de rechtvaardiging van de genomen beslissing worden opgenomen. In het 

jaarverslag van de Vennootschap moet een uittreksel uit de notulen worden gepubliceerd. Het verslag van de 

Commissaris bij de jaarrekening moet een beschrijving bevatten van de financiële impact op de Vennootschap 

van elke beslissing van de Raad voor elke kwestie waarbij er een conflict is ontstaan.  

Intragroepstransacties  

Behalve voor bepaalde vrijgestelde beslissingen of transacties, voorziet artikel 524 van het Belgische Wetboek 

van vennootschappen in een bijzondere procedure wanneer de beslissingen of transacties van een vennootschap 

waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt (de Vennootschap komt na de 

Noteringsdatum in aanmerking als een dergelijke vennootschap) betrekking hebben op banden tussen die 

vennootschap enerzijds, en verbonden ondernemingen van die vennootschap anderzijds, met uitzondering van 

banden tussen die vennootschap en haar dochterondernemingen. De procedure moet ook worden gevolgd voor 

beslissingen of transacties tussen de dochterondernemingen van die vennootschap enerzijds, en verbonden 

ondernemingen van de dochterondernemingen anderzijds, met uitzondering van banden tussen de 

dochterondernemingen van die vennootschap en de dochterondernemingen van die dochterondernemingen.  

Vóór dergelijke beslissingen of transacties moet de Raad van Bestuur een bijzonder comité aanstellen van drie 

onafhankelijke bestuurders in overeenstemming met artikel 526ter van het Belgische Wetboek van 

vennootschappen, gesteund door een of meer onafhankelijke experts, benoemd door dat bijzonder comité. Dit 

comité moet de beslissing of transactie beschrijven en de commerciële voordelen en nadelen van de beslissing 

of transactie voor de Vennootschap en de aandeelhouders beschrijven. Ook moet het de financiële gevolgen van 

de beslissing of transactie berekenen en vaststellen, en bepalen of de beslissing of transactie al dan niet manifest 

schadelijk is in het licht van de beleidslijnen van de Vennootschap. Als het comité besluit dat de beslissing of de 

transactie niet manifest schadelijk is, maar van oordeel is dat de beslissing of transactie wel in het nadeel van de 

Vennootschap kan zijn, dan dient het te verduidelijken welke voordelen de beslissing of transactie zal opleveren 

als compensatie voor het vastgestelde nadeel. De aanbeveling van het comité moet schriftelijk worden 

voorgelegd aan de Raad van Bestuur, met vermelding van elk van de bovenstaande elementen. De Raad van 

Bestuur dient vervolgens een beslissing te nemen, rekening houdend met de aanbeveling van het comité.  

In de notulen van de Raad van Bestuur moet worden vermeld of de procedure is nageleefd, en afwijkingen van 

de aanbevelingen van het comité moeten worden gemotiveerd. De schriftelijke aanbeveling van het comité en de 

beslissing van de Raad van Bestuur moeten worden meegedeeld aan de Commissaris, die een afzonderlijk 

oordeel dient uit te geven, die als bijlage bij de notulen van de Raad van Bestuur moet worden gevoegd, over de 

nauwkeurigheid van de gegevens die opgenomen zijn in de aanbeveling van het comité en in de notulen van de 

Raad van Bestuur. Het advies van het comité, een uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur en het 

oordeel van de Commissaris moeten worden opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur. Deze 

bijzondere procedure is niet vereist voor beslissingen en transacties die worden genomen of uitgevoerd in het 

kader van de normale bedrijfsvoering onder gebruikelijke marktvoorwaarden of voor beslissingen en transacties 

waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 1% van de geconsolideerde netto-activa van de Vennootschap. 

Commissaris 

De audit van de niet-geconsolideerde en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap wordt toevertrouwd 

aan de commissaris die op de Aandeelhoudersvergadering wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van 

drie jaar. De Aandeelhoudersvergadering beslist over de bezoldiging van de commissaris.  

De huidige commissaris is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 

Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid “Filip Lozie”, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie (lid van het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren).  

Het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA verstrijkt op de Jaarlijkse 

Aandeelhoudersvergadering die zal worden gevraagd om de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 

december 2019 goed te keuren.  
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Artikel 140/1 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en Artikel 24 van de Wet van 7 december 2016 

tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren beperken de aansprakelijkheid 

van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven tot € 12,0 miljoen voor, respectievelijk, taken betreffende de 

wettelijke controle van jaarrekeningen in de zin van artikel 16/1 van het Belgisch Wetboek van 

vennootschappen en andere taken die zijn voorbehouden aan commissarissen van beursgenoteerde bedrijven 

volgens het Belgisch recht of in overeenstemming met het Belgisch recht, behalve inzake aansprakelijkheid die 

het gevolg is van fraude of een andere bewuste schending van de plicht door de commissaris. 
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VOORNAAMSTE EN VERKOPENDE AANDEELHOUDERS EN STRUCTUUR VAN DE GROEP  

In de volgende tabel wordt de economische eigendom van de Aandelen beschreven, (1) onmiddellijk vóór de 

afsluiting van het Aanbod; 2) rekening houdend met de Reorganisatie en het Aanbod, uitgaande van (i) een 

volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Primaire en Secundaire Tranches (exclusief de 

Verhogingsoptie), (ii) met betrekking tot de Primaire Tranche, een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork; 

en 3) rekening houdend met de Reorganisatie en het Aanbod, uitgaande van (i) een volledige plaatsing van de 

Aangeboden Aandelen in de Primaire en Secundaire Tranches (exclusief de Verhogingsoptie), (ii) met 

betrekking tot de Primaire Tranche, een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, en (iii) de volledige 

uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en 4) uitvoering gevend aan de Reorganisatie zoals beschreven in 

“Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep – Reorganisatie” en het Aanbod, 

uitgaande van (i) een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen in de Primaire en Secundaire Tranche 

(inclusief de Verhogingsoptie), en (ii) een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en (iii) volledige 

uitoefening van de Overtoewijziginsoptie: 

 

  Gehouden 

Aandelen op datum 

van dit Prospectus 

Gehouden 

Aandelen 

na de Afsluiting 

van de 

Reorganisatie 

Gehouden 

Aandelen na 

de Afsluiting van 

het 

Aanbod, 

uitgaande van 

een volledige 

uitoefening van 

de Over-

toewijzingsoptie 

Gehouden 

Aandelen 

uitgaande van de 

volledige 

uitoefening van de 

Verhogingsoptie 

en de Over- 

toewijzingsoptie 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Lone Star Fund IX .........................          

 LSF9 Balta Midco 

S.à r.l.  ....................................  

61.499 99,99 0 0 0  0 0 0 

 LSF9 Balta Holdco 

S.à r.l.  ....................................  

1 0,01 25.000.000 100 15.729.5

67 

45 13.195.2

34 

38 

Management ..................................  0 0 0 0 1.116.69

3 

3 940.787 3 

Publiek ...........................................  0 0 0 0 18.068.2

69 

52 20.778.5

10 

60 

Totaal ............................................  61.500 100 25.000.000 100 34.914.5

30 

100 34.914.5

30 

100 

  

Alle Aandelen hebben dezelfde stemrechten. Stemrechten worden echter opgeschort wanneer de Aandelen door 

de Vennootschap worden gehouden als ingekochte eigen aandelen. 

Aandeelhouders 

De Vennootschap is op 1 maart 2017 opgericht door LSF9 Balta Midco S.à r.l. en LSF9 Balta Holdco S.à r.l.  

LSF9 Balta Midco S.à r.l. en LSF9 Balta Holdco S.à r.l. zijn entiteiten van Lone Star Fund IX die hoofdzakelijk 

dienen als holdingmaatschappijen voor investeringen van Lone Star Fund IX. 

Zoals verder weergegeven in “— Structuur van de Groep” is de uiteindelijke indirecte aandeelhouder met 

overwegende zeggenschap van de Vennootschap de Lone Star Fund IX-entiteit LSF9 Topco S.à r.l. dat boven 

LSF9 Balta Midco S.à r.l. en LSF9 Balta Holdco S.à r.l. staat. 

Lone Star Funds 
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Lone Star Funds (“Lone Star”) is een toonaangevend private-equitybedrijf dat over de hele wereld belegt in 

vastgoed, aandelen (inclusief aandelen van operationele bedrijven), krediet en andere financiële activa. Sinds de 

oprichting van zijn eerste fonds in 1995 heeft Lone Star 17 private-equityfondsen georganiseerd (de “Fondsen”) 

met samengenomen kapitaalverbintenissen voor een totaal van meer dan $ 70 miljard. De Fondsen zijn 

gestructureerd als closed-end private-equityvennootschappen, waarvan de investeerders openbare en particuliere 

pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen, universiteitsschenkingen, stichtingen, dakfondsen en vermogende 

particulieren omvatten. De Fondsen worden geadviseerd door Lone Star Global Acquisitions, Ltd., een 

beleggingsadviseur geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Lone Star Global 

Acquisitions, Ltd., en zijn wereldwijde dochterondernemingen adviseren de Fondsen vanuit kantoren in Noord-

Amerika, West-Europa en Oost-Azië. 

Op 15 juni 2015 stemde Lone Star Fund IX ermee in Balta Groep over te nemen. De overname werd voltooid op 

11 augustus 2015. 

Reorganisatie  

Op 1 december 2016 stemde Lone Star Fund IX ermee in Bentley over te nemen van Dominus Capital, L.P. De 

overname werd voltooid op 1 februari 2017. De overname werd gedeeltelijk gefinancierd met eigen vermogen 

en door de uitgifte van een termijnlening van $ 33,0 miljoen en een opname van $ 11,1 miljoen uit een 

doorlopende kredietfaciliteit van $ 18,0 miljoen. De holdingstructuur voor deze belegging omvatte een 

vennootschap LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P. (zonder rechtspersoonlijkheid krachtens de 

Bermudaanse wet), hoofdzakelijk om de beleggingsrelatie met het management van Bentley te beheren, dat een 

aandelenparticipatie in Bentley behield. 

Op 22 maart 2017 nam LSF9 Balta Issuer S.A van LSF9 Renaissance Super Holdings, L.P. diens 

vennootschapsbelang in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P. over, dat op zijn beurt het belang bezat in 

LSF9 Renaissance Holdings LLC. LSF9 Renaissance Holdings LLC is de nieuwe uiteindelijke 

holdingmaatschappij van Bentley. Op 23 maart 2017 trad Balta NV in de plaats van LSF9 Balta Issuer S.A. als 

een vennoot in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P. Het verwierf dan ook het belang in LSF9 Renaissance 

Holdings LLC. Als gevolg van deze transacties oefent Balta NV nu de zeggenschap over Bentley uit.  

Er wordt een reorganisatie doorgevoerd waarbij de Vennootschap, op voorwaarde van en met ingang direct vóór 

de afsluiting van het Aanbod, de nieuwe uiteindelijke moedervennootschap van de operationele activiteiten van 

de Groep zal worden, met inbegrip van Bentley (de “Reorganisatie”). De Reorganisatie omvat de volgende 

fasen. 

 Voor de datum van dit Prospectus:  

De Vennootschap is op 1 maart 2017 opgericht door LSF9 Balta Midco S.à r.l. en LSF9 Balta Holdco S.à r.l. als 

naamloze vennootschap naar Belgisch recht. 

 Op voorwaarde van en met onmiddellijke ingang vóór de afsluiting van het Aanbod: 

Krachtens besluiten die onherroepelijk worden aangenomen vóór het uitbrengen van het Aanbod zullen de 

hieronder beschreven transacties plaatsvinden op voorwaarde van en met ingang van de prijsbepaling of direct 

vóór de afsluiting van het Aanbod:  

o Luxemburgse transactie 

 Inbreng van preferente aandeelbewijzen. LSF9 Balta Issuer S.A. en LSF9 Balta 

Investments S.à r.l. werden beide in het verleden gefinancierd via de uitgifte van 

preferente aandeelbewijzen. Vóór de hieronder beschreven Belgische Transacties zal 

LSF9 Balta Issuer S.A. de preferente aandeelbewijzen die het houdt in LSF9 Balta 

Investments S.à r.l inbrengen in het eigen vermogen (kapitaalreserve, zonder uitgifte van 

nieuwe aandelen)) van laatstgenoemde, waarna LSF9 Balta Holdco S.à r.l., de houder van 

de door LSF9 Balta Issuer S.A. uitgegeven preferente aandeelbewijzen, deze zal 

inbrengen in het eigen vermogen (zonder uitgifte van nieuwe aandelen) ) van LSF9 Balta 

Issuer S.A. De twee inbrengtransacties zullen gebeuren tegen de nominale waarde van de 
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preferente aandeelbewijzen (dus initiële hoofdsom plus aangegroeide rente) en op 

voorwaarde van de prijsbepaling van het Aanbod. 

 Inbreng van de vorderingen uit de Bentley-overname. De Balta Intragroeps 

Investeringsleningen die het gevolg zijn van de Bentley-integratie zoals gedefinieerd in 

“Transacties met verbonden partijen” zullen door LSF9 Balta Issuer S.A. worden 

ingebracht in het eigen vermogen (kapitaalreserve) van LSF9 Balta Investments S.à r.l. 

zonder uitgifte van aandelen. Deze inbreng zal op hetzelfde moment plaatsvinden als de 

inbreng van de preferente aandeelbewijzen en de inbreng van BM Note 3 tussen dezelfde 

bedrijven en op voorwaarde van de prijsbepaling van het Aanbod. 

 Inbreng van BM Notes: De BM Note 3 en de BM Note 2 die het gevolg zijn van de 

uitkoop van het management van Bentley zoals verder en in “Transacties met verbonden 

partijen” beschreven, zullen worden ingebracht in het eigen vermogen (kapitaalreserve) 

van hun betrokken emittenten (dus LSF9 Balta Investments S.à r.l. en LSF9 Balta Issuer 

S.A.) door, respectievelijk, LSF9 Balta Issuer S.A. en LSF9 Balta Holdco S.à r.l. zonder 

uitgifte van aandelen. Deze twee inbrengtransacties zullen, op elk bedrijfsniveau, op 

hetzelfde moment plaatsvinden als de inbreng van de preferente aandeelbewijzen 

bestaande op het respectieve niveau van dezelfde emittenten (zoals beschreven in het 

vorige punt) en op voorwaarde van de prijsbepaling van het Aanbod.  

 LSF9 Balta Issuer S.A. zal (i) eerst de BM Note 3 (tegelijk met de preferente 

aandeelbewijzen uitgegeven door LSF9 Balta Investments S.à r.l. aan LSF9 Balta Issuer 

S.A. en de Balta Intragroeps Investeringsleningen) inbrengen in het eigen vermogen 

(kapitaalreserve) van LSF9 Balta Investments S.à r.l. en dan (ii) zal LSF9 Balta Holdco 

S.à. r.l. de BM Note 2 (tegelijk met de preferente aandeelbewijzen uitgegeven door LSF9 

Balta Issuer S.A. aan LSF9 Balta Holdco S.à r.l.) inbrengen in het eigen vermogen 

(kapitaalreserve) van LSF9 Balta Issuer S.A. 

o Uitkoop van het management van Bentley  

LSF9 Balta Midco S.à r.l zal de resterende minderheidsbelangen (van minder dan 2% van 

het totale belang) in Bentley die nog in handen zijn van het management van Bentley 

overnemen, via de overname van het belang van het management in LSF9 Renaissance 

Bermuda Partners, en L.P.   (Aandelenbelang management van Bentley). Het 

management van Bentley ontvangt contanten en (voorwaardelijk verworven) aandelen in 

de Vennootschap van LSF9 Balta Midco S.à r.l. in ruil voor de overdracht van het 

aandelenbelang van het management van Bentley en in het kader van de roll-over van de 

huidige incentiveregeling van het management van Bentley.  LSF9 Balta Midco S.à r.l. 

zal het aandelenbelang van het management van Bentley overdragen aan LSF9 Balta 

Holdco S.à r.l., die vervolgens het aandelenbelang van het management van Bentley zal 

plaatsen bij Balta NV op cashloze wijze, zodat de volledige eigendom in Bentley dan 

gecentraliseerd is binnen Balta NV zoals uiteengezet in “Transacties met verbonden 

partijen”. Deze integratie van de aandelenparticipatie van het management van Bentley in 

Balta NV zal leiden tot een kapitaalverhoging op het niveau van LSF9 Balta Issuer S.A., 

LSF9 Balta Investments S.à r.l., LSF9 Balta Luxembourg S.à r.l. en Balta NV.  

 

 Na de uitkoop van het management van Bentley heeft LSF9 Renaissance Bermuda 

Partners, L.P. geen functioneel doel meer en zal de vennootschap naar verwachting 

worden afgewikkeld na de sluiting van het Aanbod.  

o Belgische Transacties 

 Kapitaalverhoging door een inbreng in natura. Na de inbreng van preferente 

aandeelbewijzen, de BM Notes en de Balta Intragroeps Investeringsleningen zoals 

uiteengezet onder “Luxemburgse Transacties” hierboven en op voorwaarde van de 

uitgifte door een bank die actief is in België van het blokkeringsattest uitgegeven 

krachtens Artikel 600 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen ter 
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vertegenwoordiging van de opbrengst van de Primaire Tranche, zal LSF9 Balta Holdco 

S.à r.l. alle aandelen die het bezit in LSF9 Balta Issuer S.A. inbrengen in het 

aandelenkapitaal van de Vennootschap door middel van een inbreng in natura, wat zowel 

maatschappelijk kapitaal als een uitgiftepremie zal doen instaan  in ruil van 25 miljoen 

aandelen. Deze beslissing zal notarieel geakteerd worden. 

 Na de voltooiing van deze inbreng in natura zal de Vennootschap de directe 

eigenaar zijn van alle aandelenbelangen in LSF9 Balta Issuer S.A. 

 Naar de 25 miljoen Aandelen die voortvloeien uit de inbreng in natura wordt in 

dit Prospectus verwezen als bestaande Aandelen (waarvan een deel zal worden 

aangeboden in de Secundaire Tranche) omdat deze Aandelen ontstaan direct 

voor de uitgifte van de nieuw uitgegeven Aandelen (die zullen worden 

aangeboden in de Primaire Tranche). De bestaande Aandelen kunnen worden 

onderscheiden van de nieuw uitgegeven Aandelen die de Vennootschap zal 

verkopen in de Primaire Tranche. 

 De waardering toegeschreven aan deze inbreng in natura zal gebaseerd worden 

op de Aanbodprijs omdat de activa en verplichtingen van de Vennootschap 

uitsluitend zullen bestaan uit (op de € 61.500 na die het aanvankelijk 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bij de oprichting vormt) het 

resultaat van deze inbreng in natura, die zal plaatsvinden vóór de 

kapitaalverhoging in het kader van de Primaire Tranche. 

 De aandelen van LSF9 Balta Issuer S.A. zullen via een inbreng in natura in de 

Vennootschap worden ingebracht tegen een waarde die overeenstemt met het 

verwachte aantal “bestaande” Aandelen van de Vennootschap (waarvan een deel 

zal worden verkocht in de Secundaire Tranche), vermenigvuldigd met de 

Aanbodprijs. 

 Kapitaalverlaging om uitkeerbare reserves te vormen: De aandeelhouders van de 

Vennootschap hebben, vóór de aanvang van het Aanbod en behoudens de effectieve 

voltooiing van de kapitaalverhoging van de Vennootschap via de hoger beschreven 

inbreng in natura, beslist tot een kapitaalverlaging, beide met onmiddellijke ingang vóór 

de afsluiting van het Aanbod, waardoor er uitkeerbare reserves zullen ontstaan voor een 

bedrag van € 150 miljoen. Er zullen geen kapitaalbijdragen worden terugbetaald aan de 

aandeelhouders in het kader van deze kapitaalverlaging. De reserves die voortvloeien uit 

de kapitaalverlaging zullen pas uitkeerbaar zijn twee maanden na de publicatie in de 

Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van een afschrift van de notariële akte die de 

vervulling noteert van de opschortende voorwaarde voor deze kapitaalverlaging. 

Dienovereenkomstig zal de Vennootschap het recht hebben om uit deze uitkeerbare 

reserves uitkeringen aan aandeelhouders te verrichten, ook al is er voor het betreffende 

jaar geen jaarlijkse nettowinst volgens de Belgische GAAP.  

 Kapitaalverlaging om de oprichtersaandelen te annuleren: De aandeelhouders van de 

Vennootschap hebben, vóór de aanvang van het Aanbod en behoudens de effectieve 

voltooiing van de kapitaalverhoging van de Vennootschap via de hoger beschreven 

inbreng in natura, beslist tot een kapitaalverlaging voor een bedrag van € 61.500, met 

onmiddellijke ingang vóór de afsluiting van het Aanbod en na de kapitaalverlaging 

vermeld in het voorgaande punt, door (i) de annulering van de 61.500 aandelen van de 

Vennootschap waarop is ingetekend door haar oprichters, dus LSF9 Balta Midco S.à r.l. 

en LSF9 Balta Holdco S.à r.l., bij de oprichting van de Vennootschap op 1 maart 2017 en 

(ii) de terugbetaling van de inbreng gedaan door deze oprichters bij de oprichting van de 

Vennootschap (€ 61.500 in totaal). De nieuwe aandeelhouders komen niet in aanmerking 

voor deze uitkering. Deze terugbetaling door de Vennootschap aan de oprichters zal pas 

plaatsvinden na afloop van een termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen 

van het Belgisch Staatsblad van een afschrift van de notariële akte die de vervulling 

noteert van de opschortende voorwaarde voor deze kapitaalverlaging. Als gevolg van 

deze kapitaalverlaging zal LSF9 Balta Midco S.à r.l. niet langer een aandeelhouder in de 

Vennootschap zijn. 
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 Kapitaalverhoging in contanten voortvloeiend uit de inschrijving op de Primaire Tranche. 

De aandeelhouders van de Vennootschap hebben besloten een kapitaalverhoging uit te 

voeren ten belope van het bedrag vermeld in het blokkeringsattest dat moet worden 

uitgegeven krachtens Artikel 600 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen ter 

vertegenwoordiging van de opbrengst van de Primaire Tranche en voor een maximum 

van € 145 miljoen. 

De Reorganisatie zal plaatsvinden op voorwaarde van en direct vóór de afsluiting van het Aanbod. 

Na de voltooiing van de Reorganisatie en de voltooiing van het Aanbod en uitgaande van een Aanbodprijs in het 

midden van de Prijsvork, zal het Vennootschap zal de bruto opbrengsten ontvangen uit de Primaire Tranche ten 

bedrage van €145 miljoen, en voorts, ervan uitgaande dat de prijs van het Aanbod maatschappelijk kapitaal 

(inclusief uitgiftepremie) van de Vennootschap bij afsluiting van het Aanbod € 361 miljoen bedragen, 

vertegenwoordigd door 34.914.530 Aandelen. 

Na de voltooiing van de Reorganisatie zal de Vennootschap directe eigenaar zijn van alle aandelenbelangen in 

LSF9 Balta Issuer S.A. De voltooiing van de Reorganisatie zal uiterlijk op de Afsluitingsdatum worden 

bevestigd, direct nadat de Vennootschap het bankattest heeft ontvangen voor de bruto opbrengsten van de 

Primaire Tranche van het Aanbod in overeenstemming met artikel 600 van het Belgische Wetboek van 

vennootschappen. 

Na het Aanbod is de Vennootschap voornemens de netto-opbrengsten uit de Primaire Tranche (zijnde een 

bedrag van € 137,6 miljoen) in te brengen in het eigen vermogen (kapitaalreserve) van LSF9 Balta Issuer S.A. 

met het oog op (i) een terugbetaling van schulden door LSF9 Balta Issuer S.A. en (ii) het lenen door LSF9 Balta 

Issuer S.A. aan andere bedrijven van de Groep voor de betaling van andere schulden. Om de 

intragroepsfinanciering te stroomlijnen, kan LSF9 Balta Issuer S.à r.l. achteraf de vorderingen op de lenende 

bedrijven van de Groep lager in de keten in Balta NV inbrengen en verder de vordering in het eigen vermogen 

van de betrokken lener inbrengen. 

Structuur van de Groep  

De volgende grafiek beschrijft de organisatie van Balta en zijn relatie met zijn Luxemburgse aandeelhouders die 

hierboven zijn vermeld onder “— Aandeelhouders” (vereenvoudigd met betrekking tot dochterondernemingen 

van Balta NV) per de datum van dit Prospectus: 

 
  
 ___________________________________ 

Opmerking: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk. 
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 De meerderheid van de Aandelen van de Vennootschap wordt gehouden LSF9 Balta Midco S.à r.l. Slechts één aandeel van de 

Vennootschap wordt gehouden door LSF9 Balta Holdco S.à r.l.  

De volgende grafiek beschrijft de organisatie van Balta, met inbegrip van alle dochterondernemingen, en haar 

relatie met haar Luxemburgse aandeelhouders die hierboven zijn vermeld onder “— Aandeelhouders”, rekening 

houdend met de Reorganisatie maar vóór het Aanbod:  

 
 ___________________________________ 

Opmerkingen: operationele bedrijven worden aangegeven met een asterisk.  

De aandelen van Balta Oudenaarde NV omvatten vroegere aandelen aan toonder, die 4,63589% vertegenwoordigen van de 

gewone aandelen van de entiteit en waarvoor de wettelijke eigenaar niet kon worden geïdentificeerd toen de aandelen van de 

vennootschap werden omgezet van aandelen aan toonder naar aandelen op naam krachtens de Belgische wet in december 2015. 

Deze aandelen moesten dan ook gedeponeerd worden bij de Belgische Deposito- en Consignatiekas in afwachting van de 

identificatie van de eigenaar. Krachtens de Belgische wet zal de vennootschap het recht hebben deze aandelen die zijn 

gedeponeerd bij de Belgische Deposito- en Consignatiekas terug te kopen als de teruggave van deze aandelen niet is opgeëist 

door hun betrokken rechtmatige eigenaren tegen 31 december 2025. Momenteel kunnen er geen wettelijke rechten worden 

uitgeoefend met betrekking tot deze aandelen.  

Marc Dessein en Christophe Vanderbauwhede bezitten elk één aandeel van respectievelijk Balta Floorcovering en Balta Orient, 

krachtens de Turkse wetgeving die een minimumniveau van eigenaarschap door het management voorschrijft.  

Alle andere entiteiten zijn voor 100% of de meerderheid in handen van de afgebeelde directe moedervennootschap, met 

minderheidsbelangen van andere entiteiten binnen de Balta Groep. 

 

Regeling met aandeelhouders in het management 

Vier managers van Balta en twee managers van Bentley hebben recht om Aandelen en een contante bonus van 

de LSF9 Balta Midco S.à r.l. te ontvangen bij of na de voltooiing van het Aanbod krachtens bestaande 

managementincentive-regelingen met entiteiten van Lone Star. Deze rechten kunnen niet volledig bepaald 

worden per datum van dit Prospectus, zij hangen af van de Aanbodprijs en de uiteindelijke grootte van het 

Aanbod. Uitgaande van een volledige plaatsing van de Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de volledige 

uitoefening van de Verhogingsoptie) en een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork, zou het aantal 

Aandelen dat de managers kunnen ontvangen van de Verkopende Aandeelhouder krachtens de incentive-
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regelingen in totaal 940.787 Aandelen kunnen zijn. Van deze Aandelen zouden er 184.739 verworven worden 

bij de voltooiing (met inachtneming van de lock-up die is uiteengezet in “Plan voor de Distributie — Lock-

upregelingen”), en van de rest zou 50% (378.024 Aandelen) onvoorwaardelijk verworven worden op de eerste 

verjaardag van de voltooiing van het Aanbod en 50% (378.024 Aandelen) op de tweede verjaardag van de 

voltooiing van het Aanbod. Een manager die Balta vrijwillig verlaat of die wordt ontslagen om ernstige redenen 

vóór een verwervingsdatum verliest zijn recht op de voorwaardelijke Aandelen.  

 

Margelening 

De Verkopende Aandeelhouder als lener en J.P. Morgan Securities PLC als kredietverstrekker en 

berekeningsagent (de “Margeleningverstrekker”) hebben een overeenkomst voor een margelening afgesloten (de 

“Overeenkomst Margelening”). Krachtens de Overeenkomst Margelening wordt een margelening ter 

beschikking van de Verkopende Aandeelhouder gesteld (de “Margelening”). 

De Verkopende Aandeelhouder zal de Margelening na de Afsluitingsdatum kunnen opnemen en aanwenden 

voor zijn algemene bedrijfsdoeleinden. 

De Verkopende Aandeelhouder dient op de Afsluitingsdatum zekerheid te stellen ten gunste van de 

Margeleningverstrekker over de Aandelen die hij in de Vennootschap bezit bij de Afsluiting. Bij afwezigheid 

van een verzuim in het kader van de Margelening zal de Verkopende Aandeelhouder de stemrechten verbonden 

aan de Aandelen kunnen blijven uitoefenen waarover zekerheid is gesteld. In geval van verzuim in het kader van 

de Overeenkomst Margelening kan de kredietverstrekker krachtens de Overeenkomst Margelening de zekerheid 

afdwingen die de Verkopende Aandeelhouder heeft gesteld over zijn Aandelen in de Vennootschap, en die 

Aandelen verkopen. Per datum van dit Prospectus is de enige deelnemer aan de Margelening J.P. Morgan 

Securities PLC. Een verkrijger van dergelijke verkochte Aandelen tijdens de lock-upperiode van toepassing op 

de Verkopende Aandeelhouder zou niet gebonden zijn door de lock-upregelingen die meer in detail zijn 

beschreven in “Plan voor de Distributie — Lock-upregelingen”. 

Artikel 50 van het Belgische Overnamebesluit (zie “Wetgeving en jurisdictie — Openbare overnamebiedingen”) 

stelt dat wanneer een persoon, samen met eventuele partijen waarmee hij handelt in onderling overleg, als 

gevolg van zijn eigen verwerving of de verwerving door personen waarmee hij in onderling overleg handelt of 

die handelen voor eigen rekening, direct of indirect meer dan 30% van de stemrechten bezit, deze persoon een 

verplicht bod in contanten op de Vennootschap moet uitbrengen. Het is in dat kader mogelijk dat de afdwinging 

van de door de Verkopende Aandeelhouder aan de Margeleningsverstrekker verstrekte zekerheid aanleiding 

geeft tot een verplichting voor de betrokken Margeleningsverstrekker om een verplicht bod uit te brengen 

krachtens Artikel 50 van het Belgische Overnamebesluit. Het Overnamebesluit voorziet echter in een 

uitzondering op de verplichting om een verplicht bod uit te brengen wanneer Aandelen tot zekerheid van een 

lening worden gesteld, op voorwaarde dat (i) er binnen twaalf maanden voldoende Aandelen worden 

overgedragen aan personen die niet gelieerd zijn met de kredietverstrekker, zodat het percentage 

stemrechtverlenende Aandelen waarin de kredietverstrekker participeert, samen met eventuele personen 

waarmee hij handelt in onderling overleg, wordt verlaagd tot onder de drempel van 30%, en (ii) tot het moment 

waarop de overtollige Aandelen worden overgedragen, de stemrechten van deze overtollige Aandelen niet 

worden uitgeoefend. 
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TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

De Vennootschap kan transacties afsluiten met haar aandeelhouders en andere entiteiten die eigendom zijn van 

haar aandeelhouders in het kader van de normale bedrijfsvoering. Deze transacties omvatten, onder andere, 

financieringsovereenkomsten en professionele, advies-, consulting- en andere ondernemingsdiensten.  

Per de datum van dit Prospectus zijn de belangrijke transacties met verbonden partijen binnen de Balta Groep 

intragroepsleningen die doorgaans het volgende omvatten: 

 historische leningen tussen de Luxemburgse holdingstructuur (na de fusie van Balta Finance S.à r.l. in 

LSF9 Balta Investments S.à r.l., deze vorderingen zijn momenteel eigendom van LSF Balta 

Investments S.à r.l.) en Balta NV die werden overgenomen op het moment van de verwerving door 

Lone Star; 

 intragroepsleningen die voortvloeien uit de overname van de Balta Groep door Lone Star; 

 intragroepsleningen die verband houden met de overname van Bentley.  

Zoals vermeld in dit Prospectus nam Lone Star Fund IX op 1 februari 2017 BPS Parent, Inc. over, de indirecte 

moedervennootschap van Bentley Mills, Inc. en de Bentley-groep, van diens aandeelhouders, met inbegrip van 

Dominus Capital, L.P. Daarop vonden volgende transacties plaats, met als uiteindelijk effect dat Balta NV 

zeggenschap verwierf over de Bentley-bedrijvengroep:  

 Op 22 maart 2017 voltooide LSF9 Balta Issuer S.A., krachtens een overeenkomst van 10 maart 2017, de 

overname van de aandelenparticipatie in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP dat werd gehouden 

door LSF9 Renaissance Super Holdings, LP (een vennootschap die indirect eigendom is van Lone Star 

Fund IX). LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP bezit het belang in LSF9 Renaissance Holdings, 

LLC, de uiteindelijke holdingmaatschappij van BPS Parent, Inc., en dus ook de Bentley-bedrijvengroep.  

 Eveneens op 22 maart 2017 voltooide LSF9 Balta Investments S.à r.l., krachtens een overdracht van 

lidmaatschapsbelang van 10 maart 2017, de overname van het LLC-belang (met lidmaatschap en recht 

om deel te nemen in het management) in LSF9 Renaissance GP (Bermuda), LLC, de algemene partner 

van LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP, van LSF9 Renaissance Super Holdings, LP. Dit bracht de 

vennootschapsbelangen in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP (op een aantal minderheidsbelangen 

na die werden gehouden in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP door het managementteam van 

Bentley) in de Balta Groep. 

 Op 23 maart 2017 nam Balta NV, met het oog op de integratie van de Bentley-groep in de operationele 

groep binnen de Balta Groep, het vennootschapsbelang in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP over 

– en dus ook de belangen in de Bentley-groep – van LSF9 Balta Issuer S.A., tegen een vergoeding van € 

21.119.243,77 en $ 51.000.000,00, die uitstonden op de intragroepsrekening (in het kader van deze 

paragraaf de “Balta NV-vergoeding”).  

De aandelenparticipatie verworven door LSF9 Balta Issuer S.A. en daarna door Balta NV vertegenwoordigde op 

het moment van de overname meer dan 98% van de totale belangen in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP, 

terwijl de resterende vennootschapsbelangen werden gehouden door leden van het managementteam van 

Bentley. In het kader van de Reorganisatie zal het management van Bentley worden uitgekocht. Nadere details 

over de uitkoop zijn te vinden in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — 

Reorganisatie”.  

In het kader van de verkoop van het belang in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP, met ingang van 23 

maart 2017, sloot LSF9 Balta Issuer S.A. een serie intragroepsleningovereenkomsten af met betrekking tot de 

Balta NV-vergoeding: 

 LSF9 Balta Issuer S.A. stelde Balta NV intragroepsleningen ter waarde van € 21.119.243,77 en $ 

51.000.000,00 ter beschikking. Deze intragroepsleningen werden beschikbaar gesteld door middel van 

een verrekening met de Balta NV-vergoeding (in het kader van dit deel de “Balta NV-
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intragroepsleningen”), zodat na deze stap Balta NV aan LSF9 Balta Issuer S.A. bedragen van € 

21.119.243,77 en $ 51.000.000,00 verschuldigd was. 

 LSF9 Balta Issuer S.A. droeg zijn belang in de Balta NV-intragroepsleningen dan over aan LSF9 Balta 

Investments S.à r.l. tegen een vergoeding van € 21.119.243,77 en $ 51.000.000 (in het kader van dit deel, 

de “Balta Investments-vorderingen”), zodat na deze stap Balta NV LSF9 Balta Investments S.à r.l. 

bedragen van € 21.119.243,77 en $ 51.000.000,00 verschuldigd was krachtens de Balta NV-

intragroepsleningen.   

 In het kader van de overdracht van de Balta NV-intragroepsleningen sloten LSF9 Balta Issuer S.A. en 

LSF9 Balta Investments S.à r.l ook twee intragroepsleningovereenkomsten af waarbij LSF9 Balta Issuer 

S.A. aan LSF9 Balta Investments S.à r.l. leningen ter beschikking stelde van € 21.119.243,77 en $ 

51.000.000, en waarbij de verplichting om deze leningen beschikbaar te stellen werd verrekend met de 

Balta Investments-vorderingen, zodat na deze stap LSF9 Balta Investments S.à r.l aan LSF9 Balta Issuer 

S.A. bedragen van € 21.119.243,77 en $ 51.000.000,00 verschuldigd was (de “Balta Intragroeps 

Investeringsleningen”).  

Het resultaat van deze transacties is dat de kosten van de overname van de Bentley-bedrijvengroep schulden 

vormen op het niveau van LSF9 Balta Issuer S.A. Zie ook “Aanwending van de opbrengst”. 

Zoals uiteengezet in dit Prospectus wordt overwogen om ook de investering in Bentley die is overgenomen van 

het Bentley-management te integreren in de operationele groep. De overdracht binnen de structuur van de Groep 

van de vroegere participatie van het Bentley-managementteam in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, LP aan 

Balta NV na de uitkoop van het Bentley-management zal worden gefinancierd via de uitgifte van 

intragroepsobligaties, als volgt: 

 na de uitkoop van het Bentley-management bij LSF9 Balta Midco S.à r.l. en een aansluitende overdracht 

van het aandelenbelang van het management van Bentley aan LSF9 Balta Holdco S.à r.l., LSF9 Balta 

Holdco S.à r.l. de nieuw verworven belangen in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P. overdragen 

aan Balta NV tegen de uitgifte door Balta NV van een nieuwe obligatie aan LSF9 Balta Holdco S.à r.l. 

(de “BM Note 1”); 

 de BM Note 1 zal door LSF9 Balta Holdco S.à r.l. worden overgedragen aan LSF9 Balta Issuer S.A. 

tegen de uitgifte van een nieuwe obligatie door laatstgenoemde (de “BM Note 2”); en 

 vervolgens zal LSF9 Balta Issuer SA de BM Note 1 overdragen aan LSF9 Balta Investments S.à r.l. 

tegen de uitgifte van een andere nieuwe obligatie (de “BM Note 3”).  

Na de uitkoop van het management van Bentley heeft LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P. geen 

functioneel doel meer en zullen de vennootschap en haar algemene partner LSF9 Renaissance GP (Bermuda), 

LLC naar verwachting worden ontbonden na de sluiting van het Aanbod. 

De Balta Groep is voornemens de intragroepsfinanciering tussen de Luxemburgse holdingmaatschappijen en 

Balta NV te vereenvoudigen door middel van een aantal omzettingen van vreemd in eigen vermogen als volgt: 

 Inbreng van de vorderingen uit de Bentley-overname. De Balta Intragroeps Investeringsleningen die het 

gevolg zijn van de Bentley-integratie zullen door LSF9 Balta Issuer SA worden ingebracht in het eigen 

vermogen (kapitaalreserve) van LSF9 Balta Investments S.à r.l. zoals beschreven in “Voornaamste en 

Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie — Luxemburgse Transacties”. 

 Inbreng van BM Notes: De BM Note 2 en BM Note 3 zullen worden ingebracht in het eigen vermogen 

(kapitaalreserve) van hun respectieve emittenten door, respectievelijk, LSF9 Balta Holdco S.à r.l. en 

LSF9 Balta Issuer S.A., zoals beschreven in “Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur 

van de Groep — Reorganisatie — Luxemburgse Transacties”. 

 Herkapitalisatie van Balta NV: na de afsluiting van het Aanbod zal Balta NV worden geherkapitaliseerd 

als volgt: 
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Inbreng in natura door LSF9 Balta Investments S.à r.l in het eigen vermogen (kapitaalreserve) van LSF9 

Balta Luxembourg S.à r.l, gevolgd door een inbreng in natura door LSF9 Balta Luxembourg S.à r.l. in het 

eigen vermogen (maatschappelijk kapitaal en aandelenpremie) van Balta NV van de volgende 

schuldinstrumenten:  

o de BM Note 1 die voortvloeit uit de uitkoop van het Bentley-management; 

o de Balta NV Intragroepsleningen die voortvloeien uit de integratie van Bentley in Balta NV; en 

o andere historische vorderingen van LSF9 Balta Investments S.à r.l op Balta NV. Deze vorderingen 

zijn door LSF9 Balta Investments S.à r.l overgenomen via de fusie met Balta Finance.  

De resterende transacties met verbonden partijen die de Vennootschap heeft afgesloten, omvatten vergoedingen 

voor het management (kortlopende vergoedingen en ontslagvergoedingen) en posities op de lopende rekeningen 

per jaareinde als gevolg van bepaalde kleinere betalingen namens entiteiten van de Groep. Deze worden 

besproken in Toelichting 35 bij de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en 

haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2016. Raadpleeg ook “Voornaamste 

en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Regeling met aandeelhouders in het 

management” en “Management en Corporate Governance — Bezoldiging van bestuurders en leden van het 

Directiecomité”.  
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BESCHRIJVING VAN HET AANDELENKAPITAAL EN STATUTEN 

Algemeen 

De Vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De Vennootschap is op 1 

maart 2017 opgericht door LSF9 Balta Midco S.à r.l. en LSF9 Balta Holdco S.à r.l., zoals uiteengezet in 

“Voornaamste en Verkopende Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie”. Krachtens de 

bepalingen van het Belgische Wetboek van vennootschappen is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders van 

de Vennootschap in principe beperkt tot het bedrag van hun respectieve toegezegde inbreng in het kapitaal van 

de Vennootschap.  

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk, afdeling Gent, onder 

ondernemingsnummer 0671.974.626. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd op het adres 

Wakkensteenweg 2, 8710 Wielsbeke, België met telefoonnummer (+32) 0 56 62 22 11.  

In dit hoofdstuk wordt beknopte informatie verstrekt over het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, de 

Statuten, bepaalde belangrijke aandeelhoudersrechten naar Belgisch recht en de groepsstructuur van de 

Vennootschap. De inhoud van dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op de Statuten, die zijn aangenomen 

door de buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2017. De gewijzigde Statuten worden van kracht 

op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod.  

In dit hoofdstuk wordt gedetailleerde informatie verstrekt over diverse bepalingen van de Belgische wetgeving 

en informatie over de groepsstructuur van de Vennootschap. De beschrijving hieronder is slechts een 

samenvatting en tracht geen volledig overzicht te geven van de Statuten, noch van de relevante bepalingen van 

de Belgische wetgeving.  

Maatschappelijk doel 

Volgens de Statuten is het maatschappelijk doel van de Vennootschap het volgende:  

De Vennootschap is een holdingmaatschappij met als doel het directe en indirecte bezit en beheer van 

aandelenparticipaties en belangen in andere vennootschappen of entiteiten, in België en in het buitenland, in 

eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, inclusief maar niet beperkt 

tot vennootschappen of entiteiten die actief zijn in de vervaardiging, de verkoop, de aankoop, de import, de 

export, de behandeling, de verwerking en de representatie van tapijten, vloerbekleding en technische non-

wovens, textiel, garen en vezels, natuurlijke hulpbronnen en synthetische materialen, en alle andere producten 

die direct of indirect verband houden met het bovenstaande.  

In het bijzonder omvat het bovenvermelde, zonder beperking:  

(a) investeringen in vennootschappen of entiteiten, al dan niet met een commercieel doel, door in te 

schrijven op aandelen, certificaten of andere effecten en door deze te verwerven, te plaatsen, te kopen, 

te verkopen en over te dragen of anderszins;  

(b) investeringen en participaties beheren in vennootschappen of entiteiten, het uitoefenen van directie- en 

bestuursmandaten, het optreden als vereffenaar, het leveren van technische, juridische, 

boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of managementondersteuning of andere 

ondersteunende diensten;  

(c) het verwerven, huren, leasen, onderhouden en beheren van middelen en deze middelen beschikbaar 

stellen aan vennootschappen of entiteiten waarin het direct of indirect aandelen bezit, of aan derden; en  

(d) de toekenning van leningen, ongeacht de vorm of de duur ervan, aan vennootschappen of entiteiten 

waarin het direct of indirect aandelen of belangen bezit, en het toekennen van waarborgen en andere 

zekerheden aan derden voor de verplichtingen van dergelijke vennootschappen of entiteiten.  
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De Vennootschap kan commerciële, industriële of financiële activiteiten uitvoeren en alle transacties met 

roerend of onroerend goed verrichten die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel, of 

die beogen bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel. 

Maatschappelijk kapitaal en aandelen 

Bij de oprichting van de Vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal € 61.500, vertegenwoordigd door 

61.500 Aandelen, die elk een identieke fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 

vertegenwoordigen.  

Op 30 mei 2017 nam een buitengewone Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap onder andere 

volgende besluiten:  

 om, behoudens de opschortende voorwaarde van de levering door een vertegenwoordiger van de 

Underwriters van een bankcertificaat voor de kapitaalverhoging in contanten (dat bevestigt dat de opbrengst 

van de Primaire Tranche van het Aanbod is ontvangen op de geblokkeerde bankrekening van de 

Vennootschap in overeenstemming met artikel 600 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen) en 

met ingang vanaf het tijdstip waarop de Vennootschap in een notariële akte registreert dat die opschortende 

voorwaarde is vervuld, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door een inbreng in 

natura van alle gewone aandelen in LSF9 Balta Issuer S.A door LSF9 Balta Holdco S.à r.l in ruil voor 25 

miljoen Aandelen. De waardering die aan deze inbreng wordt toegeschreven, zal worden gebaseerd op de 

Aanbodprijs. Wanneer de opschortende voorwaarde is vervuld, zullen een of meer Bestuurders de inbreng 

in natura en het bedrag bepalen waarmee het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal worden 

verhoogd, en de nieuwe aandelen effectief uitgeven aan de personen die aandelen in de Vennootschap 

hebben ingebracht;  

 om, behoudens de effectieve voltooiing van de kapitaalverhoging van de Vennootschap via de hoger 

beschreven inbreng in natura, het kapitaal van de Vennootschap te verlagen, waardoor er uitkeerbare 

reserves zullen ontstaan voor een bedrag van € 150 miljoen. Er zullen geen kapitaalbijdragen worden 

terugbetaald aan de aandeelhouders in het kader van deze kapitaalverlaging. De reserves die voortvloeien 

uit de kapitaalverlaging zullen pas uitkeerbaar zijn twee maanden na de publicatie in de Bijlagen van het 

Belgisch Staatsblad van een afschrift van de notariële akte die de vervulling noteert van de opschortende 

voorwaarde voor deze kapitaalverlaging;  

 om, behoudens de effectieve voltooiing van de kapitaalverhoging van de Vennootschap via de hoger 

beschreven inbreng in natura en na de in het voorgaande punt vermelde kapitaalverlaging, het kapitaal van 

de Vennootschap te verlagen voor een bedrag van € 61.500, door (i) de annulering van de 61.500 aandelen 

van de Vennootschap waarop is ingetekend door haar oprichters, dus LSF9 Balta Midco S.à r.l. en LSF9 

Balta Holdco S.à r.l., bij de oprichting van de Vennootschap op 1 maart 2017 en (ii) de terugbetaling van de 

inbreng gedaan door deze oprichters bij de oprichting van de Vennootschap. De nieuwe aandeelhouders 

komen niet in aanmerking voor deze uitkering. Deze terugbetaling door de Vennootschap aan de oprichters 

zal pas plaatsvinden na afloop van een termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen van het 

Belgisch Staatsblad van een afschrift van de notariële akte die de vervulling noteert van de opschortende 

voorwaarde voor deze kapitaalverlaging; en  

 om, behoudens de afsluiting van het Aanbod, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te 

verhogen met een bijdrage in contanten via de uitgifte van Aandelen die zullen worden verkocht in de 

Primaire Tranche van het Aanbod voor een maximumbedrag van € 145 miljoen. 

Uitgaande van een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en volledige plaatsing van de Aangeboden 

Aandelen in de Primaire Tranche met bruto-opbrengsten ten bedrage van €145 miljoen, zal het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (inclusief uitgiftepremie) na de afsluiting van het Aanbod € 

361 miljoen bedragen. 

Langetermijn-incentiveplan 

Op 30 mei 2017 keurde een buitengewone Aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap het voorstel goed 

om een langetermijn-incentiveplan in te voeren voor de leden van het Directiecomité en bepaalde andere 

managers van de Groep (het “LTIP”). De Vennootschap is voornemens de eerste toekenning te doen in de 

maanden na het Aanbod. De toekenningen zullen pas na een termijn van minstens drie jaar onvoorwaardelijk 
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worden. De gedetailleerde algemene voorwaarden van het LTIP, de begunstigden van het LTIP, de totale 

toekenningsomvang en de individuele toekenningsomvang voor elke deelnemer zullen worden vastgelegd door 

de Raad van Bestuur, na de sluiting van het Aanbod, op aanbeveling van het Remuneratie- en 

benoemingscomité. 

Vorm en overdraagbaarheid van de Aandelen  

Alle Aandelen behoren tot dezelfde klasse van effecten en zijn aandelen op naam of gedematerialiseerde 

aandelen. Op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt er een register van de Aandelen op naam 

bijgehouden (eventueel elektronisch). Het kan door elke houder van Aandelen worden geraadpleegd. Een 

gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening, op naam van de eigenaar 

of houder, bij een clearinginstelling of erkende rekeninghouder. Houders van Aandelen kunnen op elk moment 

opteren om hun Aandelen op naam om te laten zetten in gedematerialiseerde Aandelen en omgekeerd, op eigen 

kosten.  

Met inachtneming van eventuele contractuele beperkingen of beperkingen opgenomen in de Statuten, zijn de 

Aandelen vrij overdraagbaar (raadpleeg “Plan voor de Distributie — Lock-upregelingen”).  

Voorkeurrechten  

Het Belgische Wetboek van vennootschappen en de Statuten geven aandeelhouders voorkeurrechten om op 

basis van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, pro rata in te schrijven op 

enige uitgifte van aandelen waarop wordt ingeschreven in contanten, converteerbare obligaties en warrants. De 

voorkeurrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens een periode die wordt vastgesteld door de 

Aandeelhoudersvergadering of door de Raad van Bestuur die handelt in het kader van het toegestaan kapitaal 

van de Vennootschap, met een wettelijk minimum van 15 dagen vanaf de datum waarop de inschrijving 

geopend wordt.  

De Vergadering van Aandeelhouders kan de voorkeurrechten voor een kapitaalverhoging of uitgifte van 

converteerbare obligaties of warrants beperken of afschaffen, behoudens de vereisten inzake quorum en 

meerderheid die gelden voor een wijziging van de Statuten (dat ten minste 50% van het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is en dat een meerderheid van ten minste 75% van 

de stemmen wordt uitgebracht), en behoudens bijzondere rapporteringsvereisten zoals beschreven in artikel 596 

en volgende van het Belgisch Wetboek van vennootschappen. Aandeelhouders kunnen de Raad van Bestuur ook 

toestaan om de voorkeurrechten te beperken of af te schaffen voor enige kapitaalverhoging of uitgifte van 

converteerbare obligaties of warrants bij de uitgifte van effecten in het kader van het toegestaan kapitaal van de 

Vennootschap, met inachtneming van dezelfde bijzondere rapporteringsvereisten.  

Op 30 mei 2017 heeft de buitengewone Aandeelhoudersvergadering de Raad van Bestuur gemachtigd om, op 

voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het Aanbod, het maatschappelijk kapitaal in een of meer 

transacties te verhogen met een aantal Aandelen, of met financiële instrumenten die recht geven op een aantal 

Aandelen, zoals, maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties of warrants, teneinde het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap te verhogen in een of meer keren met een (gecumuleerd) totaal van maximaal 

100% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal zoals dit bedrag wordt geregistreerd direct voor de 

afsluiting van het Aanbod. In het kader van het toegestaan kapitaal heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid 

om een kapitaalverhoging door te voeren in om het even welke vorm, inclusief maar niet beperkt tot een 

kapitaalverhoging die gepaard gaat met de beperking of afschaffing van voorkeurrechten. Deze machtiging 

omvat de beperking of afschaffing van voorkeurrechten ten gunste van een of meer specifieke personen (al dan 

niet werknemers van de Vennootschap of haar dochterondernemingen) en in verband met kapitaalverhogingen 

in geval van een openbaar overnamebod (raadpleeg “— Wetgeving en jurisdictie — Openbare 

overnamebiedingen”). De machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de publicatie van de 

machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. In verband met kapitaalverhogingen in geval van een 

openbaar overnamebod is de machtiging slechts geldig voor een termijn van drie jaar vanaf de datum van de 

buitengewone Aandeelhoudersvergadering vermeld in het begin van deze alinea. 

Converteerbare obligaties en warrants  

De Vennootschap kan converteerbare obligaties of warrants (al dan niet gehecht aan obligaties) uitgeven, ofwel 

krachtens een besluit van de Vergadering van Aandeelhouders die handelt volgens de voorgeschreven 

voorwaarden voor een wijziging van de Statuten (dat ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de 
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Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is en dat een meerderheid van ten minste 75% van de stemmen 

wordt uitgebracht), ofwel krachtens een besluit van de Raad van Bestuur die handelt in het kader van het 

toegestaan kapitaal. 

Recht op het bijwonen van en het stemmen op de Aandeelhoudersvergaderingen 

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders  

De jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering vindt plaats op de vierde dinsdag van mei elk jaar om 10 uur. Als die 

dag een zaterdag, zondag of officiële feestdag is in België, zal de vergadering op hetzelfde tijdstip plaatsvinden 

op de voorgaande of de volgende werkdag, naar keuze van de Raad van Bestuur. De 

Aandeelhoudersvergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op een andere 

locatie zoals vermeld in de oproeping voor de Aandeelhoudersvergadering. De eerste jaarlijkse 

Aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 24 mei 2018. 

De andere Aandeelhoudersvergaderingen zullen plaatsvinden op de dag, op het tijdstip en op de locatie die in de 

oproeping is vermeld. Zij kunnen worden gehouden op een andere locatie dan de maatschappelijke zetel.  

De gewone, bijzondere en buitengewone Aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de 

Raad van Bestuur of door de commissaris, en moeten worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders 

die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.  

Oproepingen voor de Aandeelhoudersvergadering  

Houders van Aandelen op naam moeten ten minste 30 dagen vóór de vergadering een schriftelijke oproeping 

voor de Aandeelhoudersvergadering ontvangen. De Vennootschap moet eveneens een oproeping voor de 

vergadering publiceren in het Belgisch Staatsblad, in een krant die nationaal wordt verspreid (behalve voor 

Aandeelhoudersvergaderingen die plaatsvinden op de locatie, de plaats, de dag en het tijdstip die zijn vermeld in 

de Statuten en waarvan de agenda beperkt is tot de goedkeuring van de jaarrekening, de jaarverslagen van de 

Raad van Bestuur en de commissaris, het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris, het 

remuneratieverslag en ontslagvoorzieningen) en in media waarvan redelijkerwijs kan worden gemeend dat ze 

effectief worden verspreid onder het publiek in de EER en die eenvoudig en door iedereen kunnen worden 

geraadpleegd. De oproepingen moeten ten minste 30 dagen vóór de vergadering worden gepubliceerd. Als er 

een nieuwe oproeping vereist is omdat er geen quorum werd bereikt, en de datum van de tweede vergadering 

was in de eerste oproeping vermeld, dan moeten oproepingen ten minste 17 dagen voor die tweede vergadering 

worden gepubliceerd, op voorwaarde dat er geen nieuwe agendapunten zijn.  

Vanaf de publicatiedatum van de oproeping zal de Vennootschap de wettelijk vereiste informatie op de website 

van de Vennootschap (www.baltainvestors.com) beschikbaar stellen gedurende een periode van vijf jaar na de 

betreffende Vergadering van Aandeelhouders.  

Formaliteiten voor het bijwonen van de Aandeelhoudersvergadering  

Een aandeelhouder die de Aandeelhoudersvergadering wenst bij te wonen, moet:  

 geregistreerd zijn als eigenaar van de Aandelen vanaf middernacht Centraal-Europese tijd op de 

veertiende kalenderdag voor de datum van de vergadering (de “registratiedatum”), ofwel door 

registratie in het aandeelhoudersregister in geval van Aandelen op naam, ofwel door inschrijving op 

een rekening van een erkende rekeninghouder of clearinginstelling in geval van gedematerialiseerde 

Aandelen; en  

 de Vennootschap (of de persoon die door de Vennootschap is aangeduid) uiterlijk op de zesde 

kalenderdag vóór de datum van de vergadering door het terugsturen van een ondertekend origineel 

formulier op papier, of, indien dat door de Vennootschap wordt toegestaan in de oproeping voor de 

Aandeelhoudersvergadering, via de elektronische verzending van een formulier (in welk geval het 

formulier met een elektronische handtekening moet zijn ondertekend, in overeenstemming met het 

Belgisch recht), op de hoogte moet brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering. 

Daarnaast moeten de houders van gedematerialiseerde Aandelen de Vennootschap (of de persoon 

die door de Vennootschap is aangeduid) uiterlijk op dezelfde dag voorzien van een origineel 

certificaat dat is uitgegeven door de erkende rekeninghouder of clearinginstelling en dat bevestigt 
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hoeveel Aandelen op de registratiedatum eigendom zijn van de betreffende aandeelhouder en 

waarvoor hij zijn intentie heeft bekendgemaakt om aan de vergadering deel te nemen.  

Houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten die 

zijn uitgegeven door de Vennootschap, evenals houders van certificaten die zijn uitgegeven met de 

medewerking van de Vennootschap en die effecten vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door de 

Vennootschap, mogen de Aandeelhoudersvergadering bijwonen voor zover de wet hen daartoe het recht geeft, 

of in voorkomend geval, het recht om deel te nemen aan de stemming. Als die houders wensen deel te nemen, 

dan dienen zij dezelfde formaliteiten voor toelating en toegang te vervullen en dezelfde formulieren en 

volmachtformulieren in te dienen als aandeelhouders.  

Stemming bij volmacht  

Aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, kunnen ofwel persoonlijk deelnemen aan de vergadering, 

ofwel een volmacht geven aan een andere persoon, die geen aandeelhouder hoeft te zijn, om hem of haar op de 

vergadering te vertegenwoordigen. Een aandeelhouder mag voor een gegeven vergadering slechts één persoon 

aanduiden als volmachthouder, behalve in omstandigheden waarin de Belgische wetgeving de aanduiding van 

meerdere volmachthouders toestaat. Een volmachthouder kan op papier of elektronisch worden aangesteld (in 

welk geval het formulier moet worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming 

met de Belgische wetgeving), via een formulier dat door de Vennootschap beschikbaar zal worden gesteld. Het 

ondertekende originele document of het elektronische formulier moet uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de 

dag van de vergadering door de Vennootschap zijn ontvangen. Een benoeming van een volmachthouder moet 

beantwoorden aan de relevante vereisten van de toepasselijke Belgische wetten wat tegenstrijdige belangen, 

boekhouding en andere toepasselijke vereisten betreft.  

Stemmen op afstand voor de Aandeelhoudersvergadering  

De oproeping voor de vergadering kan aandeelhouders toestaan om op afstand te stemmen op de 

Aandeelhoudersvergadering, door een formulier op papier of, als dat in de oproeping voor de vergadering 

specifiek is toegestaan, door een elektronisch formulier te verzenden (in welk geval het formulier met een 

elektronische handtekening moet zijn ondertekend, in overeenstemming met het Belgisch recht). Deze 

formulieren zullen door de Vennootschap beschikbaar worden gesteld. Het originele ondertekende document 

moet uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering door de Vennootschap zijn ontvangen. 

Stemmen via het ondertekende elektronische formulier kan tot de laatste kalenderdag vóór de vergadering.  

De Vennootschap kan ook een stemming op afstand voor de Aandeelhoudersvergadering organiseren via andere 

elektronische communicatiemethoden, zoals onder andere via een of meer websites. De Vennootschap zal de 

praktische voorwaarden van een dergelijke stemming op afstand vermelden in de oproeping.  

Aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten, opdat met hun stem rekening zou worden gehouden voor de 

berekening van het quorum en de stemmeerderheid, de toelatingsformaliteiten vervullen.  

Recht om te verzoeken om punten op de agenda te plaatsen en om vragen te stellen op de 

Aandeelhoudersvergadering  

Een of meer aandeelhouders die samen ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 

houden, kunnen verzoeken om punten op de agenda van een bijeengeroepen vergadering te plaatsen en 

voorstellen indienen voor besluiten over bestaande agendapunten, of om nieuwe punten aan de agenda toe te 

voegen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van die aandelenparticipatie op de datum van hun verzoek 

bewijzen en hun Aandelen die deze aandelenparticipatie vertegenwoordigen, op de registratiedatum registreren; 

en (ii) de extra punten op de agenda en/of de voorgestelde besluiten schriftelijk door de Vennootschap zijn 

ontvangen uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de betreffende Aandeelhoudersvergadering. 

De aandelenparticipatie moet worden bewezen door een certificaat waaruit blijkt dat de betreffende Aandelen in 

het aandeelhoudersregister van de Vennootschap zijn geregistreerd, of door een certificaat dat is uitgegeven 

door de erkende rekeninghouder of clearinginstelling en dat bevestigt dat het betreffende aantal 

gedematerialiseerde Aandelen op naam van de betreffende aandeelhouder(s) is ingeschreven.  

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag vóór de Aandeelhoudersvergadering 

een herziene agenda van de Aandeelhoudersvergadering publiceren. Het recht om te verzoeken dat er punten 

aan de agenda worden toegevoegd of dat voorgestelde besluiten voor bestaande agendapunten worden 
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ingediend, geldt niet als er een tweede Aandeelhoudersvergadering moet worden bijeengeroepen omdat het 

quorum tijdens de eerste Aandeelhoudersvergadering niet werd bereikt.  

Binnen de limieten van artikel 540 van het Belgische Wetboek van vennootschappen zullen de bestuurders en de 

commissaris tijdens de Aandeelhoudersvergadering vragen van aandeelhouders beantwoorden. Aandeelhouders 

kunnen hun vragen ofwel tijdens de vergadering stellen ofwel vóór de vergadering (schriftelijk of elektronisch), 

op voorwaarde dat de Vennootschap de schriftelijke vraag uiterlijk op de zesde dag vóór de 

Aandeelhoudersvergadering ontvangt.  

Quorum en meerderheden  

Er is in het algemeen geen aanwezigheidsquorum vereist voor een algemene Aandeelhoudersvergadering, tenzij 

zoals wettelijk bepaald voor bepaalde besluiten. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, tenzij door de wet of de Statuten een bijzondere meerderheid is vereist.  

Aangelegenheden waarvoor een bijzonder wettelijk quorum en een bijzondere meerderheid zijn vereist, 

omvatten onder andere wijzigingen van de Statuten, uitgiften van nieuwe Aandelen, converteerbare obligaties of 

warrants en beslissingen over fusies en splitsingen, waarvoor ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal 

aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn en waarbij het besluit moet worden goedgekeurd door een meerderheid 

van ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen. Als het quorum niet wordt bereikt, kan er een tweede 

vergadering worden bijeengeroepen. Voor die vergadering is geen quorum vereist. De vereisten voor een 

bijzondere meerderheid blijven echter van toepassing. 

Dividendrechten 

De Aangeboden Aandelen hebben het recht om te delen in dividenden die na de Afsluitingsdatum worden 

uitgekeerd voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en toekomstige jaren.  

In het algemeen mag de Vennootschap alleen dividenden uitkeren met de goedkeuring van de 

Aandeelhoudersvergadering, hoewel de Raad van Bestuur interim-dividenden kan uitkeren zonder de 

goedkeuring van de aandeelhouders. Het recht om dergelijke interim-dividenden uit te keren is echter 

onderworpen aan bepaalde wettelijke beperkingen. Het maximumbedrag van het dividend dat kan worden 

uitgekeerd, wordt bepaald op basis van de niet-geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap opgesteld in 

overeenstemming met de Belgische GAAP.  

Volgens de Belgische wetgeving en de Statuten moet de Vennootschap een bedrag van 5% van haar jaarlijkse 

nettowinst volgens de Belgische GAAP, toewijzen aan een wettelijke reserve in haar enkelvoudige 

jaarrekeningtot de reserve gelijk is aan 10% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. De 

wettelijke reserve van de Vennootschap voldoet momenteel niet aan deze vereiste. 

Raadpleeg in dit verband “Dividenden en Dividendbeleid” en “Risicofactoren — Risico’s in verband met de 

Aandelen en het Aanbod — Mogelijk zijn wij niet in staat om dividenden uit te betalen in overeenstemming met 

ons beschreven dividendbeleid” voor meer informatie over het dividendbeleid van de Vennootschap en andere 

beperkingen. 

Vereffening en faillissement 

De Vennootschap kan enkel worden ontbonden door een besluit van de Aandeelhoudersvergadering, 

goedgekeurd door ten minste 75% van de stemmen die uitgebracht worden op een buitengewone 

Aandeelhoudersvergadering waarop houders van ten minste 50% van het aandelenkapitaal aanwezig of 

vertegenwoordigd is.  

Indien ten gevolge van de geleden verliezen de verhouding van het eigen vermogen van de Vennootschap 

(vastgesteld overeenkomstig de Belgische juridische en boekhoudkundige regels) tot het maatschappelijk 

kapitaal minder dan 50% bedraagt, moet de Raad van Bestuur, binnen twee maanden na de datum waarop de 

Raad van Bestuur deze onderkapitalisatie heeft ontdekt of ontdekt zou moeten hebben, een buitengewone 

Aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Op deze Aandeelhoudersvergadering moet de Raad van Bestuur 

ofwel de ontbinding ofwel de voortzetting van de Vennootschap voorstellen, in welk laatste geval de Raad van 

Bestuur maatregelen moet voorstellen tot herstel van de financiële toestand van de Vennootschap. De Raad van 

Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de Aandeelhouders. Een meerderheid van ten 
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minste 75% van de tijdens deze vergadering geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen kan beslissen tot 

de ontbinding van de Vennootschap, op voorwaarde dat ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is.  

Indien ten gevolge van de geleden verliezen de verhouding van het eigen vermogen tot het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap minder dan 25% bedraagt, dient dezelfde procedure te worden gevolgd, echter 

met dien verstande dat in dat geval aandeelhouders die ten minste 25% van de op de vergadering uitgebrachte 

stemmen vertegenwoordigen, tot de ontbinding van de Vennootschap kunnen besluiten. Wanneer het nettoactief 

van de Vennootschap gedaald is tot onder € 61.500 (het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal van 

een Belgische naamloze vennootschap), mag iedere belanghebbende partij de bevoegde rechtbank verzoeken om 

de Vennootschap te ontbinden. De rechtbank kan de ontbinding van de Vennootschap uitspreken of een termijn 

toekennen waarbinnen de Vennootschap de situatie moet herstellen.  

Als de Vennootschap om welke reden ook wordt ontbonden, dient de vereffening te worden uitgevoerd door een 

of meer vereffenaars die worden aangesteld door de Vergadering van Aandeelhouders, en waarvan de 

aanstelling door de rechtbank van koophandel wordt bekrachtigd. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en 

kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en 

nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Enig overblijvend saldo zal evenredig worden 

verdeeld over alle aandeelhouders. 

Inkoop van eigen Aandelen 

In overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen, staan de Statuten de Vennootschap toe 

om haar eigen Aandelen, winstbewijzen of verwante certificaten op of buiten de beurs te verwerven door een 

besluit dat door de Aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd door een meerderheid van ten minste 80% van 

de uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal en in voorkomend geval ten 

minste 50% van de winstbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De voorafgaande goedkeuring door de 

aandeelhouders is niet vereist wanneer de Vennootschap de Aandelen inkoopt om ze aan te bieden aan haar 

werknemers.  

Op 30 mei 2017 heeft de buitengewone Aandeelhoudersvergadering de Raad van Bestuur gemachtigd tot de 

aankoop van maximaal 20% van de uitstaande Aandelen, tegen een prijs die niet lager ligt dan 10% onder de 

laagste slotkoers in de laatste 30 handelsdagen voor de transactie, en niet meer dan 10% boven de hoogste 

slotkoers tijdens de laatste 30 handelsdagen voor de transactie. Deze machtiging is geldig voor een termijn van 

vijf jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de daartoe strekkende 

wijziging in de Statuten die is goedgekeurd op de buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 30 mei 2017.  

De bovenvermelde machtiging is ook geldig als de aandelen worden ingekocht door een van de 

dochterondernemingen waarover de Vennootschap de directe controle heeft in de zin van artikel 627 van het 

Belgische Wetboek van vennootschappen.  

De Raad van Bestuur is ook gemachtigd om voor rekening van de Vennootschap de eigen aandelen, 

winstbewijzen of verwante certificaten van de Vennootschap te verwerven, als een dergelijke inkoop 

noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel lijdt. Deze machtiging is 

geldig voor een termijn van drie jaar vanaf de publicatie van de oprichtingsakte of de statutenwijziging in de 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

Het is de Raad van Bestuur toegestaan om alle Aandelen, winstbewijzen of verwante certificaten of een deel 

daarvan te vervreemden tegen een prijs die door de Raad van Bestuur wordt bepaald, op of buiten de beurs of in 

het kader van zijn remuneratiebeleid aan werknemers, bestuurders of consultants van de Vennootschap of om te 

voorkomen dat de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel lijdt. Er geldt voor deze machtiging geen 

beperking in de tijd, behalve wanneer de vervreemding plaatsvindt om te voorkomen dat de Vennootschap een 

ernstig en dreigend nadeel lijdt. In dat geval is de machtiging slechts geldig voor een termijn van drie jaar vanaf 

de publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De machtiging geldt ook voor de 

vervreemding van de Aandelen, winstbewijzen of verwante certificaten door een directe dochteronderneming 

van de Vennootschap, zoals beschreven in artikel 627 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. 

De Aandelen, winstbewijzen of verwante certificaten kunnen alleen worden verworven met middelen die anders 

zouden kunnen worden gebruikt voor de uitkering van dividenden. De totale nominale waarde of fractiewaarde 

van de Aandelen, winstbewijzen of verwante certificaten die door de Vennootschap worden gehouden, mag op 
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geen enkel moment meer dan 20% van het maatschappelijk kapitaal bedragen. Stemrechten die gekoppeld zijn 

aan de Aandelen die door de Vennootschap worden gehouden als ingekochte eigen aandelen, worden 

opgeschort.  

De Vennootschap moet de FSMA op de hoogte brengen van de hierboven beschreven transacties. De FSMA zal 

controleren of de inkooptransacties in overeenstemming zijn met het besluit van de Aandeelhoudersvergadering, 

of, al naargelang het geval, de Raad van Bestuur; als zij van oordeel is dat deze transacties niet in 

overeenstemming zijn met het besluit, zal zij haar advies publiceren. 

Wetgeving en jurisdictie 

Kennisgeving van belangrijke deelnemingen  

Krachtens de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten 

waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse 

bepalingen (de “Transparantiewet”), is in de volgende omstandigheden een kennisgeving aan de Vennootschap 

en aan de FSMA vereist door alle natuurlijke en rechtspersonen bij het plaatsvinden van, onder andere, een van 

de volgende gebeurtenissen, behoudens bepaalde beperkte uitzonderingen:  

 een verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten, stemrechten of financiële 

instrumenten die als stemrechtverlenende effecten worden behandeld;  

 het bereiken van een drempel door natuurlijke of rechtspersonen die in onderling overleg handelen; 

 het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst om in onderling overleg te handelen;  

 het dalen tot de laagste drempel; 

 het passief bereiken van een drempel; 

 het houden van stemrechtverlenende effecten in de Vennootschap zodra ze zijn toegelaten tot de 

handel op een gereglementeerde markt; 

 wanneer een vorige kennisgeving over financiële instrumenten die als gelijkwaardig aan 

stemrechtverlenende effecten worden behandeld, wordt bijgewerkt;  

 de verwerving of vervreemding van de zeggenschap over een entiteit die stemrechtverlenende 

effecten in de Vennootschap houdt; en  

 ingeval de Vennootschap bijkomende drempels voor kennisgeving introduceert in de Statuten,  

in elk geval waarin het percentage van de stemrechten die gekoppeld zijn aan door die personen gehouden 

effecten, de wettelijke drempel van 5% van de totale stemrechten bereikt, overschrijdt of daalt tot onder deze 

wettelijke drempel, evenals 10%, 15%, 20% enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, of, al 

naargelang het geval, de bijkomende drempels die zijn vastgelegd in de Statuten. 

De kennisgeving moet zo snel mogelijk worden gedaan, uiterlijk binnen vier handelsdagen na het optreden van 

de relevante gebeurtenis. Indien de Vennootschap een kennisgeving ontvangt waarin het bereiken van een 

drempel wordt bekendgemaakt, dient zij dergelijke informatie binnen de drie handelsdagen na ontvangst van de 

kennisgeving te publiceren.  

Geen enkele aandeelhouder mag meer stemmen uitbrengen op een Aandeelhoudersvergadering dan het aantal 

stemmen dat gekoppeld is aan de rechten of effecten die hij ten minste 20 dagen vóór de datum van de 

Aandeelhoudersvergadering heeft bekendgemaakt in overeenstemming met de Transparantiewet, behoudens 

bepaalde uitzonderingen. 
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Openbare overnamebiedingen  

Openbare overnamebiedingen op aandelen en andere effecten die toegang geven tot stemrechten (zoals in 

voorkomend geval inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties) zijn onderworpen aan het toezicht van de 

FSMA. Openbare overnamebiedingen moeten worden uitgebracht voor alle stemrechtverlenende effecten, en 

voor alle andere effecten die toegang geven tot stemrechten. Alvorens een bod uit te brengen, dient een bieder 

een prospectus te publiceren dat vóór publicatie door de FSMA moet worden goedgekeurd.  

België heeft de Dertiende Richtlijn op het gebied van het Vennootschapsrecht (Europese Richtlijn 2004/25/EG 

van 21 april 2004) ingevoerd door de Belgische Wet op de openbare overnamebiedingen van 1 april 2007 (de 

“Overnamewet”) en het Belgische Koninklijke Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen 

(het “Overnamebesluit”). De Overnamewet bepaalt dat er een verplicht bod moet worden uitgebracht als een 

persoon, als gevolg van zijn eigen verwerving of de verwerving door personen die in overleg met hem handelen 

of door personen die voor hun rekening handelen, direct of indirect meer dan 30% in handen heeft van de 

stemrechtverlenende effecten in een vennootschap waarvan de statutaire zetel gevestigd is in België en waarvan 

ten minste een deel van de stemrechtverlenende effecten wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of op 

een multilaterale verhandelingsfaciliteit aangeduid door het Overnamebesluit. Louter het feit dat de betreffende 

drempel door de verwerving van aandelen wordt overschreden, geeft aanleiding tot een verplicht bod, ongeacht 

of de prijs die in de betreffende transactie werd betaald, hoger ligt dan de huidige marktprijs. De verplichting 

om een verplicht bod uit te brengen geldt niet in bepaalde gevallen die zijn beschreven in het Overnamebesluit, 

zoals (i) in geval van een overname als kan worden aangetoond dat een derde de zeggenschap over de 

Vennootschap uitoefent of dat die partij een grotere deelneming houdt dan de persoon die 30% van de 

stemrechtverlenende effecten houdt, (ii) in geval van een overname in de context van de afdwinging van 

zekerheid op voorwaarde dat de overnemer de aandelen boven de drempel van 30% vervreemdt binnen twaalf 

maanden en de stemrechten gekoppeld aan deze overtollige aandelen niet uitoefent, of (iii) in geval van een 

kapitaalverhoging met voorkeurrechten die is beslist door de Vergadering van Aandeelhouders.  

In principe wordt de machtiging aan de Raad van Bestuur om het aandelenkapitaal van de Vennootschap te 

verhogen via inbrengen in natura of in contanten met opheffing of beperking van de voorkeurrechten van de 

bestaande aandeelhouders opgeschort met ingang van de mededeling aan de Vennootschap door de FSMA van 

een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. De Aandeelhoudersvergadering kan de Raad 

van Bestuur echter onder bepaalde omstandigheden uitdrukkelijk machtigen het kapitaal van de Vennootschap 

in dat geval te verhogen via een uitgifte van Aandelen voor een bedrag van niet meer dan 10% van de bestaande 

Aandelen ten tijde van een dergelijk openbaar overnamebod. Een dergelijke machtiging is op 30 mei 2017 

toegekend aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Die machtiging blijven van kracht voor een periode 

van drie jaar vanaf de datum van de goedkeuring van deze machtiging. 

Squeeze-out (uitkoopbod)  

Krachtens artikel 513 van het Belgische Wetboek van vennootschappen of de in dit kader afgekondigde 

verordeningen, heeft een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of hebben verschillende natuurlijke personen of 

rechtspersonen die alleen of in onderling overleg handelen, en die samen met de Vennootschap 95% of meer 

van de stemrechtverlenende effecten houden in een beursgenoteerde vennootschap, het recht om alle 

stemrechtverlenende effecten in die vennootschap te verwerven na een uitkoopbod. De effecten die als reactie 

op een dergelijk bod niet vrijwillig worden aangeboden, worden aan het einde van de procedure beschouwd als 

zijnde automatisch overgedragen aan de bieder. Na afloop van de uitkoopprocedure wordt de vennootschap niet 

langer beschouwd als een beursgenoteerde vennootschap, tenzij door die vennootschap uitgegeven obligaties 

nog onder het publiek zijn verspreid. De betaling van de effecten moet contant gebeuren en moet de reële 

waarde vertegenwoordigen (gecontroleerd door een onafhankelijke expert), om de belangen van de 

overdragende aandeelhouders te vrijwaren.  

Een uitkoopbod is eveneens mogelijk na de voltooiing van een openbaar overnamebod, op voorwaarde dat de 

bieder ten minste 95% van het stemrechtverlenende kapitaal en 95% van de stemrechtverlenende effecten van de 

beursgenoteerde vennootschap in handen heeft. In een dergelijk geval kan de bieder eisen dat alle resterende 

aandeelhouders hun effecten aan de bieder verkopen tegen de aanbodprijs van het overnamebod, op voorwaarde 

dat, in geval van een vrijwillig overnamebod, de bieder eveneens 90% heeft verworven van het 

stemrechtverlenende kapitaal waarop het aanbod betrekking heeft. De aandelen die na enig dergelijk bod niet 

vrijwillig worden aangeboden, worden na afloop van de procedure geacht automatisch te zijn overgegaan naar 

de bieder. 
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Uitkooprecht 

Binnen drie maanden na het verstrijken van een aanbodperiode in verband met een openbaar overnamebod, 

kunnen houders van stemrechtverlenende effecten of van effecten die toegang verlenen tot stemrechten eisen dat 

de bieder, die alleen of in onderling overleg handelt, en die na een overnamebod ten minste 95% van het 

stemrechtverlenende kapitaal en 95% van de stemrechtverlenende effecten in een beursgenoteerde onderneming 

houdt, hun effecten van hen koopt tegen de prijs van het bod, op voorwaarde dat, in geval van een vrijwillig 

overnamebod, de bieder, door de aanvaarding van het bod, effecten heeft verworven die ten minste 90% van het 

stemrechtverlenende kapitaal vertegenwoordigen dat onder het overnamebod valt. 

Structuur van de Groep 

Hierna wordt bepaalde informatie verstrekt over de dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen van 

de Vennootschap vanaf de afsluiting van het Aanbod.  

 

Naam Rechtsgebie

d 

Maatschappelijke zetel Eigendom Kapitaal 

Balfid BVBA ..........................................  België Wakkensteenweg 2, 8710 

Wielsbeke, België 

100% € 44.800.000,00 

Balta Industries NV .................................  België Wakkensteenweg 2, 8710 

Wielsbeke, België 

100% € 45.470.418,40 

Balta M BVBA .......................................  België Wakkensteenweg 2, 8710 

Wielsbeke, België 

100% € 18.550,00 

Balta NV .................................................  België Wakkensteenweg 2, 8710 

Wielsbeke, België 

100% € 311.975.000,00 

Balta Oudenaarde NV .............................  België Industriepark De Bruwaan 4, 

9700 Bevere, België 

95,36% € 74.609.000,00 

Balta Trading Comm. V ..........................  België Wakkensteenweg 2, 8710 

Wielsbeke, België 

100% € 49.055.368,10 

Modulyss NV ..........................................  België Zevensterrestraat 21, 9240 

Zele, België 

100% € 2.617.000,00 

Balfin Services S.à r.l. .............................  Luxemburg 5 rue Guillaume Kroll, L-

1882, Luxembourg, 

Groothertogdom Luxemburg  

100% € 260.787.125,00 

LSF9 Balta Investments S.à r.l. ...............  Luxemburg Atrium Business Park-Vitrum, 

33, rue du Puits Romain, L-

8070 Bertrange, 

Groothertogdom Luxemburg 

100% € 1.512.500,00 

LSF9 Balta Issuer S.A. ............................  Luxemburg Atrium Business Park-Vitrum, 

33, rue du Puits Romain, L-

8070 Bertrange, 

Groothertogdom Luxemburg 

100% € 171.000,00 

LSF9 Balta Luxembourg S.à r.l. .............  Luxemburg Atrium Business Park-Vitrum, 

33, rue du Puits Romain, L-

8070 Bertrange, 

Groothertogdom Luxemburg 

100% € 12.000,00 

Balta Floorcovering Yer 

Döşemeleri San.ve Tic A.S. ....................  

Turkije Uşak Organize Sanayi Bölgesi 

123. Cad. No:351/Uşak 

100% TRY 130.260.000 

Balta Orient Tekstil Sanayi Ve 

Ticaret A.S. .............................................  

Turkije Uşak Organize Sanayi Bölgesi 

109. Cad. No:351/Uşak 

100% TRY 5.233.600 

     

Balta US, Inc. ..........................................  VS 200 Munekata Drive, Dalton, 

Georgia, 30721, Verenigde 

Staten 

100% $ 11.500.000 

LSF9 Renaissance Acquisitions 

LLC .......................................................  

VS 2711 North Haskell Avenue, 

Suite 1700, Dallas, Texas 

75204 

100% $ 74.727.890,22 

BPS Parent, Inc. ....................................  VS 14641 E. Don Julian Rd, City 

of Industry, CA 91746 

100% $ 74.727.890,22 

Bentley Prince Street Holdings 

Inc. ...........................................................  

VS 14641 E. Don Julian Rd, City 

of Industry, CA 91746 

100% $ 19.822.000,00 

Bentley Mills, Inc. .................................  VS 14641 E. Don Julian Rd. City 

of Industry, CA 91746 

100% $ 19.822.000,00 

Prince Street, Inc.  ...........................  VS 14641 E. Don Julian Rd. City 

of Industry, CA 91746 

100% NVT 
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BELASTING 

Belgische belasting 

In de onderstaande alinea’s wordt een overzicht gegeven van bepaalde belangrijke gevolgen op het vlak van de 

Belgische federale inkomstenbelastingen van de eigendom en de vervreemding van Aandelen door een belegger 

die dergelijke Aandelen koopt in verband met dit Aanbod. Het overzicht is gebaseerd op de wetgeving, de 

verdragen en de interpretatie van de regelgeving die op de datum van dit Prospectus van kracht zijn in België, en 

die  zoals die gewijzigd kunnen worden en waarbij deze wijzigingen terugwerkende kracht kunnen hebben.  

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de uiteindelijke fiscale gevolgen als gevolg van veranderingen 

in de wetten of praktijken, kunnen verschillen van hetgeen hierna wordt beschreven.  

Dit overzicht tracht niet alle fiscale gevolgen van de verwerving, de eigendom en de vervreemding van 

Aandelen weer te geven, en houdt geen rekening met de specifieke omstandigheden van bepaalde beleggers, die 

in bepaalde gevallen onderworpen kunnen zijn aan speciale regels, of met de belastingwetgeving van andere 

landen dan België. In dit overzicht wordt geen beschrijving gegeven van de fiscale behandeling van beleggers 

die onderworpen zijn aan speciale regels, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor 

collectieve belegging, makelaars in effecten of valuta’s, personen die Aandelen houden of zullen houden in een 

straddle, een aandelenterugkooptransactie, een conversietransactie, een synthetisch effect of andere 

geïntegreerde financiële transacties. Dit overzicht behandelt niet de lokale belastingen die verschuldigd zouden 

kunnen zijn naar aanleiding van een belegging in Aandelen, met uitzondering van de Belgische lokale 

opcentiemen die doorgaans variëren van 0% tot 9% van de inkomstenbelastingen van de belegger. 

Voor doeleinden van dit overzicht is een Belgische inwoner een natuurlijke persoon die onderworpen is aan de 

Belgische personenbelasting (d.w.z. een natuurlijke persoon die zijn woonplaatsof de zetel van zijn fortuin heeft 

in België of een persoon voor doeleinden van de Belgische belastingwet gelijkgesteld is aan een inwoner), een 

vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. een vennootschap die haar 

maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting, haar zetel van bestuur of beheer in België heeft), een 

Organisme voor de Financiering van Pensioenen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting (d.w.z. 

een Belgisch pensioenfonds opgericht in de vorm van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen), of 

een rechtspersoon die onderworpen is aan de Belgische rechtspersonenbelasting (d.w.z. een rechtspersoon die 

geen vennootschap is die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, en die zijn maatschappelijke zetel, zijn 

voornaamste inrichting, zijn zetel van bestuur of beheer in België heeft). Een niet-inwoner van België is een 

persoon die geen Belgische inwoner is.  

Beleggers dienen hun eigen adviseurs te raadplegen over de belastinggevolgen van een belegging in de 

Aandelen in het licht van hun bijzondere omstandigheden, inclusief de impactvan lokale, gewestelijke of andere 

nationale wetten.  

Dividenden 

Voor doeleinden van de Belgische inkomstenbelasting wordt het brutobedrag van alle voordelen die betaald of 

toegekend worden over de Aandelen  doorgaans belast als een dividenduitkering. Bij wijze van uitzondering 

wordt de terugbetaling van kapitaal, uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische Wetboek van 

vennootschappen, niet behandeld als een dividenduitkering voor zover die terugbetaling wordt toegerekend aan 

het fiscaal kapitaal. Dit fiscaal kapitaal omvat in principe het werkelijke volgestorte maatschappelijk kapitaal en, 

onder bepaalde voorwaarden, de volgestorte uitgiftepremies en de bedragen waarop is ingeschreven op het 

moment van de uitgifte van winstdelingscertificaten.  

Normaliter wordt op dividenden een Belgische roerende voorheffing van 30% geheven, waarop mogelijk 

vrijstellingen of verminderingen gelden in het kader van toepasselijke nationale bepalingen of bepalingen van 

belastingverdragen.  

In geval van een inkoop van Aandelen zal het bedrag van de inkoop (na aftrek van het deel van het fiscaal 

kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de ingekochte Aandelen) in principe worden behandeld als een 

dividend dat onderworpen is aan een Belgische roerende voorheffing van 30%, onderworpen aan eventuele 

vrijstellingen of verminderingen die beschikbaar kunnen zijn in het kader van toepasselijke nationale bepalingen 
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of bepalingen van belastingverdragen. Er wordt geen Belgische roerende voorheffing geheven als deze inkoop 

wordt uitgevoerd op een effectenbeurs en aan bepaalde voorwaarden voldoet.  

In geval van vereffening van de Vennootschap zijn alle bedragen die worden uitgekeerd boven het fiscaal 

kapitaal in principe onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing van 30%, waarop mogelijk 

vrijstellingen of verminderingen gelden in het kader van toepasselijke nationale bepalingen of bepalingen van 

belastingverdragen.  

Belgische inwoner- natuurlijke personen 

Voor Belgische inwoners-natuurlijke personen die de Aandelen verwerven en aanhouden als een 

privébelegging, is de Belgische roerende voorheffing op dividenden volledig bevrijdend voor de door hen 

verschuldigde personenbelasting. Zij kunnen er niettemin voor kiezen om (het brutobedrag van) de dividenden 

op te nemen in hun aangifte in de personenbelasting. Als de begunstigde ervoor kiest om ze aan te geven, dan 

zullen dividenden normaliter worden belast tegen het lagere tarief van ofwel het algemeen geldende tarief van 

de Belgische roerende voorheffing op dividenden van 30%, ofwel tegen het progressieve tarief van de 

personenbelasting dat geldt voor de globale aangegeven inkomsten van de belastingbetaler. Als de begunstigde 

de dividenden aangeeft, wordt de verschuldigde inkomstenbelasting op dergelijke dividenden niet verhoogd 

door gemeentelijke opcentiemen. Als de dividenden worden aangegeven, kan de Belgische roerende voorheffing 

op dividenden die aan de bron wordt geheven bovendien in beide gevallen worden verrekend metde 

verschuldigde personenbelasting en terugbetaalbaar zijn in de mate dat zij meer bedraagt dan de verschuldigde 

personenbelasting, op voorwaarde dat de dividenduitkering niet resulteert in een waardevermindering of een 

minderwaarde op Aandelen. Deze voorwaarde is niet van toepassing als de natuurlijke persoon kan aantonen dat 

hij de Aandelen gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden vóór de betaling of toekenning van de 

dividenden in volle wettelijke eigendom heeft gehad.  

Voor Belgische inwoners-natuurlijke personen die de Aandelen voor professionele doeleinden verwerven en 

aanhouden, is de Belgische roerende voorheffing niet volledig bevrijdend voor de door hen verschuldigde 

personenbelasting. Ontvangen dividenden moeten door de belegger worden aangegeven, en zullen in dat geval 

worden belast tegen het tarief van de personenbelasting van de belegger, vermeerderd met gemeentelijke 

opcentiemen. De Belgische roerende voorheffing op dividenden geheven aan de bron kan worden verrekend met 

de verschuldigde personenbelasting, en kan worden terugbetaald in de mate dat de roerende voorheffing meer 

bedraagt dan de uiteindelijke verschuldigde personenbelasting, op twee voorwaarden: (i) de belastingplichtige 

moet de Aandelen op het tijdstip van de betaling of toekenning van de dividenden in volle eigendom houden, en 

(ii) de dividenduitkering mag niet leiden tot een waardevermindering of een minderwaarde op de Aandelen. 

Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing als de belegger kan aantonen dat hij de Aandelen gedurende een 

ononderbroken periode van 12 maanden vóór de betaling of toekenning van de dividenden in volle wettelijke 

eigendom heeft gehad. 

Belgische inwoners-vennootschappen 

Vennootschapsbelasting 

Voor Belgische inwoners-vennootschappen moeten de brutodividendinkomsten (inclusief de Belgische roerende 

voorheffing) worden opgenomen in de aangifte in de vennootschapsbelasting, en worden ze belast tegen het 

tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99%. In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden 

kunnen er lagere belastingtarieven gelden.  

Belgische inwoners-vennootschappen kunnen, onder bepaalde voorwaarden tot 95% van het ontvangen 

brutodividend aftrekken van hun belastbare inkomsten, op voorwaarde dat, op het moment van een toekenning 

of betaling van dividenden: (i) de Belgische inwoner-vennootschap Aandelen houdt die ten minste 10% van het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, of een participatie in de Vennootschap met 

een aanschaffingswaarde van ten minste € 2.500.000; (ii) de Aandelen in volle eigendom zijn of zullen worden 

gehouden gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar; en (iii) de voorwaarden voor de 

belasting van de onderliggende uitgekeerde inkomsten, zoals beschreven in artikel 203 van het Belgische 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (de “Belastingvoorwaarde van artikel 203 WIB”) zijn vervuld (samen de 

“Voorwaarden voor de toepassing van het stelsel van de DBI-aftrek”).  

De Voorwaarden voor de toepassing van het stelsel van de DBI-aftrek zijn afhankelijk van een feitelijke analyse 

en daarom dient bij elke dividenduitkering te worden gecontroleerd of dit stelsel kan worden toegepast.  
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Elke Belgische roerende voorheffing op dividenden geheven aan de bron kan worden verrekend met de 

verschuldigde vennootschapsbelasting, en kan worden terugbetaald in de mate dat de roerende voorheffing meer 

bedraagt dan de verschuldigde vennootschapsbelasting, op twee voorwaarden: (i) de belastingplichtige moet de 

Aandelen op het tijdstip van de betaling of toekenning van de dividenden in volle eigendom houden, en (ii) de 

dividenduitkering mag niet leiden tot een waardevermindering of minderwaarde op de Aandelen. Deze laatste 

voorwaarde is niet van toepassing als de vennootschap kan aantonen (i) dat zij de Aandelen in volle eigendom 

heeft gehouden gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden vóór de betaling of toekenning van de 

dividenden, of (ii) dat de Aandelen gedurende die periode op geen enkel moment in volle eigendom hebben 

toebehoord aan een andere belastingplichtige dan a) een vennootschap onderworpen aan de Belgische 

vennootschapsbelasting, of b) een niet-inwoner-vennootschap die de Aandelen op ononderbroken wijze heeft 

belegd in een Belgische inrichting.  

Belgische roerende voorheffing 

Dividenden die worden uitgekeerd aan een Belgische inwoner-vennootschap zullen worden vrijgesteld van 

Belgische roerende voorheffing op voorwaarde dat de Belgische inwoner-vennootschap op het moment van de 

betaling of toekenning van de dividenden ten minste 10% van het maatschappelijk kapitaal van de 

Vennootschap houdt en die minimumparticipatie wordt of zal worden gehouden gedurende een ononderbroken 

periode van ten minste één jaar.  

Om deze vrijstelling te kunnen genieten, dient de belegger aan de Vennootschap of haar betalingsagent uiterlijk 

bij de betaling of toekenning van het dividend een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd dat hij in 

aanmerking komt en dat hij aan de twee vereiste voorwaarden voldoet. Als de belegger op het moment dat de 

aandelen worden betaald of toegekend op de Aandelen gedurende minder dan één jaar een minimumparticipatie 

houdt, dan zal de Vennootschap de Belgische roerende voorheffing inhouden, maar zal ze deze niet overdragen 

aan de Belgische Schatkist, op voorwaarde dat de belegger een attest levert met het bewijs dat hij hiervoor in 

aanmerking komt, de datum sinds wanneer de belegger die minimumparticipatie heeft gehouden en zich ertoe 

verbindt om de verbintenis gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar te houden.  

De belegger dient de Vennootschap of haar betalingsagent eveneens op de hoogte te brengen wanneer de 

periode van één jaar is verstreken of wanneer zijn aandelenparticipatie zal dalen tot onder 10% van het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vóór het einde van de bezitsperiode van één jaar. Indien voor de 

deelneming voldaan is aan de bezitsvereiste van één jaar, zal de Belgische voorlopig geheven roerende 

voorheffing op dividenden aan de belegger worden terugbetaald.  

Merk op dat bovenstaande vrijstelling van roerende voorheffing niet van toepassing is op dividenden die 

verband houden met een rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen waarvan de Belgische 

belastingadministratie, rekening houdend met alle feiten en omstandigheden, heeft aangetoond, behoudens 

bewijs van het tegendeel, dat deze rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen kunstmatig is en is opgezet 

met als hoofddoel of een van de hoofddoelen de verkrijging van de DBI-aftrek, van de bovenstaande vrijstelling 

van de roerende voorheffing op dividenden of van een van de voordelen van de EU Moeder-dochterrichtlijn van 

30 november 2011 (2011/96/EU) (“Moeder-dochterrichtlijn”) in een andere lidstaat van de EU. Een 

rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen wordt beschouwd als kunstmatig voor zover zij niet is opgezet 

op grond van geldige zakelijke redenen die de economische werkelijkheid weerspiegelen. 

Organismen voor de financiering van pensioenen  

Voor organismen voor de financiering van pensioenen (“OFP’s”), d.w.z. Belgische pensioenfondsen die zijn 

opgericht in de vorm van een OFP in de zin van artikel 8 van de Belgische Wet van 27 oktober 2006, zijn 

dividendinkomsten over het algemeen vrijgesteld van belastingen. Behoudens bepaalde beperkingen kan een aan 

de bron geheven Belgische roerende voorheffing op dividenden in principe worden verrekend met de 

verschuldigde vennootschapsbelasting en is zij terugvorderbaar voor zover het bedrag van de roerende 

voorheffing hoger ligt dan de verschuldigde vennootschapsbelasting.  

Andere belastbare rechtspersonen  

Voor belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Belgische rechtspersonenbelasting is de Belgische 

roerende voorheffing op dividenden in principe volledig bevrijdend inzake hun verplichting voor de Belgische 

inkomstenbelasting in dit opzicht.  
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Belgische niet-inwoners natuurlijke personen en vennootschappen  

Voor niet-inwoners natuurlijke personen en vennootschappen is de Belgische roerende voorheffing op 

dividenden de enige belasting op dividenden in België, tenzij de niet-inwoner de Aandelen aanhoudt in verband 

met een bedrijfsactiviteit die in België wordt uitgevoerd via een Belgische inrichting.  

Als er Aandelen worden verworven door een niet-inwoner in verband met een bedrijf in België, moet de 

belegger enige ontvangen dividenden aangeven, die belastbaar zullen zijn tegen het toepasselijke tarief (of de 

tarieven) van de Belgische niet-inwoners natuurlijke personen of vennootschappen, al naargelang het geval. De 

Belgische roerende voorheffing op dividenden geheven aan de bron kan worden verrekend met de verschuldigde 

Belgische belasting van niet-inwoners of vennootschappen, en kan worden terugbetaald in de mate dat de 

roerende voorheffing meer bedraagt dan de verschuldigde inkomstenbelasting, op twee voorwaarden: (i) de 

belastingplichtige moet de Aandelen op het tijdstip van de betaling of toekenning van de dividenden in volle 

eigendom houden, en (ii) de dividenduitkering mag niet leiden tot een waardevermindering of een 

minderwaarde op Aandelen. Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing als (i) de niet-inwoner natuurlijke 

persoon of vennootschap kan aantonen dat de Aandelen in volle eigendom zijn gehouden gedurende een 

ononderbroken periode van 12 maanden vóór de betaling of toekenning van de dividenden, of (ii) de niet-

ingezeten vennootschap kan aantonen dat de Aandelen gedurende die periode op geen enkel moment in volle 

wettelijke eigendom hebben toebehoord aan een andere belastingplichtige dan (a) een vennootschap 

onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, of (b) een niet-inwoner vennootschap die de Aandelen 

op ononderbroken wijze heeft belegd ineen Belgische inrichting.  

Niet-inwoners vennootschappen waarvan de Aandelen kunnen worden toegewezen aan een Belgische inrichting 

mogen tot 95% van de brutodividenden die voortkomen in hun belastbare winst aftrekken als er, op de datum 

waarop de dividenden worden betaald of toegekend, is voldaan aan de Voorwaarden voor de toepassing van het 

stelsel van de DBI-aftrek (zie hierboven). De toepassing van het stelsel van de DBI-aftrek is echter afhankelijk 

van een feitelijke analyse die bij elke uitkering moet worden uitgevoerd, en daarom dient bij elke uitkering te 

worden gecontroleerd of dit stelsel kan worden toegepast.  

Vermindering of vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing op dividenden voor niet-inwoners 

Volgens de Belgische belastingwetgeving is er geen Belgische roerende voorheffing verschuldigd op dividenden 

die worden betaald aan een buitenlands pensioenfonds dat voldoet aan de volgende voorwaarden: (i) het betreft 

een spaarder niet-inwonerin de zin van Artikel 227, 3° van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(“WIB”), wat inhoudt dat hij een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en fiscale verblijfplaats buiten België 

bezit; (ii) met als maatschappelijk doel uitsluitend het beheer en de belegging van fondsen ingezameld met het 

doel wettelijke of aanvullende pensioenen uit te betalen; (iii) waarvan de activiteiten zijn beperkt tot de 

belegging van fondsen ingezameld in het kader van zijn statutaire opdracht, zonder enig winstoogmerk; (iv) die 

in het land waarvan hij inwoner is,is vrijgesteld van inkomstenbelasting; en (v) behoudens in specifieke 

omstandigheden, op voorwaarde dat hij contractueel niet verplicht is om de dividenden uit te keren aan een 

uiteindelijke gerechtigde van die dividenden waarvoor het de Aandelen zou beheren, en niet verplicht is om een 

vergoeding voor ontbrekende coupon (manufactured dividend) op de Aandelen door te storten aan de 

leninggever in het kader van een effectenlening. De vrijstelling geldt alleen als het buitenlandse pensioenfonds 

een attest voorlegt waarin wordt bevestigd dat het de volle eigenaar of vruchtgebruiker van de Aandelen is en 

dat aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan. Het buitenlandse pensioenfonds dient dit attest dan naar de 

Vennootschap of haar betalingsagent te sturen.  

Dividenden die worden uitgekeerd aan niet-inwoners vennootschappen die gevestigd zijn in een Lidstaat van de 

EU of in een land waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat een 

geldige clausule voor informatie-uitwisseling bevat en die kwalificerenals een moedervennootschap, zullen 

worden vrijgesteld van Belgische roerende voorheffing, op voorwaarde dat de Aandelen die door de niet-

inwoners vennootschap worden gehouden, bij de betaling of toekenning van de dividenden, ten minste 10% van 

het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en deze minimumparticipatiegedurende 

een ononderbroken periode van ten minste één jaar werd of zal worden gehouden. Een vennootschap 

kwalificeertals een moedervennootschap, op voorwaarde dat (i) voor vennootschappen die gevestigd zijn in een 

Lidstaat van de EU, ze over een rechtsvorm beschikt zoals vermeld in de bijlage bij de Moeder-dochterrichtlijn 

zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of, voor vennootschappen die gevestigd zijn in een land waarmee België een 

verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, ze over een rechtsvorm beschikt die vergelijkbaar 

is met degene die in die bijlage zijn vermeld; (ii) ze wordt beschouwd als een fiscaal inwonervolgens de 

belastingwetten van het land waar ze gevestigd is en de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die 
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tussen dat land en derde landen zijn afgesloten; en (iii) ze onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of een 

vergelijkbare belasting en geen belastingstelsel geniet dat afwijkt van het gemeen belastingstelsel.  

Om de bovenstaande vrijstelling te kunnen genieten, dient de belegger aan de Vennootschap of haar 

betalingsagent een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd dat hij in aanmerking komt en dat hij aan de drie 

bovenstaande voorwaarden voldoet. Als de belegger op het moment waarop de dividenden op de Aandelen 

worden betaald of toegekend gedurende minder dan één jaar een minimumparticipatie houdt, dan zal de 

Vennootschap  de Belgische roerende voorheffing inhouden, maar zal ze deze niet overdragen aan de Belgische 

Schatkist, op voorwaarde dat de belegger uiterlijk bij de toekenning van de dividenden een attest levert met het 

bewijs dat hij hiervoor in aanmerking komt, van de datum sinds wanneer de belegger die minimumparticipatie 

heeft gehouden en de verbintenis om de minimumparticipatie gedurende een ononderbroken periode van ten 

minste één jaar te houden.  

De belegger dient de Vennootschap of haar betalingsagent eveneens op de hoogte te brengen wanneer de 

periode van één jaar is verstreken of wanneer zijn aandelenparticipatie zal dalen tot onder 10% van het 

maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vóór het einde van de bezitsperiode van één jaar. Indien voor de 

deelneming voldaan is aan de bezitsvereiste van één jaar, zal de voorlopig geheven roerende voorheffing op 

dividenden aan de belegger worden terugbetaald.  

Merk op dat bovenstaande vrijstelling van op de roerende voorheffing niet van toepassing is op dividenden die 

verband houden met een rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen waarvan de Belgische 

belastingadministratie, rekening houdend met alle feiten en omstandigheden, heeft aangetoond, behoudens 

bewijs van het tegendeel, dat deze rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen kunstmatig is en is opgezet 

met als belangrijkste hoofddoel of een van de hoofddoelen de verkrijging van de DBI-aftrek, van de 

bovenstaande vrijstelling vande roerende voorheffing op dividenden of van een van de voordelen van de 

Moeder-dochterrichtlijn in een andere Lidstaat van de EU. Een rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen 

wordt beschouwd als kunstmatig voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de 

economische werkelijkheid weerspiegelen. 

Dividenden die worden uitgekeerd aan niet-inwoners vennootschappen zijn onderworpen aan een verlaagde 

Belgische roerende voorheffing van 1,6995% (de “Verlaagde Roerende Voorheffing”) ingeval (i) de niet-

inwoner vennootschap is gevestigd in de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België een 

belastingverdrag heeft afgesloten dat een geldige clausule voor informatie-uitwisseling bevat, (ii) de niet-

inwoner vennootschap onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of een vergelijkbare belasting en geen 

belastingstelsel geniet dat afwijkt van het gemeen belastingstelsel, (iii) de niet-inwoner vennootschap niet 

beantwoordt aan de 10%-participatiedrempel maar wel een participatie in de Vennootschap heeft met een 

aanschaffingswaarde van minstens € 2.500.000 op de datum waarop het dividend wordt betaald of toegekend, 

(iv) de niet-inwoner vennootschap over een rechtsvorm beschikt zoals vermeld in de bijlage bij de Moeder-

dochterrichtlijn zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of een rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met degene die in 

die bijlage zijn vermeld die wordt beheerst door de wetten van een andere Lidstaat van de EER, of een 

rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met degene die in die bijlage zijn vermeld in een land waarmee België een 

verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, en (v) de dividenden niet worden betaald of 

toegekend door een vennootschap die valt onder Artikel 203 WIB (de Belastingvoorwaarde van artikel 203 WIB 

moet dus vervuld zijn, zie hoger). De Verlaagde Roerende Voorheffing geldt enkel als en voor zover de gewone 

Belgische roerende voorheffing in principe niet kan worden verrekend of terugbetaald in handen van de niet-

inwoner vennootschap. 

Om de verlaagde roerende voorheffing te kunnen genieten, moet de belegger aan de Vennootschap of haar 

betalingsagent een attest voorleggen waarin wordt bevestigd dat hij (i) gevestigd is in een andere EER-lidstaat 

of in een staat waarmee België een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten, op 

voorwaarde dat dit verdrag of een ander verdrag voorziet in de uitwisseling van inlichtingen die nodig is ter 

uitvoering van de bepalingen van de nationale wetten van de Verdragsluitende Staten, (ii) over een rechtsvorm 

beschikt zoals vermeld in Bijlage I, deel A van de Moeder-dochterrichtlijn, zoals gewijzigd door Richtlijn 

2014/86/EU van 8 juli 2014, of een rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met degene die in die Bijlage zijn 

vermeld die wordt beheerst door de wetten van de EER-lidstaat, of een rechtsvorm heeft die vergelijkbaar is met 

degene die zijn opgesomd in bovenvermelde Bijlage in een land waarmee België een belastingverdrag heeft 

afgesloten, (iii) hij onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of een vergelijkbare belasting en geen 

belastingstelsel geniet dat afwijkt van het gemeen belastingstelsel, (iv) hij een participatie bezit van minder dan 

10% in het kapitaal van de Vennootschap maar wel met een aanschaffingswaarde van minstens € 2.500.000 op 

de datum waarop het dividend wordt betaald of toegekend, (v) de dividenden betrekking hebben op Aandelen in 
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de Vennootschap die hij in volle eigendom heeft gehouden of zal houden gedurende een ononderbroken periode 

van ten minste één jaar, (vi) hij de Belgische roerende voorheffing die is betaald op de dividenden niet kan 

verrekenen of er een terugbetaling van kan krijgen krachtens de wettelijke bepalingen van kracht op 31 

december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de betaling of toekenning van de dividenden. De 

Vennootschap of de betalingsagentkunnen de belegger ook verzoeken om bevestiging dat de belegger zich ertoe 

verbindt de participatie met een aanschaffingswaarde van minstens € 2.500.000 te houden tot het verstrijken van 

de minimale bezitsperiode van één jaar en dat de belegger de Vennootschap of de betalingsagentdirect op de 

hoogte zal brengen wanneer de genoemde bezitsperiode van een jaar is verstreken. De belegger moet op het 

attest ook zijn volledige naam, rechtsvorm, adres en fiscaal identificatienummer vermelden, indien van 

toepassing. 

België heeft belastingverdragen gesloten met meer dan 90 landen, waardoor de Belgische roerende voorheffing 

op dividenden voor inwoners van die landen verlaagd wordt tot 20%, 15%, 10%, 5% of 0%, afhankelijk van 

voorwaarden die onder andere verband houden met de omvang van de aandelenparticipatie en bepaalde 

identificatieformaliteiten. Een dergelijke vermindering kan worden verkregen hetzij onmiddellijk bij de bron, 

hetzij via terugbetaling van de belastingen die te veel werden ingehouden in vergelijking met het tarief 

opgenomen in het toepasselijke belastingverdrag. 

Geïnteresseerde houders dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen om te controleren of zij in 

aanmerking komen voor het verminderde tarief van de Belgische roerende voorheffing op dividenden, en over 

de procedurevereisten om dat verminderde tarief van de Belgische roerende voorheffing te verkrijgen (ofwel bij 

de betaling van dividenden ofwel bij aanvraag tot terugbetaling)  

Meerwaarden en minderwaarden op Aandelen 

Belgische inwoners-natuurlijke personen  

Belgische inwoners-natuurlijke personen die de Aandelen verwerven en houden als een privébelegging zijn in 

principe niet onderworpen aan de Belgische belasting op meerwaarden bij de vervreemding van de Aandelen, en 

minderwaarden zijn niet fiscaal aftrekbaar.  

Meerwaarden die bij de vervreemding van Aandelen worden gerealiseerd door een natuurlijke persoon zijn 

echter belastbaar tegen 33% (vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen) indien de meerwaarde geacht wordt 

speculatief te zijn of gerealiseerd te zijn buiten het normale beheer van het privévermogen van de natuurlijke 

persoon. Minderwaarden zijn doorgaans echter niet fiscaal aftrekbaar.  

Bovendien zijn meerwaarden die door Belgische inwoners natuurlijke personen worden gerealiseerd bij de 

vervreemding van Aandelen onder bezwarende titel, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit, aan een 

niet-inwoner vennootschap (of een instantie die met een vergelijkbare rechtsvorm is opgericht), aan een 

buitenlandse staat (of een van zijn politieke onderverdelingen of lokale instanties) of aan een niet-inwoner 

rechtspersoon, in principe belastbaar tegen een tarief van 16,5% (plus gemeentelijke opcentiemen) als de 

Belgische inwoner natuurlijke persoon op enig moment tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de verkoop, direct 

of indirect, en alleen of samen met zijn of haar echtgeno(o)t(e) of met bepaalde familieleden, een belangrijke 

deelneming had in de Vennootschap (nl. een deelneming van meer dan 25% in de Vennootschap). Deze 

meerwaardebelasting is niet van toepassing als de Aandelen worden overgedragen aan de bovengenoemde 

personen, op voorwaarde dat die in de EER zijn gevestigd. Minderwaarden zijn echter niet aftrekbaar. 

Belgische inwoners-natuurlijke personen die Aandelen houden voor beroepsdoeleinden, worden belast tegen de 

gewone progressieve tarieven van de personenbelasting (vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen) op enige 

meerwaarde gerealiseerd op de vervreemding van Aandelen, tenzij de Aandelen langer dan vijf jaar werden 

gehouden. In dat geval worden ze belast tegen een afzonderlijk tarief van 16,5% (plus gemeentelijke 

opcentiemen). Minderwaarden op Aandelen die worden geleden door Belgische inwoners-natuurlijke personen 

die Aandelen voor beroepsdoeleinden houden, zijn in principe fiscaal aftrekbaar. 

Meerwaarden die door Belgische inwoner natuurlijke personen worden gerealiseerd bij de inkoop van Aandelen 

of bij de vereffening van de Vennootschap, zijn doorgaans belastbaar als dividenden (zie hierboven). 
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Belgische inwoners-vennootschappen  

Belgische inwoners-vennootschappen (die geen kleine ondernemingen in de zin van artikel 15 van het Belgische 

Wetboek van vennootschappen zijn, hierna “Kleine Ondernemingen”) zijn Belgische meerwaardenbelasting 

verschuldigd tegen een afzonderlijk tarief van 0,412% meerwaardengerealiseerd bij de vervreemding van 

Aandelen, op voorwaarde dat (i) de Belastingvoorwaarden van artikel 203 van het WIB zijn vervuld, en (ii) de 

Aandelen in volle eigendom zijn gehouden voor een ononderbroken periode van ten minste één jaar. Het 

afzonderlijke tarief van de meerwaardebelasting van 0,412% kan niet worden verrekend met enige 

belastingaftrekken (zoals bijv. fiscale verliezen).  

Belgische inwoners-vennootschappen die kwalificeren als Kleine Ondernemingen zijn in principe geen 

Belgische meerwaardebelasting verschuldigd op meerwaardengerealiseerd bij de vervreemding van de 

Aandelen, op voorwaarde dat (i) de Belastingvoorwaarden van artikel 203 van het WIB zijn vervuld, en (ii) de 

Aandelen in volle eigendom zijn gehouden voor een ononderbroken periode van ten minste één jaar.  

Als de voorwaarde van de minimale bezitsperiode van één jaar niet is vervuld (maar wel is voldaan aan de 

Belastingvoorwaarde van artikel 203 van het WIB), dan zijn de meerwaarden die bij de vervreemding van 

Aandelen worden gerealiseerd door Belgische inwoners-vennootschappen (zowel niet-Kleine Ondernemingen 

als Kleine Ondernemingen) belastbaar tegen een afzonderlijk tarief van de vennootschapsbelasting van 25,75%.  

Minderwaarden op aandelen gerealiseerd door inwoners-vennootschappen (zowel niet-Kleine Ondernemingen 

als Kleine Ondernemingen) zijn in het algemeenniet fiscaal aftrekbaar.  

Meerwaarden die door Belgische inwoners-vennootschappen worden gerealiseerd bij de inkoop van Aandelen 

of bij de vereffening van de Vennootschap, zullen doorgaans aan hetzelfde belastingstelsel onderworpen worden 

als dividenden (zie hierboven). 

Voor Aandelen die worden gehouden in de handelsportefeuilles van in aanmerking komende kredietinstellingen, 

beleggingsvennootschappen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, geldt een 

ander belastingstelsel. De meerwaarden die door deze beleggers worden gerealiseerd, zullen onderworpen zijn 

aan de vennootschapsbelasting tegen de algemene tarieven, en minderwaarden zijn fiscaal aftrekbaar. Interne 

overdrachten van en naar de handelsportefeuille worden gelijkgesteld met een realisatie. 

Organismen voor de financiering van pensioenen  

OFP’s zijn in principe geen Belgische meerwaardebelasting verschuldigd bij de vervreemding van de Aandelen, 

en minderwaarden zijn niet fiscaal aftrekbaar.  

In het algemeen geldt voor meerwaarden die door Belgische inwoners OFP’s worden gerealiseerd bij de inkoop 

van Aandelen of bij de vereffening van de Vennootschap, doorgaans hetzelfde belastingstelsel als voor 

dividenden (zie hierboven). 

Andere belastbare rechtspersonen  

Belgische inwoners rechtspersonen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting zijn in principe niet 

onderworpen aan de Belgische meerwaardbelasting bij de vervreemding van Aandelen. Meerwaarden die 

worden gerealiseerd bij de vervreemding van (een deel van) een aanzienlijke participatie in een Belgisch bedrijf 

(zijnde een participatie die meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap 

vertegenwoordigt op enig moment tijdens de laatste vijf jaar voor de vervreemding) kunnen in bepaalde 

omstandigheden echter aanleiding geven tot een belasting van 16,5% (plus een crisistoeslag van momenteel 

3%). Minderwaarden op Aandelen die worden geleden door Belgische inwoners rechtspersonen zijn niet fiscaal 

aftrekbaar. 

Meerwaarden die door Belgische inwoner rechtspersonen worden gerealiseerd bij de inkoop van Aandelen of bij 

de vereffening van de Vennootschap, zullen in principe worden belast als dividenden (zie hierboven).  

Belgische niet-inwoners natuurlijke personen  

Meerwaarden die op de Aandelen worden gerealiseerd door een niet-inwoner natuurlijke persoon die de 

Aandelen niet heeft verworven en aangehouden in verband met een bedrijfsactiviteit die in België wordt 
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uitgevoerd via een Belgische inrichting, zijn in principe niet belastbaar, tenzij in de volgende gevallen als deze 

meerwaarden worden behaald of verkregen in België: 

 de meerwaarden worden geacht te zijn gerealiseerd buiten het normale beheer van het 

privévermogen van de natuurlijke persoon. In dergelijk geval moeten de meerwaarden in de 

belastingaangifte voor niet-inwoners worden opgenomen voor het inkomstenjaar waarin de 

meerwaarden werden gerealiseerd en kunnen ze belastbaar zijn in België; of 

 de meerwaarden vloeien voort uit de vervreemding van (een deel van) een aanzienlijke participatie 

in een Belgisch bedrijf (zijnde een participatie die meer dan 25% van het maatschappelijk kapitaal 

van de Vennootschap vertegenwoordigt op enig moment tijdens de laatste vijf jaar voor de 

vervreemding). Dan kan de gerealiseerde meerwaarde in bepaalde omstandigheden aanleiding 

geven tot een belasting van 16,5% (plus lokale opcentiemen van momenteel 7%). 

België heeft echter met meer dan 90 landen belastingverdragen gesloten die doorgaans voorzien in een volledige 

vrijstelling van de Belgische meerwaardebelasting op dergelijke meerwaarden die door inwoners van die landen 

worden gerealiseerd. Minderwaarden zijn doorgaans niet fiscaal aftrekbaar.  

Meerwaarden die door Belgische niet-inwoner natuurlijke personen worden gerealiseerd bij de inkoop van 

Aandelen of bij de vereffening van de Vennootschap, zijn doorgaans belastbaar als dividenden (zie hierboven).  

Meerwaarden zullen worden belast tegen de gewone progressieve tarieven van de inkomstenbelasting en 

minderwaarden zullen fiscaal aftrekbaar zijn als die meer- of minderwaarden worden gerealiseerd op Aandelen 

door een niet-inwoner natuurlijke persoon die de Aandelen aanhoudt in verband met een bedrijfsactiviteit die in 

België wordt uitgeoefend via een vaste inrichting in België.  

Belgische niet-inwoners-vennootschappen of rechtspersonen  

Meerwaarden die op de Aandelen worden gerealiseerd door niet-inwoners-vennootschappen of niet-inwoner 

entiteiten die de Aandelen niet hebben verworven in verband met een bedrijfsactiviteit die in België wordt 

uitgevoerd via een Belgische inrichting, zijn in principe niet belastbaar en minderwaarden zijn niet fiscaal 

aftrekbaar.  

Meerwaarden die worden gerealiseerd door niet-inwoners-vennootschappen of andere niet-inwoners 

rechtspersonendie de Aandelen houden in verband met een bedrijfsactiviteit die in België wordt uitgevoerd via 

een Belgische inrichting, zijn doorgaans onderworpen aan hetzelfde stelsel als vergelijkbare Belgische entiteiten 

(zie hoger).  

Taks op de beursverrichtingen 

Bij de inschrijving op Aandelen is geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd (transacties op de primaire 

markt). 

De aankoop en de verkoop en enige andere verwerving of overdracht onder bezwarende titelvan bestaande 

Aandelen (transacties op de secundaire markt) is onderworpen aan de Belgische taks op de beursverrichtingen 

als (i) het in België wordt uitgevoerd via een professionele tussenpersoon, of (ii) het geacht wordt te zijn 

uitgevoerd in België, wat het geval is als het order direct of indirect wordt gedaan aan een professionele 

tussenpersoon die buiten België gevestigd is, ofwel door natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in 

België, ofwel door rechtspersonen voor rekening van hun zetel of inrichting in België (beide een “Belgische 

Belegger”). 

De taks op de beursverrichtingen wordt geheven tegen 0,27% van de aankoopprijs, met een maximum van EUR 

1.600 per transactie en per partij. 

Er is een aparte belasting verschuldigd door elke partij bij de transactie en beide belastingen worden ingehouden 

door de professionele tussenpersoon. Als de tussenpersoon echter buiten België is gevestigd, zal de belasting in 

principe verschuldigd zijn door de Belgische Belegger, tenzij die Belgische Belegger kan aantonen dat de 

belasting al betaald is. Professionele tussenpersonen die buiten België zijn gevestigd, kunnen, onder bepaalde 

voorwaarden en formaliteiten, een Belgische vertegenwoordiger voor de taks op de beursverrichtingen 

aanstellen (“Vertegenwoordiger voor de taks op de beursverrichtingen”), die aansprakelijk zal zijn voor de taks 
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op de beursverrichtingen met betrekking tot de transacties die worden uitgevoerd via de professionele 

tussenpersoon. Als een dergelijke Vertegenwoordiger voor de taks op de beursverrichtingen de verschuldigde 

taks op de beursverrichtingen heeft betaald, is de Belgische Belegger, zoals hierboven aangegeven, niet langer 

de schuldenaar van de taks op de beursverrichtingen. 

Er is geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd op transacties die worden aangegaan door de volgende 

partijen, op voorwaarde dat zij voor eigen rekening handelen: (i) professionele tussenpersonen zoals beschreven 

in artikel 2.9° en 10° van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector 

en de financiële diensten; (ii) verzekeringsondernemingen beschreven in artikel 2, §1 van de Belgische Wet van 

9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; (iii) instellingen voor 

bedrijfspensionvoorziening zoals beschreven in artikel 2,1° van de Belgische Wet van 27 oktober 2006 

betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; (iv) instellingen voor collectieve 

belegging; (v) gereglementeerde vastgoedvennootschappen; en (vi) Belgische niet-inwoners op voorwaarde dat 

zij aan hun financiële tussenpersoon in België een attest bezorgen dat hun status van niet-inwoner bevestigt.  

De Europese Commissie heeft op 14 februari 2013 een voorstel goedgekeurd voor een Richtlijn over een 

gemeenschappelijke belasting op financiële transacties (financiële transactietaks of FTT). De Ontwerprichtlijn 

bepaalt momenteel dat zodra de FTT in voege treedt, Deelnemende Lidstaten naast de FTT geen andere taksen 

op financiële belastingen mogen handhaven of introduceren (of btw zoals bepaald in Richtlijn van de Raad 

2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde). Voor België zou de taks op de beursverrichtingen dus worden afgeschaft zodra de FTT 

van kracht wordt. Er wordt door de Deelnemende Lidstaten nog steeds over de Ontwerprichtlijn onderhandeld 

en bijgevolg kan de Ontwerprichtlijn op elk moment worden gewijzigd.  

Enkele overwegingen inzake de federale inkomstenbelasting in de VS  

Algemeen 

Hierna wordt een overzicht verschaft van bepaalde gevolgen voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting 

van de eigendom en de vervreemding van Aangeboden Aandelen door een Amerikaanse of niet-Amerikaanse 

Houder (zoals hierna gedefinieerd). Dit overzicht is echter niet bedoeld als een volledige analyse van alle 

mogelijke fiscale gevolgen. Dit overzicht is gebaseerd op bepalingen van de Amerikaanse belastingwet, de 

Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd (de “Code”), bestaande en door het Amerikaanse ministerie 

van Financiën voorgestelde verordeningen die in het kader daarvan zijn uitgevaardigd, administratieve rulings 

en gerechtelijke interpretaties, evenals de “Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van 

Amerika en de regering van het Koninkrijk België tot voorkoming van dubbele belastingheffing en preventie 

van fiscale fraude met betrekking tot inkomstenbelastingen” (het “Verdrag”), alle per de datum van dit 

document en alle zoals die kunnen worden gewijzigd, mogelijk met terugwerkende kracht.  

Dit overzicht is alleen bedoeld voor Amerikaanse en niet-Amerikaanse Houders die in het kader van de 

Aangeboden Aandelen verwerven als kapitaalgoederen (over het algemeen goederen gehouden voor belegging). 

Dit overzicht bespreekt niet alle aspecten van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting die voor een 

belegger mogelijk relevant zijn gezien zijn eigen persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een belegger die 

onderworpen is aan bijzondere fiscale regels (bijv. banken, spaarbanken, REIT’s, gereglementeerde 

beleggingsvennootschappen, verzekeringsondernemingen, handelaars in effecten of valuta’s, expats, fiscaal 

vrijgestelde beleggers, houders die (direct, indirect of door toewijzing) 10% of meer van de aandelen van de 

Vennootschap met stemrecht houden, Amerikaanse Houders met een andere functionele valuta dan de 

Amerikaanse dollar, of houders die Aangeboden Aandelen houden als een positie in een “straddle”, in het kader 

van een “synthetisch effect” of een “afdekking”, in het kader van een “conversietransactie” of een andere 

geïntegreerde belegging, houders die partnerships zijn of hun Aangeboden Aandelen houden via partnerships (of 

andere pass-through-entiteiten) of Amerikaanse expats en vroegere langetermijninwoners van de Verenigde 

Staten. Deze samenvatting behandelt geen fiscale gevolgen die gelden voor houders van vermogensbelangen in 

een houder van de Aangeboden Aandelen, fiscale overwegingen met betrekking tot de Amerikaanse federale 

vermogensbelasting, schenkingen, alternatieve minimumbelastingoverwegingen, Medicare-

bijdragebelastingoverwegingen of overwegingen met betrekking tot niet-Amerikaanse, staats- of lokale 

belastingen.  

In het kader van dit Overzicht betekent een “Amerikaanse Houder” Aangeboden Aandelen die voor de 

Amerikaanse inkomstenbelasting (i) een natuurlijke persoon is die staatsburger of ingezetene is van de 

Verenigde Staten, (ii) een vennootschap is die is opgericht of georganiseerd naar het recht van de Verenigde 
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Staten of een staat daarvan, of het District of Columbia, (iii) een boedel is waarvan het inkomen onderworpen is 

aan de Amerikaanse federale inkomstenbelasting ongeacht de bron, of (iv) een trust is (a) waarvan het bestuur 

onder het eerstelijns toezicht staat van een Amerikaanse rechtbank en waarvoor een of meer Amerikaanse 

personen de bevoegdheid hebben om zeggenschap uit te oefenen over alle belangrijke beslissingen, of (b) die er 

geldig voor heeft gekozen om volgens de toepasselijke verordeningen van het Amerikaanse ministerie van 

Financiën te worden behandeld als een Amerikaans persoon. Een “Niet-Amerikaanse Houder” is een 

uiteindelijk gerechtigde van Aangeboden Aandelen die geen Amerikaanse Houder of een partnership is 

Als een partnership (inclusief een entiteit of regeling die voor doeleinden van de Amerikaanse federale 

inkomstenbelasting wordt behandeld als een partnership) Aangeboden Aandelen houdt, dan zijn de gevolgen 

met het oog op de Amerikaanse federale inkomstenbelasting voor de partners van dat partnership doorgaans 

afhankelijk van de status van de partner en de activiteiten van het partnership. Een partnership of een partner in 

een partnership die Aangeboden Aandelen houdt, dient zijn eigen fiscaal adviseur te raadplegen over de 

gevolgen met het oog op de Amerikaanse federale inkomstenbelastingen en andere fiscale gevolgen van het 

bezit en de vervreemding van Aangeboden Aandelen. 

HET ONDERSTAANDE OVERZICHT VAN GEVOLGEN VOOR DE AMERIKAANSE FEDERALE 

INKOMSTENBELASTING WORDT LOUTER TER INFORMATIE VERSTREKT. ALLE 

GEÏNTERESSEERDE KOPERS DIENEN HUN EIGEN FISCAAL ADVISEUR TE RAADPLEGEN 

OVER DE BIJZONDERE BELASTINGGEVOLGEN VAN HUN EIGENDOM EN VERVREEMDING 

VAN DE AANGEBODEN AANDELEN, EN OF ZIJ IN AANMERKING KOMEN VOOR DE 

VOORDELEN VAN HET VERDRAG, OF BEPAALDE WETTEN OP HET NIVEAU VAN DE STAAT, 

BEPAALDE LOKALE, BUITENLANDSE EN ANDERE FISCALE WETTEN VAN TOEPASSING 

ZIJN EN WELKE GEVOLGEN DIE HEBBEN, EN MOGELIJKE VERANDERINGEN IN DE 

BELASTINGWETGEVING. 

Amerikaanse Houders 

Overwegingen in verband met passieve buitenlandse beleggingsondernemingen (Passive Foreign Investment 

Company, “PFIC’” 

Er zouden voor een Amerikaanse Houder bepaalde nadelige fiscale gevolgen kunnen gelden als de 

Vennootschap voor enig belastingjaar waarin de Amerikaanse Houder Aangeboden Aandelen houdt, wordt 

behandeld als een PFIC voor doeleinden van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting. Een niet-

Amerikaanse onderneming zoals de Vennootschap, zal voor enig belastingjaar voor doeleinden van de 

Amerikaanse federale inkomstenbelastingen doorgaans worden behandeld als een PFIC, als ofwel (i) 75% of 

meer van haar bruto-inkomsten voor dat jaar bestaan uit bepaalde types “passieve” inkomsten, ofwel (ii) 50% of 

meer van de waarde van haar activa (bepaald op basis van een kwartaalgemiddelde) tijdens dat jaar passieve 

inkomsten opleveren of worden gehouden om passieve inkomsten op te leveren.   

De Vennootschap is van oordeel dat zij geen PFIC was voor het op 31 december 2016 afgesloten jaar en 

verwacht geen PFIC te worden voor het lopende jaar, maar de mogelijke status van de Vennootschap als een 

PFIC moet jaarlijks worden vastgesteld en kan dan ook veranderen.  

Als de Vennootschap zou worden behandeld als een PFIC, dan zouden Amerikaanse Houders van Aangeboden 

Aandelen doorgaans verplicht zijn om (i) een bijzondere Amerikaanse bijkomende belasting te betalen op 

bepaalde uitkeringen door de Vennootschap en meerwaarden bij de verkoop van de Aangeboden Aandelen, (ii) 

belasting te betalen op enige vermogenswinst uit de verkoop van Aangeboden Aandelen tegen het gewone tarief 

van de inkomstenbelasting (en niet van de vermogenswinstbelasting), bovenop de betaling van de bijzondere 

bijkomende belasting op deze winst, en (iii) aanvullende rapporteringsvereisten na te leven met betrekking tot 

hun Aangeboden Aandelen. Daarnaast zouden dividenden die door de Vennootschap worden betaald, niet in 

aanmerking komen voor het bijzondere verminderde belastingtarief dat hierna wordt beschreven onder “— 

Dividenden — Algemeen”. Geïnteresseerde beleggers dienen hun fiscaal adviseur te raadplegen over de 

mogelijke toepassing van het PFIC-stelsel en de beschikbaarheid van een keuzemogelijkheid om de nadelige 

belastinggevolgen van het PFIC-stelsel op te vangen.  

Voor de rest gaat dit overzicht ervan uit dat de Vennootschap geen PFIC voor doeleinden van de Amerikaanse 

federale inkomstenbelasting zal zijn gedurende enig belastingjaar waarin een Amerikaanse Houder de 

Aangeboden Aandelen bezit. Er kan echter geen zekerheid worden verstrekt dat de Vennootschap in een bepaald 
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jaar niet als een PFIC zal worden behandeld, omdat de status van PFIC feitelijk van aard is, doorgaans niet kan 

worden bepaald tot de afsluiting van het desbetreffende aanslagjaar, en jaarlijks wordt vastgesteld.  

Dividenden 

Algemeen 

Uitkeringen van contanten of goederen met betrekking tot Aangeboden Aandelen (inclusief enig bedrag van 

ingehouden Belgische belastingen) zullen doorgaans worden behandeld als een dividend voor zover ze worden 

betaald uit de huidige en gecumuleerde opbrengsten en winsten van de Vennootschap, zoals bepaald volgens de 

principes van de Amerikaanse federale inkomstenbelastingen, en zullen moeten worden opgenomen in de bruto-

inkomsten van een Amerikaanse Houder op de datum waarop de uitkering daadwerkelijk is ontvangen of 

verondersteld is te zijn ontvangen. De Vennootschap heeft niet de intentie om volgens de principes van de 

Amerikaanse federale inkomstenbelasting berekeningen bij te houden van haar opbrengsten en winsten; 

derhalve zal elke uitkering (ook, om twijfel te vermijden, elk bedrag aan Belgische roerende voorheffing) 

doorgaans worden behandeld als een “dividend” voor doeleinden van de Amerikaanse federale 

inkomstenbelasting. Dergelijke dividendinkomsten komen niet in aanmerking voor de DBI-aftrek die wordt 

toegestaan aan Amerikaanse Houders die vennootschappen zijn. 

Behoudens bepaalde vereisten inzake bezitsperiode en andere voorwaarden, kunnen dividenden die worden 

betaald aan Amerikaanse Houders die geen vennootschappen zijn, inclusief Amerikaanse Houders die 

natuurlijke personen zijn, in aanmerking komen voor een gunstig belastingtarief als de dividenden voor 

doeleinden van de Amerikaanse federale inkomstenbelastingen “gekwalificeerde dividenden” (“qualified 

dividends”) zijn. Dividenden die worden ontvangen op Aangeboden Aandelen zijn gekwalificeerde dividenden 

als de Vennootschap (i) in aanmerking komt voor de voordelen van een uitgebreid inkomstenbelastingenverdrag 

die de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (“IRS”) heeft goedgekeurd met het oog op de 

regels voor gekwalificeerde dividenden, wat volgens de Vennootschap het geval zal zijn, en (ii) in het jaar vóór 

het jaar waarin het dividend werd betaald en in het jaar waarin het dividend wordt betaald, geen PFIC was of is 

voor doeleinden van de Amerikaanse federale inkomstenbelasting. Er kan geen zekerheid worden geboden dat 

de Vennootschap in aanmerking zal komen voor de voordelen van het Verdrag. 

Het bedrag van enig dividend dat wordt betaald in euro is het bedrag in Amerikaanse dollar, berekend op basis 

van de geldende wisselkoers op de datum van ontvangst, ongeacht of de betaling al dan niet is omgerekend in 

Amerikaanse dollar. Als het dividend op de datum van ontvangst wordt omgerekend in Amerikaanse dollar, 

zullen Amerikaanse Houders over het algemeen geen winsten of verliezen op wisselkoersverschillen voor 

dividendinkomsten hoeven op te nemen. Een Amerikaanse Houder kan wel winsten of verliezen uit 

wisselkoersverschillen genereren als het dividend na de datum van ontvangst wordt omgerekend in Amerikaanse 

dollar. De winst of het verlies zal gelijk zijn aan het eventuele verschil tussen (i) de waarde in Amerikaanse 

dollar van het bedrag dat in de inkomsten is opgenomen toen het dividend is ontvangen, en (ii) het ontvangen 

bedrag bij de omrekening van euro in Amerikaanse dollar. In het algemeen worden alle dergelijke winsten of 

verliezen behandeld als gewone inkomsten of verliezen, en doorgaans zullen ze worden behandeld als 

inkomsten uit Amerikaanse bron. De Amerikaanse Houders worden aangemoedigd om hun fiscaal adviseur te 

raadplegen over de behandeling van winsten of verliezen uit wisselkoersverschillen op ontvangen bedragen in 

euro die worden omgerekend in Amerikaanse dollar op een datum na de datum van ontvangst. 

Effect van de Belgische roerende voorheffing 

Zoals besproken in “— Belgische belasting” zijn betalingen van dividenden door de Vennootschap aan 

buitenlandse beleggers volgens de huidige wetgeving onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing van 

30%. Het tarief van de roerende voorheffing dat geldt voor Amerikaanse Houders die in aanmerking komen 

voor voordelen in het kader van het Verdrag, wordt beperkt tot maximaal 15%. Ten behoeve van de 

Amerikaanse federale inkomstenbelasting zullen Amerikaanse Houders worden behandeld alsof ze het bedrag 

van de Belgische roerende voorheffing dat door de Vennootschap is ingehouden, hebben ontvangen, en de 

ingehouden belasting vervolgens hebben doorgestort aan de Belgische belastinginstanties. Als gevolg van deze 

regel kan het bedrag van de dividendinkomsten dat ten behoeve van de Amerikaanse federale 

inkomstenbelasting door een Amerikaanse Houder wordt opgenomen in de bruto-inkomsten voor een betaling 

van dividenden, groter zijn dan het bedrag in contanten dat daadwerkelijk door de Amerikaanse Houder van de 

Vennootschap wordt ontvangen voor de betaling (of waarop hij recht heeft).  
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Met inachtneming van bepaalde beperkingen zal een Amerikaanse Houder doorgaans het recht hebben om de 

Belgische inkomstenbelastingen die door de Vennootschap zijn ingehouden, ofwel te verrekenen met zijn 

verschuldigde Amerikaanse federale inkomstenbelasting, ofwel af te trekken bij de berekening van zijn 

inkomsten waarop Amerikaanse federale inkomstenbelasting verschuldigd is. Amerikaanse Houders die in 

aanmerking komen voor voordelen in het kader van het Verdrag, hebben geen recht op een verrekening van de 

buitenlandse belastingen voor het bedrag van enige ingehouden Belgische belastingen van meer dan het 

maximumtarief van 15% waarvoor de houder recht heeft op een terugbetaling van de Belgische 

belastinginstanties.  

Om de verrekening van buitenlandse belastingen te beperken, worden inkomsten van buitenlandse bron 

ingedeeld in een van twee “korven”, en is de verrekening van buitenlandse belastingen op inkomsten in enige 

korf beperkt tot de Amerikaanse federale inkomstenbelasting die aan die inkomsten kunnen worden 

toegerekend. Dividenden die door de Vennootschap worden betaald, vertegenwoordigen over het algemeen 

inkomsten uit buitenlandse bron en zullen, afhankelijk van de omstandigheden van de Amerikaanse Houder, 

worden ingedeeld in ofwel de korf “passieve categorie inkomsten” ofwel de korf “algemene categorie 

inkomsten”. Als een Amerikaanse Houder van de Vennootschap een dividend ontvangt dat in aanmerking komt 

voor het verminderde tarief dat hierboven is beschreven onder “— Dividenden — Algemeen”, dan wordt het 

bedrag van het dividend dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de beperking op de 

verrekening van buitenlandse belastingen, doorgaans beperkt tot het brutobedrag van het dividend, 

vermenigvuldigd met het verminderde tarief, gedeeld door het hoogste belastingtarief dat normaliter geldt voor 

dividenden. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat een Amerikaanse Houder niet in staat is om de 

verrekening van buitenlandse belastingen te eisen (en kan in plaats daarvan een belastingaftrek worden 

toegestaan) voor buitenlandse belastingen op een dividend indien de Amerikaanse Houder de Aangeboden 

Aandelen in de periode van 31 dagen die begint 15 dagen vóór de ex-dividenddatum gedurende ten minste 16 

dagen niet heeft gehouden.  

Amerikaanse Houders die belastingen betalen op basis van periodetoerekening en die niet anderszins beslissen, 

moeten de Belgische belastingen omrekenen in Amerikaanse dollar tegen een tarief gelijk aan de gemiddelde 

wisselkoers voor het belastingjaar waarin de belastingen aangroeien, terwijl alle Amerikaanse Houders 

belastbare dividendinkomsten moeten omrekenen in Amerikaanse dollar tegen de spotkoers op de datum van 

ontvangst. Door het verschil in wisselkoersen daalt mogelijk de waarde in Amerikaanse dollar van de 

verrekeningen voor Belgische belastingen met de aan een dividend toerekenbare verplichting uit hoofde van de 

Amerikaanse federale inkomstenbelastingen van de Amerikaanse Houder. Amerikaanse Houders die belastingen 

betalen op contante basis en die kiezen voor de betaling op basis van periodetoerekening, mogen Belgische 

belastingen echter omrekenen in Amerikaanse dollar met behulp van de geldende wisselkoers op de dag waarop 

de belastingen zijn betaald. Als een Amerikaanse Houder die belastingen betaalt op basis van 

periodetoerekening daarvoor kiest, geldt die beslissing voor het hele belastingjaar, en voor alle latere 

belastingjaren, tenzij die beslissing met de toestemming van de IRS wordt ingetrokken.  

Geïnteresseerde kopers dienen hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen over de implicaties van de betaling van 

Belgische belastingen voor de verrekening van buitenlandse belastingen. 

Verkoop of andere vervreemding 

Een Amerikaanse Houder zal voor doeleinden van de Amerikaanse federale inkomstenbelastingen bij een 

verkoop of enige andere wijze van beschikking van zijn Aangeboden Aandelen winsten of verliezen opnemen 

voor een bedrag gelijk aan het eventuele verschil tussen het gerealiseerde bedrag uit die verkoop of enige andere 

wijze van beschikking, en de gecorrigeerde belastbare basis voor die Aangeboden Aandelen van de 

Amerikaanse Houder. Dergelijke winsten of verliezen zullen doorgaans meerwaarden of minderwaarden zijn, en 

meerwaarden of minderwaarden op lange termijn als de Aangeboden Aandelen gedurende meer dan een jaar 

werden gehouden. Langetermijnmeerwaarden van Amerikaanse Houders die geen vennootschappen zijn, 

kunnen doorgaans gunstige belastingtarieven genieten. De aftrekbaarheid van minderwaarden is onderworpen 

aan beperkingen.  

De belastinggrondslag van een Amerikaanse Houder in een Aangeboden Aandeel zal doorgaans de waarde in 

Amerikaanse dollar van de in het Aanbod betaalde aankoopprijs zijn. Het gerealiseerde bedrag op een verkoop 

of enige andere wijze van beschikking van Aangeboden Aandelen voor een bedrag in vreemde valuta, is de 

waarde in Amerikaanse dollar van dit bedrag op de datum van de verkoop of beschikking. Op de 

afwikkelingsdatum zal de Amerikaanse Houder winsten of verliezen op wisselkoersverschillen van 

Amerikaanse bron opnemen (belastbaar als gewone inkomsten of verliezen) gelijk aan het eventuele verschil 
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tussen de waarde van het ontvangen bedrag in Amerikaanse dollar op basis van de geldende wisselkoers op de 

datum van verkoop of enige andere wijze van beschikking en de afwikkelingsdatum. In geval van Aangeboden 

Aandelen die worden verhandeld op een gevestigde effectenmarkt en die worden verkocht door een 

Amerikaanse Houder die op contante basis belastingen betaalt, of door een Amerikaanse Houder die belastingen 

betaalt op basis van periodetoerekening en die daarvoor kiest, zal het gerealiseerde bedrag worden gebaseerd op 

de geldende wisselkoers op de afwikkelingsdatum voor de verkoop of enige andere wijze van beschikking, en 

zal er op dat moment geen winst of verlies uit wisselkoersverschillen worden opgenomen. De keuze van een 

Amerikaanse Houder om belastingen te betalen op basis van periodetoerekening, moet consequent elk jaar 

worden toegepast en kan niet worden ingetrokken zonder de toestemming van de IRS. 

Rapporteringsvereisten voor overschrijvingen 

Een Amerikaanse Houder die inschrijft op Aangeboden Aandelen moet mogelijk IRS-formulier 926 indienen bij 

de IRS als de totale inschrijvingsprijs die door de houder wordt betaald, samengeteld met alle andere 

overschrijvingen in contanten die door de houder (of een verbonden persoon) aan de Vennootschap zijn 

uitgevoerd in de periode van de voorbije twaalf maanden, meer bedraagt dan $ 100.000 (of het equivalent 

daarvan in een vreemde valuta). Amerikaanse Houders die verplicht zijn om IRS-formulier 926 in te dienen, 

maar dat niet doen, zijn mogelijk aanzienlijke boetes verschuldigd. Amerikaanse Houders dienen hun fiscaal 

adviseurs te raadplegen om na te gaan of zij mogelijk verplicht zijn om IRS-formulier 926 in te dienen. 

Voorgeschreven rapportering van buitenlandse financiële activa 

Bepaalde Amerikaanse Houders zijn mogelijk verplicht om aan de IRS bepaalde informatie te verschaffen over 

hun economische eigendom van de Aangeboden Aandelen, als die Aangeboden Aandelen niet namens hen 

worden gehouden door bepaalde financiële instellingen. Er kunnen aan een Amerikaanse Houder boetes worden 

opgelegd als die Amerikaanse Houder verplicht is om die informatie aan de IRS te bezorgen en dat niet doet. 

Amerikaanse Houders dienen hun fiscaal adviseur te raadplegen om na te gaan of zij mogelijk verplicht zijn om 

buitenlandse activa te rapporteren. 

Niet-Amerikaanse Houders 

Een niet-Amerikaanse Houder zal doorgaans niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse federale 

inkomstenbelasting of roerende voorheffing op uitkeringen over de Aangeboden Aandelen of op de winst uit de 

verkoop of andere vervreemding van de Aangeboden Aandelen, tenzij: (i) die uitkering en/of winst 

daadwerkelijk verband houdt met een handel of activiteit door die niet-Amerikaanse in de Verenigde Staten; of 

(ii) in geval van een winst gerealiseerd bij de verkoop of omwisseling van Aangeboden Aandelen door een 

particuliere niet-Amerikaanse Houder, die niet-Amerikaanse Houder aanwezig is in de Verenigde Staten 

gedurende 183 dagen of meer in het belastingjaar van de verkoop of omwisseling en bepaalde andere 

voorwaarden zijn vervuld. 

Informatieverstrekking in de VS en backup-bronheffing 

Betalingen via een Amerikaans betaalkantoor of een Amerikaanse tussenpersoon aan een Amerikaanse Houder 

kunnen onderworpen zijn aan een verplichting tot informatieverstrekking, tenzij de Amerikaanse Houder 

aantoont dat de betalingen aan hem vrijgesteld zijn van deze regels. Betalingen die onderworpen zijn aan de 

verplichting tot informatieverstrekking kunnen eveneens onderworpen zijn aan een backup-bronheffing indien 

een Amerikaanse Houder zijn identificatienummer van belastingplichtige niet meedeelt en verder voldoet aan de 

informatieverstrekkingsregels.  

Betalingen van opbrengsten door een Amerikaans betaalkantoor of andere tussenpersoon aan een niet-

Amerikaanse Houder zullen niet onderworpen zijn aan backup-bronheffing en informatieverstrekkingsvereisten 

als gepaste certificatie (doorgaans een geschikt IRS Form W-8) wordt verstrekt door de niet-Amerikaanse 

Houder aan de betaler en de betaler er niet feitelijk van op de hoogte is dat het certificaat vals is. 

Backup-bronheffing is geen bijkomende belasting. Het bedrag van een backup-bronheffing op een betaling zal 

kunnen worden gecrediteerd tegen de belastingverplichtingen volgens de Amerikaanse federale 

inkomstenbelastingen van die houder en kan die houder recht geven op een terugbetaling, op voorwaarde dat de 

vereiste informatie tijdig aan de IRS wordt bezorgd. Houders dienen hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen 

over de toepassing van de regels voor informatieverstrekking en backup-bronheffing. 
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HET AANBOD 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van bepaalde belangrijke datums in verband met het Aanbod. 

Dit zijn allemaal datums die kunnen veranderen door onvoorziene omstandigheden of bij een vervroegde 

afsluiting van de Aanbodperiode.  

 

Datum  Gebeurtenis  

31 mei 2017 Verwachte start van de Aanbodperiode (inclusief Aanbod aan particuliere 

beleggers) 

12 juni 2017 Verwachte einde van het Aanbod aan particuliere beleggers 

13 juni 2017 Verwachte einde van de Aanbodperiode 

13 juni 2017 Prijsbepaling en toewijzing 

13 juni 2017 Publicatie van de Aanbodprijs en de resultaten van het Aanbod 

14 juni 2017 Verwachte Noteringsdatum 

16 juni 2017 Verwachte Afsluitingsdatum 

Voorwaarden en aard van het Aanbod 

Het Aanbod betreft (i) de uitgifte door de Vennootschap van het aantal nieuwe uitgegeven Aandelen dat nodig is 

om bruto-opbrengsten op te halen van circa € 145 miljoen en (ii) het aanbod door de Verkopende 

Aandeelhouder van maximaal 6.265.625 bestaande Aandelen. Het Aanbod bestaat uit (i) Het Belgische Aanbod 

(d.w.z. een eerste openbare aanbieding aan particuliere en institutionele beleggers in België); (ii) een private 

plaatsing in de Verenigde Staten aan personen van wie redelijkerwijs gemeend wordt dat ze op basis van Rule 

144A gekwalificeerde institutionele kopers (“qualified institutional buyers” of “QIB’s”) zijn (zoals gedefinieerd 

in Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act); en (iii) private plaatsingen aan institutionele beleggers in de 

rest van de wereld. Buiten de Verenigde Staten wordt het Aanbod gedaan in overeenstemming met Regulation S 

van de Amerikaanse Securities Act. Het aanbod aan beleggers dat in (ii) en (iii) hierboven wordt beschreven, 

wordt het “Internationale Institutionele Aanbod” genoemd (d.w.z. een private plaatsing in de Verenigde Staten 

aan QIB’s en een private plaatsing aan institutionele beleggers in de rest van de wereld). Als het 

maximumaantal Aangeboden Aandelen wordt verlaagd, inclusief vanwege een vervroegde sluiting van de 

Aanbodperiode zonder plaatsing van het totale aantal aandelen, zal dit worden gepubliceerd in een aanvulling op 

het Prospectus.  

Het totale aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de Secundaire Tranche kan, krachtens de Verhogingsoptie, 

worden verhoogd tot 15% van het totale aantal oorspronkelijk Aangeboden Aandelen. Een beslissing om de 

Verhogingsoptie uit te oefenen, zal uiterlijk op de datum van aankondiging van de Aanbodprijs worden 

bekendgemaakt. Raadpleeg in dit verband “Plan voor de Distributie – Verhogingsoptie”. 

De Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners zijn J.P. Morgan en Deutsche Bank. Barclays is een Joint 

Bookrunner met J.P. Morgan en Deutsche Bank. De Joint Lead Managers zijn ING en KBC. Raadpleeg in dit 

verband “Plan voor de distributie.”  

Het werkelijke aantal Aangeboden Aandelen die door de Verkopende Aandeelhouder zullen worden verkocht en 

door de Vennootschap zullen worden uitgegeven in het kader van het Aanbod, zal pas na het einde van de 

Aanbodperiode worden bepaald, en zal worden bekendgemaakt via een persbericht van de Vennootschap, samen 

met de publicatie van de Aanbodprijs en de toewijzing van de Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers. 

Die publicatie zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 13 juni 2017, en in elk geval uiterlijk op de eerste 

werkdag na het einde van de Aanbodperiode.  

De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder behouden zich het recht voor om het Aanbod in te trekken 

of het maximumaantal Aangeboden Aandelen op enig moment vóór de toewijzing van de Aangeboden 

Aandelen te verlagen. De minimale grootte van het Aanbod stemt overeen met de Primaire Tranche (zijnde € 

137,6 miljoen, waar beneden het Aanbod niet zal worden voltooid. Ingeval het Aanbod wordt ingetrokken, zal 

dit worden aangekondigd via een persbericht van de Vennootschap. Als het Aanbod wordt ingetrokken zullen er 

geen bedragen worden afgeschreven van de rekeningen van de particuliere beleggers die aankooporders hebben 

ingediend.Als het maximumaantal Aangeboden Aandelen wordt verlaagd, dan wordt die verlaging eerst 

toegepast op de Secundaire Tranche. Een intrekking van het Aanbod of een verlaging van het aantal 

Aangeboden Aandelen zal via een persbericht van de Vennootschap worden bekendgemaakt, via elektronische 

informatiediensten zoals Reuters of Bloomberg, en in een aanvulling op het Prospectus. Reeds ingediende 
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aankooporders zullen niet vervallen in geval van enige veranderingen in het maximumaantal Aangeboden 

Aandelen of in geval van enige verlenging of verkorting van de Aanbodperiode.  

Aanbodprijs 

De Aanbodprijs is een eenheidsprijs in euro, exclusief de Belgische taks op de beursverrichtingen, in 

voorkomend geval (raadpleeg “Belasting — Belgische belasting”), en enige kosten die door financiële 

tussenpersonen in rekening worden gebracht voor de indiening van aanvragen.  

De Aanbodprijs zal worden bepaald op basis van een book-buildingprocedure waaraan uitsluitend institutionele 

beleggers kunnen deelnemen, rekening houdend met verschillende relevante kwalitatieve en kwantitatieve 

elementen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aantal Aangeboden Aandelen, de omvang van de 

ontvangen aankooporders, de status van de beleggers die dergelijke aankooporders indienen en de prijzen 

waartegen de aankooporders zijn ingediend, evenals de marktomstandigheden op dat tijdstip.  

De Prijsvork is vastgesteld door de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder na aanbevelingen van de 

Joint Global Coordinators, rekening houdend met marktomstandigheden en factoren waaronder, maar niet 

beperkt tot:  

 de toestand van de financiële markten;  

 de financiële positie van de Vennootschap;  

 een kwalitatieve beoordeling van de vraag naar de Aangeboden Aandelen; en  

 alle andere factoren die relevant worden geacht.  

De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder behouden zich het recht voor om de ondergrens van de 

Prijsvork te verlagen of de bovengrens van de Prijsvork te verlagen. Als de Prijsvork wordt aangepast, zal de 

verandering worden bekendgemaakt via een persbericht van de Vennootschap. Reeds ingediende aankooporders 

zullen niet vervallen in geval van enige versmalling van de Prijsvork. De Aanbodprijs voor beleggers zal echter 

niet meer bedragen dan de bovengrens van de Prijsvork. Als de ondergrens van de Prijsvork wordt verlaagd of 

de Aanbodprijs onder de ondergrens van de Prijsvork wordt vastgelegd, zal dit worden gepubliceerd in een 

aanvulling op het Prospectus. 

Particuliere beleggers in België kunnen de Aangeboden Aandelen alleen verwerven tegen de Aanbodprijs en 

zijn wettelijk gebonden om het aantal in hun aankooporder vermelde Aandelen te kopen tegen de Aanbodprijs.  

Verwatering als gevolg van de Primaire Tranche 

Als gevolg van de uitgifte van Aangeboden Aandelen die in de Primaire Tranche door de Vennootschap zullen 

worden verkocht, zullen het economische belang en het stemrecht van de Verkopende Aandeelhouder 

verwateren. De maximale verwatering voor de Verkopende Aandeelhouder voortvloeiend uit de Primaire 

Tranche zou 39,7% bedragen, uitgaande van de volledige plaatsing van de Primaire Tranche en van een 

Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork.  

Aanbodperiode 

De Aanbodperiode begint op 31 mei 2017 en zal naar verwachting worden afgesloten uiterlijk om 13 uur (CET) 

op 13 juni 2017, behoudens de mogelijkheid van vervroegde afsluiting, met dien verstande dat de 

Aanbodperiode in elk geval geopend zal zijn gedurende ten minste zes werkdagen vanaf het moment waarop dit 

Prospectus beschikbaar is. Het Prospectus wordt vanaf de eerste dag van de Aanbodperiode beschikbaar gesteld. 

De Aanbodperiode kan ten vroegste zes werkdagen na het begin van het Aanbodperiode worden afgesloten, en 

bijgevolg kunnen geïnteresseerde beleggers hun orders gedurende ten minste zes werkdagen na het begin van 

het Aanbodperiode indienen. In overeenstemming met de mogelijkheid die wordt geboden in art. 3, § 2 van het 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken, verwacht de Vennootschap echter 

dat de inschrijvingsperiode voor het particuliere aanbod afloopt op 12 juni 2017 om 16 uur (CET), de dag vóór 

het einde van de institutionele book-buildingperiode, vanwege de timing en de logistieke beperkingen die 

gepaard gaan met de centralisatie van de inschrijvingen die door particuliere beleggers worden geplaatst bij de 
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Underwriters en bij andere financiële instellingen. Een vervroegde afsluiting van de Aanbodperiode zal via een 

persbericht van de Vennootschap worden bekendgemaakt, en de datums voor de prijsbepaling en de toewijzing, 

de publicatie van de Aanbodprijs en de resultaten van het Aanbod, de “as-if-and-when issued and/or delivered”-

handel en de afsluiting van het Aanbod zullen in dat geval dienovereenkomstig worden aangepast. Ingeval de 

Aanbodperiode wordt gewijzigd, zal dit worden gepubliceerd in een aanvulling op het Prospectus. De 

Aanbodperiode kan alleen vervroegd worden afgesloten in geval van een gecoördineerde actie van de 

Underwriters. Ingeval de Aanbodperiode wordt verlengd, zal dit worden aangekondigd via een persbericht van 

de Vennootschap. Potentiële beleggers kunnen hun aankooporders indienen tijdens de Aanbodperiode. Rekening 

houdend met de mogelijkheid dat de Aanbodperiode vervroegd wordt afgesloten, worden beleggers verzocht 

hun aanvragen zo snel mogelijk in te dienen.  

Aanvragen voor aandelen door particuliere beleggers kunnen worden ingediend bij de loketten van ING, KBC 

Bank, CBC Banque en KBC Securities en hun verbonden ondernemingen, zonder kosten voor de belegger. 

Aanvragen zijn niet bindend voor de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder of de Underwriters zolang 

zij niet zijn aanvaard in overeenstemming met de toewijzingsregels die hieronder zijn beschreven onder “— 

Toewijzing”.  

Beleggers die aankooporders voor de Aangeboden Aandelen willen indienen via andere tussenpersonen dan 

ING, KBC Bank, CBC Banque en KBC Securities en hun verbonden ondernemingen, dienen informatie in te 

winnen over de kosten die deze tussenpersonen daarvoor in rekening kunnen brengen en die ze zelf zullen 

moeten dragen.  

Om geldig te zijn, moeten aankooporders uiterlijk om 13 uur (CET) op 13 juni 2017 zijn ingediend, tenzij de 

Aanbodperiode vroeger wordt afgesloten.  

Particuliere beleggers in België  

Een particuliere belegger betekent een natuurlijke persoon die inwoner is van België of een rechtspersoon die in 

België is gevestigd en die niet in aanmerking komt als een gekwalificeerde belegger zoals gedefinieerd in artikel 

10, § 1 van de Prospectuswet.  

Particuliere beleggers moeten in hun aankooporders het aantal Aangeboden Aandelen aangeven dat zij 

toezeggen te zullen aankopen. Er wordt slechts één aanvraag per particuliere belegger aanvaard. Als de 

Underwriters vaststellen of reden hebben om aan te nemen dat één enkele particuliere belegger via één of 

meerdere tussenpersonen verscheidene aankooporders heeft ingediend, mogen ze deze aankooporders negeren. 

Er is geen minimum- of maximumaantal Aangeboden Aandelen dat in één aankooporder kan worden gekocht.  

Om geldig te zijn, moeten aankooporders uiterlijk om 16 uur (CET) op 12 juni 2017 zijn ingediend, tenzij de 

Aanbodperiode vroeger wordt afgesloten. 

Orders worden onherroepelijk aan het einde van de Aanbodperiode (ook in geval van verlaging) en de beleggers 

zijn wettelijk gebonden om het aantal aandelen te kopen dat in hun aanvraag voor aandelen is aangegeven en dat 

aan hen is toegewezen tegen de Aanbodprijs. Als het Aanbod echter wordt teruggetrokken of er een aanvulling 

op het Prospectus wordt gepubliceerd, zullen de Particuliere Beleggers het recht hebben hun aanvraag in te 

trekken die zij ingediend hebben vóór de publicatie van de aanvulling, binnen de tijdslimiet zoals bepaald in de 

aanvulling (die niet korter zal zijn dan twee Werkdagen na de publicatiedatum van de aanvulling). 

Institutionele beleggers 

Institutionele beleggers moeten in hun aankooporder het aantal Aangeboden Aandelen aangeven dat zij 

toezeggen te zullen kopen, evenals de prijzen waartegen zij deze aankooporders indienen tijdens de book-

buildingperiode. Alleen institutionele beleggers kunnen tijdens de Aanbodperiode deelnemen aan de book-

buildingprocedure.  

Aanvulling – Recht om orders in te trekken 

Als voor het einde van de Aanbodperiode een belangrijke nieuwe factor, wezenlijke vergissing of onjuistheid in 

verband met de informatie in het Prospectus ontstaat die de beoordeling van de effecten door de beleggers zou 

kunnen beïnvloeden, zal een aanvulling op het Prospectus worden gepubliceerd in overeenstemming met Artikel 

34 van de Prospectuswet.  
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Een aanvulling op dit Prospectus zal worden gepubliceerd in overeenstemming met Artikel 34 van de 

Prospectuswet ingeval (i) de Aanbodperiode wordt verlengd, (ii) de ondergrens van de Prijsvork wordt verlaagd 

of de Aanbodprijs onder de ondergrens van de Prijsvork wordt vastgelegd, (iii) het maximumaantal Aangeboden 

Aandelen wordt verlaagd, inclusief vanwege een vervroegde sluiting van de Aanbodperiode zonder plaatsing 

van het totale aantal aandelen of (iv) de Underwritingovereenkomst niet wordt uitgevoerd of wel wordt 

uitgevoerd maar vervolgens wordt beëindigd.  

Als er een dergelijke aanvulling op het prospectus wordt gepubliceerd, hebben beleggers het recht om hun 

orders die zij vóór de publicatie van de aanvulling hebben ingediend, in te trekken. Een dergelijke intrekking 

dient plaats te vinden binnen de periode die in de aanvulling is beschreven (en die minstens twee werkdagen 

bedraagt na de publicatie van de aanvulling). 

Toewijzing 

Het exacte aantal Aangeboden Aandelen dat aan de beleggers wordt toegekend, zal aan het einde van de 

Aanbodperiode worden bepaald door de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder, in overleg met de 

Joint Global Coordinators, op basis van de respectieve vraag van particuliere en institutionele beleggers, en van 

de kwantitatieve en, alleen voor institutionele beleggers, de kwalitatieve analyse van het orderboek, en in 

overeenstemming met de Belgische reglementering betreffende toewijzing aan particuliere en institutionele 

beleggers zoals hierna beschreven.  

In overeenstemming met de Belgische reglementering moet een minimum van 10% van de Aangeboden 

Aandelen worden toegewezen aan particuliere beleggers in België, op voorwaarde dat er voldoende vraag van 

particuliere beleggers is.  

Indien er wordt overingeschreven op de Aangeboden Aandelen die zijn voorbehouden aan particuliere 

beleggers, zal de toewijzing aan particuliere beleggers plaatsvinden op basis van objectieve en kwantitatieve 

toewijzingscriteria, zijnde het aantal aandelen waarvoor aanvragen worden ingediend door particuliere 

beleggers. De mogelijkheid bestaat dan ook dat particuliere beleggers een kleiner aantal Aangeboden Aandelen 

ontvangen dan het aantal waarop zij hebben ingeschreven. 

De resultaten van het Aanbod, de toewijzing aan particuliere beleggers en de Aanbodprijs zullen worden 

aangekondigd via een persbericht van de Vennootschap, momenteel naar verwachting op of rond 13 juni 2017, 

en in elk geval uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de Aanbodperiode.  

De Underwriters zullen redelijke inspanningen leveren om de nieuwe uitgegeven Aandelen te leveren aan 

natuurlijke personen die inwoners zijn van België en aan beleggers die onderworpen zijn aan de Belgische 

rechtspersonenbelasting, in deze volgorde van prioriteit. Er is op de inschrijving op nieuwe uitgegeven 

Aandelen geen taks op de beursverrichtingen verschuldigd (raadpleeg “Belasting — Belgische belasting — Taks 

op de Beursverrichtingen”). 

Als het maximumaantal Aangeboden Aandelen niet wordt geplaatst, heeft de Primaire Tranche voorrang op de 

Secundaire Tranche.   

Betaling en belastingen 

De Aanbodprijs moet volledig door de beleggers worden betaald, in euro, samen met een eventueel geldende 

beursheffing en kosten. Raadpleeg in dit verband “Belasting — Belgische belasting voor meer informatie over 

toepasselijke belastingen.  

De Afsluitingsdatum is naar verwachting 16 juni 2017, tenzij de Aanbodperiode vervroegd wordt afgesloten. De 

Aanbodprijs moet door de beleggers worden betaald door aan hun financiële instellingen toestemming te geven 

hun bankrekening op de Afsluitingsdatum te debiteren met het verschuldigde bedrag, tenzij het Aanbod werd 

ingetrokken.  

Vorm van de Aangeboden Aandelen en levering 

De Aangeboden Aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de andere Aandelen, inclusief het recht op 

dividenden voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en toekomstige jaren. Raadpleeg in dit verband 
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“Beschrijving van het aandelenkapitaal en Statuten” voor een meer gedetailleerde beschrijving van de Aandelen 

en de daaraan verbonden rechten en voordelen.  

Alle Aangeboden Aandelen zullen alleen worden geleverd via inschrijving in een register, en zullen op of rond 

de Afsluitingsdatum worden gecrediteerd op effectenrekeningen van beleggers via Euroclear Belgium, de 

Belgische centrale effectenbewaarinstelling, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel, België.  

Beleggers die na de levering hun aandelen op naam wensen, dienen dit aan te vragen bij de Vennootschap, die 

de Aandelen zal inschrijven in het aandelenregister van de Vennootschap.  

Houders van aandelen op naam kunnen verzoeken om hun aandelen op naam om te zetten in 

gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. Eventuele kosten in verband met de omzetting van Aandelen in 

een andere vorm zullen worden gedragen door de betreffende aandeelhouders.  

Alle Aangeboden Aandelen dienen bij levering volledig volgestort te zijn en zijn vrij overdraagbaar, behoudens 

hetgeen is beschreven “Plan voor de distributie”.  

Verhandeling en notering op Euronext Brussels 

Er is een aanvraag ingediend voor de notering en de toelating tot de handel op Euronext Brussels van alle 

Aandelen, inclusief de Aangeboden Aandelen. De Aandelen zullen naar verwachting worden genoteerd onder 

het symbool “BALTA” met als ISIN-code BE0974314461. 

De handel zal (behoudens vervroegde afsluiting van de Aanbodperiode) naar verwachting aanvangen op of rond 

14 juni 2017, en uiterlijk op de Afsluitingsdatum, wanneer de Aangeboden Aandelen aan de beleggers worden 

geleverd.  

Vanaf de Noteringsdatum, tot de Afsluitingsdatum en levering van de Aangeboden Aandelen, zullen de 

Aandelen op Euronext Brussels worden verhandeld op “if-and-when issued and/or delivered”-basis. Beleggers 

die vóór de Afsluitingsdatum transacties met aandelen van de Vennootschap willen verrichten, ongeacht of 

dergelijke transacties worden verricht op Euronext Brussels of elders, dienen zich ervan bewust te zijn dat de 

uitgifte en levering van de Aangeboden Aandelen mogelijk niet plaatsvindt op de verwachte Afsluitingsdatum, 

of zelfs helemaal niet, als niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden of gebeurtenissen vermeld in de 

Underwritingovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd), indien hiervan afstand wordt gedaan of indien deze niet 

op of vóór die datum plaatsvinden. Euronext Brussels NV kan alle uitgevoerde transacties met de aandelen van 

de Vennootschap annuleren als de Aangeboden Aandelen op de Afsluitingsdatum niet zijn geleverd. Raadpleeg 

in dit verband “Risicofactoren — Risico’s in verband met de Aandelen en het Aanbod — De Aandelen worden 

vanaf de Noteringsdatum tot de Afsluitingsdatum genoteerd en verhandeld op Euronext Brussels op “if-and-

when-issued and/or delivered”-basis. Euronext Brussels NV kan alle uitgevoerde transacties met de 

Aangeboden Aandelen annuleren als ze op de Afsluitingsdatum niet zijn uitgegeven en geleverd.” Euronext 

Brussels NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de notering en de 

verhandeling op “if-and-when-issued and/or delivered”-basis vanaf de Noteringsdatum tot de verwachte 

Afsluitingsdatum.  

Lenen van Aandelen 

De Verkopende Aandeelhouder zal er naar verwachting mee instemmen om aan de Stabilisatiebeheerder 

(namens de Underwriters) een aantal Aandelen te lenen van maximaal 15% van het aantal onderschreven 

Aangeboden Aandelen (inclusief krachtens een daadwerkelijke uitoefening van de Verhogingsoptie), om de 

Stabilisatiebeheerder in staat te stellen enige overtoewijzingen af te wikkelen.  

Naar verwachting zal de Verkopende Aandeelhouder de Underwriters (vertegenwoordigd door de 

Stabilisatiebeheerder) eveneens de Overtoewijzingsoptie toekennen om tegen de Aanbodprijs bijkomende 

Aandelen te kopen voor in totaal maximaal 15% van het aantal onderschreven Aangeboden Aandelen, om enige 

dergelijke overtoewijzingen te dekken (d.w.z. om de shortposities te dekken die voortvloeien uit de 

bovenvermelde aandelenlening en overtoewijzing) en derhalve enige stabilisatieactiviteiten mogelijk te maken. 

De Overtoewijzingsoptie zal gedurende een periode van 30 dagen vanaf de Noteringsdatum kunnen worden 

uitgeoefend.  
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Machtigingen 

Dit Prospectus en de deelname van de Vennootschap aan het Aanbod zijn op 30 mei 2017 goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur van de Vennootschap. De uitgifte van de nieuwe Aandelen en de vereiste wijzigingen in de 

statuten van de Vennootschap, beide onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de afsluiting van het 

Aanbod, zijn goedgekeurd door de aandeelhouders van de Vennootschap op hun buitengewone 

Aandeelhoudersvergadering die is gehouden op 30 mei 2017. 

Belangen van natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij het Aanbod 

Uitgaande van een plaatsing van het maximumaantal Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de volledige 

uitoefening van de Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en een volledige 

uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zullen de underwritingprovisies voor de Primaire en Secundaire 

Tranche € 6,5 miljoen bedragen. Dit bedrag omvat geen stimuleringspremies, die naar eigen keuze van de 

Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder kunnen worden betaald. De underwritingprovisies van 2,15% 

van de bruto-opbrengsten van het Aanbod, plus enige discretionaire stimuleringspremies van maximaal 1,10% 

van de bruto-opbrengsten van het Aanbod, zullen worden betaald door de Vennootschap en de Verkopende 

Aandeelhouder. De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder hebben er eveneens mee ingestemd om de 

Underwriters te vergoeden voor bepaalde kosten die zij maken in verband met het Aanbod. 

Alle kosten en vergoedingen in verband met het Aanbod zullen pro rata worden verdeeld tussen de 

Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder op basis van de respectieve grootte van de Primaire Tranche en 

de Secundaire Tranche. Tenzij zoals boven aangegeven heeft geen enkele andere partij een wezenlijk belang bij 

het Aanbod, op het management van de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Vennootschap na. 

Financiële dienstverlening 

Vanaf de Noteringsdatum zal de financiële dienstverlening voor de aandelen van de Vennootschap worden 

verzorgd door ING Belgium SA/NV. Indien de Vennootschap haar beleid hieromtrent zou wijzigen, zal dit 

worden aangekondigd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Jurisdictie en bevoegde rechtbanken 

Het Belgische Aanbod is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd 

om met beleggers enige en alle geschillen te beslechten over Het Belgische Aanbod.  



 

213 

 

PLAN VOOR DE DISTRIBUTIE 

Underwriting  

De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters die hierna worden genoemd, verwachten 

op of rond 13 juni 2017 een underwritingovereenkomst te sluiten (de “Underwritingovereenkomst”) voor het 

aanbod en de verkoop van de Aangeboden Aandelen in het Belgische Aanbod en het Internationale 

Institutionele Aanbod. Of er een Underwritingovereenkomst wordt afgesloten, kan afhankelijk zijn van 

verschillende factoren waaronder, maar niet beperkt tot, de marktomstandigheden en het resultaat van de book-

buildingprocedure. Behoudens bepaalde voorwaarden beschreven in de Underwritingovereenkomst, zal de 

Vennootschap instemmen om de Aandelen in de Primaire Tranche uit te geven en zal de Verkopende 

Aandeelhouder instemmen om de Aandelen die in de Secundaire Tranche worden aangeboden, te verkopen, en 

zullen de Underwriters hoofdelijk instemmen om het volgende percentage van het totale aantal Aangeboden 

Aandelen te kopen, met het oog op de onmiddellijke plaatsing bij beleggers:  

 

Underwriters 

Percentage van de 

te verkopen 

Aangeboden Aandelen 

J.P. Morgan .......................................................................................................................  39,00% 

Deutsche Bank ..................................................................................................................  39,00% 

Barclays ............................................................................................................................  8,00% 

ING ...................................................................................................................................  7,00% 

KBC Securities .................................................................................................................  7,00% 

Totale percentage van de te verkopen Aangeboden Aandelen....................................  100,00% 

Aangezien de Underwritingovereenkomst geen dwingende underwritingovereenkomst is, rust er geen 

verplichting op de Underwriters om Aangeboden Aandelen te kopen vóór de uitvoering van de 

Underwritingovereenkomst (en dan alleen volgens de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd). Naar 

verwachting zal de Underwritingovereenkomst bepalen dat als een Underwriter in gebreke blijft, de 

aankoopverbintenissen van de niet in gebreke blijvende Underwriters in bepaalde omstandigheden kunnen 

worden verhoogd, of de Underwritingovereenkomst kan worden beëindigd. De Underwriters zullen de 

Aangeboden Aandelen verdelen aan beleggers, behoudens voorafgaande verkoop, wanneer, zoals en indien ze 

aan hen zijn geleverd, behoudens de vervulling van of afstand van de voorwaarden in de 

Underwritingovereenkomst, inclusief de ontvangst door de Underwriters van certificaten van de Vennootschap 

en bepaalde legal opinions. In de Underwritingovereenkomst zullen de Vennootschap en de Verkopende 

Aandeelhouder bepaalde gebruikelijke verklaringen afleggen en garanties verstrekken, en zal de Vennootschap 

instemmen om de Underwriters te vrijwaren voor bepaalde verplichtingen, inclusief aansprakelijkheid in het 

kader van de Amerikaanse Securities Act. Als de Underwritingovereenkomst niet wordt uitgevoerd of wel wordt 

uitgevoerd maar vervolgens wordt beëindigd, zal er daarover een aanvulling op het Prospectus worden 

gepubliceerd.  

Het werkelijke aantal Aangeboden Aandelen dat door de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder in het 

Aanbod zal worden verkocht, zal pas na het einde van de Aanbodperiode worden bepaald, en zal worden 

bekendgemaakt via een persbericht van de Vennootschap, samen met de publicatie van de Aanbodprijs en de 

toewijzing aan particuliere beleggers, die momenteel naar verwachting zullen plaatsvinden op of rond 13 juni 

2017 en in elk geval uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de Aanbodperiode.  

De Prijsvork die is vermeld op de cover van dit Prospectus kan worden gewijzigd als gevolg van de 

marktomstandigheden en andere factoren. Er kan geen garantie gegeven worden dat er zich voor de Aandelen 

een actieve handelsmarkt zal ontwikkelen of dat de Aandelen na het Aanbod tegen of boven de Aanbodprijs op 

de openbare markt zullen worden verhandeld. Raadpleeg voor meer informatie “Risicofactoren — Risico’s in 

verband met de Aandelen en het Aanbod — Er is geen bestaande openbare markt voor de Aandelen en de prijs 

en het volume van de Aandelen kunnen schommelen”. 

De Underwriters zullen de Aangeboden Aandelen aanbieden tegen de Aanbodprijs. Uitgaande van een plaatsing 

van het maximumaantal Aangeboden Aandelen (met inbegrip van de volledige uitoefening van de 

Verhogingsoptie), een Aanbodprijs in het midden van de Prijsvork en een volledige uitoefening van de 

Overtoewijzingsoptie, zullen de underwritingprovisies voor de Primaire en Secundaire Tranche € 6,5 miljoen 

bedragen. Dit bedrag omvat geen stimuleringspremies, die naar eigen keuze van de Vennootschap en de 
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Verkopende Aandeelhouder kunnen worden betaald. De underwritingprovisies van 2,15% van de bruto-

opbrengsten van het Aanbod, plus enige discretionaire stimuleringspremies van maximaal 1,10% van de bruto-

opbrengsten van het Aanbod, zullen worden betaald door de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder. 

De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder hebben er eveneens mee ingestemd om de Underwriters te 

vergoeden voor bepaalde kosten die zij maken in verband met het Aanbod. 

Alle kosten en vergoedingen in verband met het Aanbod zullen pro rata worden verdeeld tussen de 

Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder op basis van de respectieve grootte van de Primaire Tranche en 

de Secundaire Tranche. De Underwritingovereenkomst zal naar verwachting bepalen dat de Joint Global 

Coordinators namens de Underwriters het recht zullen hebben om de Underwritingovereenkomst en hun 

hoofdelijke verplichtingen in het kader hiervan om de Aangeboden Aandelen te kopen en te leveren, namens de 

Underwriters, gezamenlijk maar niet afzonderlijk, te beëindigen (i) indien bepaalde gebruikelijke gebeurtenissen 

plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de niet-naleving van enige materiële verplichting die in de 

Underwritingovereenkomst is opgenomen door de Vennootschap of de Verkopende Aandeelhouder; in geval 

van een wezenlijke ongunstige wijziging in de financiële markten in de Verenigde Staten, België of de EER; of 

als de toelating tot de notering van de Aandelen op Euronext Brussels wordt ingetrokken, en (ii) als de 

voorwaarden in de Underwritingovereenkomst, zoals de levering van certificaten van de Vennootschap en de 

Verkopende Aandeelhouder en legal opinions, niet worden vervuld of als hiervan afstand wordt gedaan. Als de 

Underwritingovereenkomst niet wordt uitgevoerd of wel wordt uitgevoerd maar vervolgens wordt beëindigd, zal 

er een aanvulling op dit Prospectus worden gepubliceerd. Na de publicatie van de aanvulling zullen de 

inschrijvingen op de Aangeboden Aandelen automatisch worden geannuleerd en ingetrokken, en de inschrijvers 

zullen geen aanspraak kunnen maken op de levering van de Aangeboden Aandelen of op enige vergoeding. 

Lock-upregelingen 

Krachtens de Underwritingovereenkomst (die naar verwachting zal worden gesloten op of rond 13 juni 2017) 

wordt verwacht dat de Vennootschap ermee zal instemmen dat zij, noch haar dochterondernemingen, gedurende 

een periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Joint Global Coordinators, die handelen namens de Underwriters (behoudens bepaalde beperkte 

uitzonderingen): (i) direct of indirect Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap, of effecten die kunnen 

worden geconverteerd naar of worden uitgeoefend of omgeruild voor Aandelen of andere aandelen van de 

Vennootschap, zullen uitgeven, aanbieden, in pand geven, verkopen, laten verkopen, of een optie, recht, warrant 

of contract zullen toekennen om deze te kopen, een optie uitoefenen om deze te verkopen, een optie of contract 

kopen om ze te verkopen, of uitlenen of anderszins overdragen of vervreemden, of een registratieverklaring 

indienen in het kader van de Amerikaanse Securities Act of een vergelijkbaar document bij een andere 

regelgevende instantie voor effecten, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande; of 

(ii) een swap- of andere overeenkomst zullen sluiten, noch een andere overeenkomst waarbij de economische 

gevolgen van eigendom van Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk worden 

overgedragen, ongeacht of een dergelijke in (i) of (ii) hierboven beschreven transactie wordt afgewikkeld door 

de levering van Aandelen of andere effecten, contant of anderszins; of (iii) een dergelijke intentie om een 

dergelijke transactie te verrichten, openbaar zullen aankondigen. Het voorgaande zal niet van toepassing zijn op: 

(i) de uitgifte van de Aandelen die zullen worden verkocht in het Aanbod; (ii) de uitgifte van Aandelen in het 

kader van de Reorganisatie, (iii) een ondernemingsactie in verband met een overnamebod, kapitaalreorganisatie, 

fusie, splitsing of vergelijkbare transactie of proces, telkens in de mate van de betrokkenheid van de 

Vennootschap; (iv) de toekenning van opties of Aandelen door de Vennootschap of de uitgifte van Aandelen bij 

de uitoefening van opties toegekend door de Vennootschap in het kader van incentiveregelingen voor 

werknemers. 

Bovendien wordt verwacht dat de Verkopende Aandeelhouder krachtens de Underwritingovereenkomst (die 

naar verwachting zal worden gesloten op of rond 13 juni 2017) ermee zal instemmen dat hij, gedurende een 

periode van 180 dagen vanaf de Afsluitingsdatum, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Joint Global Coordinators, die handelen namens de Underwriters: (i) direct of indirect geen Aandelen of andere 

aandelen van de Vennootschap, of effecten die kunnen worden geconverteerd naar of worden uitgeoefend of 

omgeruild voor Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap, zullen uitgeven, aanbieden, in pand geven, 

verkopen, laten verkopen, of een optie, recht, warrant of contract zullen toekennen om deze te kopen, een optie 

uitoefenen om deze te verkopen, een optie of contract kopen om ze te verkopen, of uitlenen of anderszins 

overdragen of vervreemden, of verzoeken of eisen dat de Vennootschap een registratieverklaring indient in het 

kader van de Amerikaanse Securities Act of een vergelijkbaar document bij een andere regelgevende instantie 

voor effecten, effectenbeurs of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande; of (ii) geen swap- of 

andere overeenkomst zullen afsluiten, noch een andere overeenkomst waarbij de economische gevolgen van 
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eigendom van Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, 

ongeacht of dergelijke in (i) of (ii) hierboven beschreven transactie wordt afgewikkeld door de levering van 

Aandelen of andere effecten, contant of anderszins; of (iii) een dergelijke intentie om een dergelijke transactie te 

verrichten, niet openbaar zullen aankondigen. 

De beperkingen die gelden voor de Verkopende Aandeelhouder (en bepaalde van zijn aandeelhouders), zullen 

de Verkopende Aandeelhouder of zijn relevante aandeelhouders niet verbieden om (i) Aandelen te vervreemden 

of uit te lenen in het kader van het Aanbod; (ii) een algemene aanbieding te aanvaarden voor het volledige 

gewone aandelenkapitaal van de Vennootschap, een onherroepelijke verbintenis te verstrekken om een 

dergelijke aanbieding te aanvaarden, of aandelen aan een aanbieder of potentiële aanbieder te vervreemden of te 

lenen tijdens de periode van een dergelijke aanbieding; (iii) een vervreemding uit te voeren die is vereist door de 

wet, de reglementering of een bevoegde rechtbank; (iv) Aandelen over te dragen binnen de groep of de familie; 

(v) Aandelen over te dragen aan managers in het kader van incentiveregelingen die zijn ingevoerd vóór de 

afsluiting van het Aanbod; en (vi) een vervreemding uit te voeren met het oog op het verpanden of belasten van 

Aandelen aan of ten gunste van de Margeleningverstrekker in het kader van een Margelening; of (vii) een 

vervreemding uit te voeren met het oog op de overdracht van Aandelen krachtens de afdwinging van de 

zekerheid op Aandelen toegekend door de Verkopende Aandeelhouder aan of ten gunste van de 

Margeleningverstrekker in het kader van een Margelening.  

Bovendien wordt verwacht dat de directeurs en bestuurders van de Vennootschap die Aandelen bezitten direct 

voor de Afsluiting van het Aanbod krachtens de Underwritingovereenkomst (die naar verwachting zal worden 

gesloten op of rond 13 juni 2017) ermee zullen instemmen dat zij, gedurende een periode van 360 dagen vanaf 

de Afsluitingsdatum zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, die 

handelen namens de Underwriters, (i) direct of indirect geen Aandelen of andere aandelen van de Vennootschap, 

of effecten die kunnen worden geconverteerd naar of worden uitgeoefend of omgeruild voor Aandelen of andere 

aandelen van de Vennootschap, zullen uitgeven, aanbieden, in pand geven, verkopen, laten verkopen, of een 

optie, recht, warrant of contract zullen toekennen om deze te kopen, een optie uitoefenen om deze te verkopen, 

een optie of contract kopen om ze te verkopen, of uitlenen of anderszins overdragen of vervreemden, of 

verzoeken of eisen dat de Vennootschap een registratieverklaring indient in het kader van de Amerikaanse 

Securities Act of een vergelijkbaar document bij een andere regelgevende instantie voor effecten, effectenbeurs 

of noteringsinstantie met betrekking tot het voorgaande; of (ii) geen swap- of andere overeenkomst zullen 

afsluiten, noch een andere overeenkomst waarbij de economische gevolgen van eigendom van Aandelen of 

andere aandelen van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, ongeacht of dergelijke in (i) 

of (ii) hierboven beschreven transactie wordt afgewikkeld door de levering van Aandelen of andere effecten, 

contant of anderszins; of (iii) een dergelijke intentie om een dergelijke transactie te verrichten, niet openbaar 

zullen aankondigen. De voorgaande beperkingen zullen niet van toepassing zijn op: (i) het verlenen van enig 

pand op Aandelen, op voorwaarde dat indien dergelijk pand wordt uitgevoerd, de overnemers van de Aandelen 

akkoord gaan om verbonden te zijn door dezelfde beperkingen als de bestuurder of directeur onder de lock-

upverplichting; (ii) enige overdracht van Aandelen als resultaat van de uitoefening van een optie beschreven in 

dit Prospectus; (iii) enige aanvaarding van een geheel of gedeeltelijke overname van het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap, of de uitvoering en levering van een onherroepelijke verplichting of verbintenis 

hieromtrent; (iv) de implementatie van een “scheme of arrangement” met betrekking tot de Aandelen in de 

Vennootschap in functie van de verwerving door een derde van een participatie in de Vennootschap; (v) het 

opnemen van verplichtingen met betrekking tot een uitgifte van aandelen of een andere uitgifte van aandelen 

met voorkeurrechten van de Vennootscap; (vi) de overdracht van Aandelen aan verbonden personen (zoals 

gedefinieerd in de UK Companies Act 2006); (vii) de overdracht van Aandelen ter goeder trouw in het kader 

van vermogensplanning, in de vorm van een schenking aan een trust waarvan de begunstigden (inclusief de 

discretionaire begunstigden) verbonden personen zijn (zoals gedefinieerd in de UK Companies Act 2006); (viii) 

de overdracht van of de beschikking over Aandelen, wanneer dit vereist is door de wet, een bevoegde 

overheidsinstantie of een vonnis van een rechtbank of bevoegde rechtsmacht; (ix) enige Aandelen van de 

Vennootschap die door de bestuurder of directeur verworven zijn na de Afsluitingsdatum; (x) De verkoop van of 

enige andere beschikking over de Aandelen volgend op een pro rata participatie in een terugkoopaanbod van de 

Vennootschap gericht aan alle houders van Aandelen, op voorwaarde dat, in het geval van de uitzonderingen in 

sub (vi) en (vii) bovenvermeld, de overnemers van de Aandelen akkoord gaan om verbonden te zijn door 

dezelfde beperkingen opgelegd aan de bestuurder of directeur onder de lock-upverplichting. 

Verhogingsoptie 

Afhankelijk van het volume van de vraag, kan het totale aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de Secundaire 

Tranche worden verhoogd tot 15% van het totale aantal oorspronkelijk Aangeboden Aandelen. Een beslissing 
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om de Verhogingsoptie uit te oefenen, zal uiterlijk op de datum van aankondiging van de Aanbodprijs worden 

bekendgemaakt, die momenteel naar verwachting op of rond 13 juni 2017 zal vallen. Voor zover deze 

Verhogingsoptie is uitgeoefend, zullen de Underwriters de extra Aandelen hoofdelijk aankopen in dezelfde 

verhouding als uiteengezet in de bovenstaande tabel onder “Plan voor de Distributie – Underwriting”. 

Overtoewijzingsoptie en prijsstabilisatie 

De Verkopende Aandeelhouder zal naar verwachting namens zichzelf en de Underwriters aan Deutsche Bank, 

London Branch, als Stabilisatiebeheerder, een Overtoewijzingsoptie toekennen, namelijk een optie om 

bijkomende Aandelen te kopen voor een totaal van maximaal 15% van het totale aantal aanvankelijk 

Aangeboden Aandelen waarop is ingeschreven (inclusief de Aangeboden Aandelen verkocht krachtens de 

effectieve uitoefening van de Verhogingsoptie) tegen de Aanbodprijs om eventuele overtoewijzingen of 

shortposities te dekken. De Overtoewijzingsoptie kan gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf de 

Noteringsdatum worden uitgeoefend. Voor zover de Overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend, zal elke 

Underwriter, behoudens bepaalde voorwaarden, hoofdelijk worden verplicht om dezelfde proportie Aandelen te 

kopen als het aantal Aandelen waarvoor de Overtoewijzingsoptie wordt uitgeoefend, zoals hierboven 

beschreven in de tabel onder “— Underwriting”hierboven Om eventuele overtoewijzingen te kunnen uitvoeren 

die vóór de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie hebben plaatsgevonden, zal de Verkopende Aandeelhouder 

naar verwachting aandelen uitlenen aan de Stabilisatiebeheerder. 

In verband met het Aanbod kunnen de Stabilisatiebeheerder of zijn vertegenwoordigers tijdens de 

Stabilisatieperiode en voor zover dat door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, transacties overtoewijzen en 

uitvoeren om de prijs van de Aandelen of enige opties, warrants of rechten met betrekking tot, of ander belang 

in de Aandelen of andere effecten van de Vennootschap, te stabiliseren. Deze activiteiten kunnen de marktprijs 

van de Aandelen ondersteunen op een hoger niveau dan anders het geval zou zijn, en kunnen de prijs van de 

Aandelen of enige opties, warrants of rechten met betrekking tot, of ander belang in de Aandelen of andere 

effecten van de Vennootschap, beïnvloeden. De stabilisatie zal niet boven de Aanbodprijs worden uitgevoerd. 

De Stabilisatiebeheerder en zijn vertegenwoordigers zijn niet verplicht om enige van deze activiteiten uit te 

voeren, en als dusdanig wordt er geen zekerheid geboden dat deze activiteiten zullen worden uitgevoerd. Als ze 

worden uitgevoerd, kunnen de Stabilisatiebeheerder of zijn vertegenwoordigers enige van deze activiteiten op 

elk moment beëindigen en moeten ze worden beëindigd binnen 30 dagen na het begin van de voorwaardelijke 

handel in de Aandelen.  

Binnen één week na het einde van de Stabilisatieperiode zal de volgende informatie worden bekendgemaakt: (i) 

of de stabilisatie al dan niet werd uitgevoerd; (ii) de datum waarop de stabilisatie van start ging; (iii) de datum 

waarop de stabilisatie voor het laatst plaatsvond; (iv) de prijsvork waarbinnen de stabilisatie werd uitgevoerd, 

voor elk van de datums waarop er stabilisatietransacties werden verricht; (v) de uiteindelijke omvang van het 

Aanbod, met inbegrip van het resultaat van de Stabilisatie en de eventuele uitoefening van de 

Overtoewijzingsoptie, en (vi) het handelsplatform waarop de stabilisatietransacties werden uitgevoerd, in 

voorkomend geval.  

Andere relaties met de Underwriters 

In verband met het Aanbod mogen elk van de Underwriters en/of hun respectieve verbonden ondernemingen die 

handelen als een belegger voor eigen rekening, inschrijven op Aandelen in het Aanbod en in die hoedanigheid 

dergelijke effecten en enige Aandelen of gerelateerde beleggingen voor eigen rekening houden, kopen of 

verkopen, en dergelijke Aandelen of andere beleggingen aanbieden of verkopen op een andere wijze dan in 

verband met het Aanbod. Dienovereenkomstig moeten verwijzingen in het Prospectus naar Aandelen die 

worden aangeboden of geplaatst, worden gelezen als inclusief enige aanbieding of plaatsing van Aandelen aan 

enige van de Underwriters of enige van hun respectieve verbonden ondernemingen die in die hoedanigheid 

handelen. Geen van de Underwriters heeft de intentie de reikwijdte van een dergelijke belegging of van 

dergelijke transacties bekend te maken anders dan in overeenstemming met eventuele wettelijke of 

reglementaire vereisten om dit te doen. Daarnaast kunnen bepaalde Underwriters of hun verbonden 

ondernemingen met beleggers financieringsregelingen sluiten (waaronder swaps) in verband waarmee die 

Underwriters (of hun verbonden ondernemingen) van tijd tot tijd Aandelen kunnen verwerven, houden of 

vervreemden. 

Sommige van de Underwriters en/of hun respectieve verbonden ondernemingen kunnen nu en in de toekomst 

van tijd tot tijd in het kader van hun normale bedrijfsvoering commerciële transacties (inclusief leningen en 

kredietfaciliteiten), investmentbankingactiviteiten en financiële advies- en andere activiteiten hebben uitgevoerd 



 

217 

 

of nog uitvoeren voor de Vennootschap of haar verbonden partijen, waarvoor zij gangbare vergoedingen en 

provisies hebben ontvangen of in de toekomst zullen kunnen ontvangen.  

De Vennootschap en/of andere leden van de Groep hebben met een aantal Underwriters (of hun verbonden 

ondernemingen) ook verscheidene overeenkomsten gesloten, waaronder de volgende:  

 In juli 2015 zijn Deutsche Bank, Barclays en een verbonden vennootschap van ING opgetreden als 

Joint Bookrunners en een verbonden vennootschap van KBC Securities als Co-Manager in het kader 

van de verkoop van de Senior Secured Notes, die gedeeltelijk zullen worden terugbetaald met de 

opbrengsten uit dit Aanbod.  

 In augustus 2015 heeft LSF9 Balta Issuer S.A. een overeenkomst voor een doorlopende 

kredietfaciliteit met een aanvankelijke hoofdsom van € 40,0 miljoen afgesloten met, onder andere, 

Deutsche Bank, ING en een verbonden vennootschap van KBC Securities als Mandated Lead 

Arrangers en Oorspronkelijke Kredietverstrekkers.  

 In maart 2017 zijn Deutsche Bank en een verbonden vennootschap van J.P. Morgan opgetreden als 

Oorspronkelijke Kredietverstrekkers in verband met de Senior Term Loan, die volledig zal worden 

terugbetaald met de opbrengsten uit dit Aanbod 

Geen openbare aanbieding buiten België 

Er zijn geen stappen ondernomen en er zullen geen stappen worden ondernomen om in een ander rechtsgebied 

dan België die een openbaar bod van de Aangeboden Aandelen zouden toestaan, of het bezit, de verspreiding of 

de distributie van dit Prospectus of ander materiaal dat betrekking heeft op de Aangeboden Aandelen in een 

rechtsgebied waar er voor dat doel stappen zijn vereist. Dienovereenkomstig mogen de Aangeboden Aandelen 

niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht, en mogen dit Prospectus en ander aanbodmateriaal of -

reclame in verband met de Aangeboden Aandelen niet worden verdeeld of gepubliceerd in of vanuit een land of 

rechtsgebied, behalve in overeenstemming met de geldende regels en verordeningen van een dergelijk land of 

rechtsgebied.  

Kopers van de Aangeboden Aandelen kunnen verplicht zijn om naast de Aanbodprijs zegelrechten en andere 

lasten te betalen in overeenstemming met de wetten en de praktijken van het land van aankoop.  

Verkoopbeperkingen  

Algemeen 

Er wordt geen openbare aanbieding gedaan en niemand heeft enige actie ondernomen die een openbare 

aanbieding zou toestaan of die bedoeld is om een openbare aanbieding toe te staan in enig land of rechtsgebied, 

behalve België, ingeval voor die doeleinden enige actie is vereist. Dienovereenkomstig mogen de Aangeboden 

Aandelen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht, en mogen dit Prospectus en ander 

aanbodmateriaal of -reclame in verband met de Aangeboden Aandelen niet worden verdeeld of gepubliceerd in 

enig land of rechtsgebied, behalve in overeenstemming met de geldende regels en verordeningen van een 

dergelijk land of rechtsgebied.  

Personen die dit Prospectus in hun bezit krijgen, zijn volgens de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder 

en de Underwriters verplicht om alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven in elk land of 

rechtsgebied waarin of van waaruit zij Aangeboden Aandelen aankopen, aanbieden, verkopen of leveren of 

dergelijk aanbodmateriaal in hun bezit hebben of verdelen, steeds op eigen kosten. De Vennootschap, de 

Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor enige 

schending van enige dergelijke beperkingen door enige persoon, ongeacht of het een potentiële inschrijver op of 

koper van enige Aangeboden Aandelen betreft.  

Verenigde Staten 

De Aangeboden Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd volgens de Amerikaanse Securities Act 

of bij enige toezichthoudende instantie voor effecten van enige staat voor aanbieding of verkoop in het kader 

van hun distributie, en mogen niet worden aangeboden, verkocht, in pand gegeven of anderszins worden 
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overgedragen binnen de Verenigde Staten, behalve ingevolge een toepasselijke vrijstelling van, of in een 

transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act.  

De Aangeboden Aandelen mogen alleen worden doorverkocht (i) binnen de Verenigde Staten aan QIB’s op 

basis van Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act, of ingevolge een andere vrijstelling van de 

registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act; en (ii) buiten de Verenigde Staten in offshore transacties 

op basis van Regulation S volgens de Amerikaanse Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke 

wetgeving. Een aanbieding of verkoop van Aandelen op basis van Rule 144A of ingevolge een andere 

vrijstelling van, of een transactie die niet is onderworpen aan de registratievereisten van de Amerikaanse 

Securities Act, zal worden uitgevoerd door makelaars-handelaars die als dusdanig zijn geregistreerd volgens de 

Amerikaanse Securities Act. Begrippen die hierboven worden gebruikt, hebben de betekenis die aan deze 

begrippen is toegekend in Regulation S en Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act. Doorverkopen van de 

Aandelen zijn beperkt, zoals beschreven onder “Overdrachtsbeperkingen”.  

Europese Economische Ruimte 

Met betrekking tot elke Relevante Lidstaat mogen Aangeboden Aandelen niet in die Relevante Lidstaat aan het 

publiek worden aangeboden, tenzij het Prospectus door de bevoegde autoriteit in die Relevante Lidstaat is 

goedgekeurd of een paspoort heeft verkregen en is gepubliceerd in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn 

zoals die in die Relevante Lidstaat is geïmplementeerd, met dien verstande dat de Aangeboden Aandelen wel op 

elk moment mogen worden aangeboden aan het publiek in die Relevante Lidstaat, onder de volgende 

vrijstellingen in het kader van de Prospectusrichtlijn, indien ze in die Relevante Lidstaat zijn geïmplementeerd:  

 aan enige rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in de 

Prospectusrichtlijn;  

 door de Underwriters aan minder dan 150 natuurlijke of rechtspersonen (die geen gekwalificeerde 

beleggers zijn zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn), op voorwaarde dat zij voor een dergelijk 

aanbod de voorafgaande toestemming van de Joint Global Coordinators verkrijgen; of  

 in andere omstandigheden die vallen onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn,  

op voorwaarde dat een dergelijk aanbod van Aangeboden Aandelen niet tot gevolg heeft dat de Vennootschap, 

de Verkopende Aandeelhouder of enige manager verplicht is om een prospectus te publiceren ingevolge artikel 

3 van de Prospectusrichtlijn, en dat elke persoon die aanvankelijk Aangeboden Aandelen verwerft of aan wie er 

een aanbod wordt gedaan, wordt verondersteld ten aanzien van de Underwriters en de Vennootschap te hebben 

verklaard, gegarandeerd en ingestemd dat hij een gekwalificeerde belegger is in de zin van de wet in die 

Relevante Lidstaat die artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn invoert.  

De Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, de Underwriters en hun verbonden ondernemingen en andere 

partijen zullen zich baseren op de juistheid en de getrouwheid van de bovenvermelde verklaring, bevestiging en 

instemming. Niettegenstaande het bovenvermelde kan een persoon die geen gekwalificeerde belegger is en die 

de Underwriters daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, met de toestemming van de Underwriters 

worden toegestaan om in het kader van het Aanbod Aangeboden Aandelen te kopen.  

Verenigd Koninkrijk 

Een aanbod of verkoop van Aangeboden Aandelen mag worden alleen gedaan aan personen in het Verenigd 

Koninkrijk die “gekwalificeerde beleggers” zijn of anderszins in omstandigheden die niet vereisen dat de 

Vennootschap een prospectus publiceert ingevolge artikel 85(1) van de Britse Financial Services and Markets 

Act van 2000. Beleggingen of beleggingsactiviteiten waarop dit Prospectus betrekking heeft, zullen alleen 

beschikbaar zijn voor, en zullen alleen worden uitgevoerd met (i) beleggingsprofessionals in de zin van artikel 

19(5), of in de zin van artikel 49(2)(a) tot (d) (“vermogenden, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid enz.”) 

van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order van 2005 of andere 

personen aan wie dergelijke beleggingen of beleggingsactiviteiten wettelijk kunnen worden aangeboden (samen 

“relevante personen”). Personen die geen relevante personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van 

dit Prospectus en mogen niet op basis van het Prospectus handelen of op het Prospectus vertrouwen.  
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Japan 

De Aandelen zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de wet inzake financiële 

instrumenten en markten van Japan, zoals gewijzigd. Dit document is geen aanbod om effecten direct of indirect 

te verkopen in Japan, of aan of ten gunste van enige inwoner van Japan (waarbij dit begrip zoals het in dit 

document wordt gebruikt verwijst naar enige persoon die in Japan verblijft, inclusief enige onderneming of 

entiteit die is opgericht naar Japans recht) of aan anderen voor heraanbieding of doorverkoop, direct of indirect, 

in Japan of aan of ten gunste van enige inwoner van Japan, behalve krachtens een vrijstelling van de 

registratievereisten van de Japanse wet inzake financiële instrumenten en markten, en anderszins in 

overeenstemming met die wet en enige andere toepasselijke wetten, voorschriften en ministeriële richtlijnen van 

Japan.  

Zwitserland 

De Aandelen mogen niet worden aangeboden aan het publiek in Zwitserland en zullen niet worden genoteerd 

aan de SIX Swiss Exchange (“SIX”) of aan enige andere effectenbeurs of gereglementeerde handelsfaciliteit in 

Zwitserland. Bij de opstelling van dit document is geen rekening gehouden met de normen voor 

informatieverschaffing voor uitgifteprospectussen volgens art. 652a of art. 1156 van de Zwitserse 'Code des 

Obligations' of de normen voor informatieverschaffing voor noteringsprospectussen volgens art. 27 ff. van de 

noteringsregels van de SIX of de noteringsregels van enige andere effectenbeurs of gereglementeerde 

handelsfaciliteit in Zwitserland. Dit Prospectus en enige andere documenten of enig ander marketingmateriaal in 

verband met de Aandelen of het Aanbod mogen niet openbaar worden verspreid of anderszins openbaar 

beschikbaar worden gesteld in Zwitserland.  

Dit Prospectus en enige andere documenten of marketingmateriaal in verband met het Aanbod, de 

Vennootschap of de Aandelen zijn of zullen niet worden ingediend bij of goedgekeurd door enige Zwitserse 

regelgevende instantie. In het bijzonder zal dit Prospectus niet worden ingediend bij, en zal er niet op het aanbod 

van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips worden toegezien door de Zwitserse 

toezichthoudende autoriteit op de financiële markten FINMA (“FINMA”), en is het Aanbod niet toegestaan en 

zal het Aanbod niet worden toegestaan in het kader van de Zwitserse federale wet betreffende de instellingen 

voor collectieve belegging. De bescherming voor beleggers die wordt geboden aan personen die belangen 

verwerven in instellingen voor collectieve belegging in het kader van de Zwitserse federale wet betreffende de 

instellingen voor collectieve belegging, geldt niet voor personen die Aandelen verwerven.  

Canada 

De Aandelen mogen enkel worden verkocht aan kopers die hun aankoop doen, of worden geacht te doen, als 

principaal die een geaccrediteerde belegger is, zoals gedefinieerd in National Instrument 45-106 Prospectus 

Exemptions of subsectie 73.3(1) van de Securities Act (Ontario), en toegestane cliënten zijn, zoals gedefinieerd 

in National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Een 

wederverkoop van de Aandelen moet gebeuren in overeenstemming met een vrijstelling van, of in een transactie 

die niet onderworpen is aan, de prospectusvereisten van toepasselijke effectenwetten. 

In sommige provincies of grondgebieden van Canada kan de effectenwetgeving een koper 

verhaalmogelijkheden bieden voor herroeping of schadevergoeding als dit prospectus (met inbegrip van 

eventuele amendementen) een onjuiste voorstelling omvat, op voorwaarde dat de verhaalmogelijkheden voor 

herroeping of schadevergoeding door de koper worden uitgeoefend binnen de termijn die is voorgeschreven 

door de effectenwetgeving van de provincie of het grondgebied van de koper. De koper dient de toepasselijke 

bepalingen te raadplegen van de effectenwetgeving van de provincie of het grondgebied van de koper inzake de 

bijzonderheden van deze rechten, of advies inwinnen bij een juridisch adviseur. 

Krachtens sectie 3A.3 (of, in geval van effecten uitgegeven of gegarandeerd door de overheid van een niet-

Canadees rechtsgebied, sectie 3A.4) van National Instrument 33-105 Underwriting Conflicts (NI 33-105) zijn de 

Managers niet verplicht de bekendmakingsvereisten van NI 33-105 betreffende belangenconflicten bij 

underwriters na te leven in het kader van dit Aanbod. 

DIFC 

Dit Prospectus heeft betrekking op een Vrijgesteld Aanbod in overeenstemming met de regels voor aangeboden 

effecten (Offered Securities Rules) van de Dubai Financial Services Authority (“DFSA”). Dit Prospectus is 
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alleen bedoeld voor verspreiding aan personen van een bepaald type zoals vermeld in de Offered Securities 

Rules van de DFSA. Het mag niet aan enige andere persoon worden geleverd en andere personen mogen zich 

hier niet op baseren. De DFSA is niet verantwoordelijk voor de controle of verificatie van enige documenten in 

verband met een Vrijgesteld Aanbod. De DFSA heeft dit Prospectus niet goedgekeurd, noch enige stappen 

genomen om de informatie in dit Prospectus te verifiëren, en heeft geen verantwoordelijkheid voor het 

Prospectus. De Aandelen waarop dit Prospectus betrekking heeft, kunnen illiquide zijn en/of onderworpen zijn 

aan beperkingen op de wederverkoop ervan. Potentiële kopers van de Aangeboden Aandelen dienen hun eigen 

due diligence voor de Aandelen uit te voeren. Raadpleeg een erkend financieel adviseur indien u de inhoud van 

dit Prospectus niet begrijpt.  

Australië 

Dit document (a) vormt geen prospectus, een productverklaring of ander kennisgevingsdocument krachtens de 

Corporations Act 2001 van de Commonwealth of Australia (“Corporations Act”); (b) heeft niet de bedoeling de 

informatie vereist voor een prospectus, een productverklaring of een ander kennisgevingsdocument krachtens de 

Corporations Act te omvatten; (c) is niet als kennisgevingsdocument ingediend bij, of geregistreerd door, de 

Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”), de Australian Securities Exchange beheerd door 

ASX Limited of een andere regelgevende instantie of orgaan in Australië; en (d) mag niet verdeeld worden in 

Australië aan anderen dan geselecteerde beleggers (“Vrijgestelde Beleggers”) die kunnen aantonen dat zij zowel 

(i) onder een of meer categorieën van beleggers onder sectie 708(8) of 708(11) van de Corporations Act vallen 

aan wie een aanbod kan worden gedaan zonder kennisgeving onder Deel 6D.2 van de Corporations Act en (ii) 

“groothandelsklanten” zijn in het kader van sectie 761G van de Corporations Act. 

De Aangeboden Aandelen mogen niet direct of indirect worden aangeboden voor inschrijving of worden 

gekocht of verkocht, er mogen geen uitnodigingen worden uitgegeven voor inschrijving op of aankoop van de 

Aangeboden Aandelen, en er mogen in Australië geen voorlopig of definitief biedingsbericht, publiciteit of 

ander aanbodmateriaal in verband met Aangeboden Aandelen worden verspreid, ontvangen of gepubliceerd, 

behalve in gevallen waar informatieverstrekking aan beleggers niet vereist is volgens Delen 6D en 7 van de 

Corporations Act of dit anderszins in overeenstemming is met alle geldende Australische wetten en 

verordeningen. Door een aanvraag voor de Aangeboden Aandelen in te dienen, verklaart en garandeert iedere 

koper van of inschrijver op Aangeboden Aandelen aan de Emittent, de Verkopende Aandeelhouder, de 

Underwriters en hun verbonden vennootschappen dat deze koper of inschrijver een Vrijgestelde Belegger is. 

Aangezien een aanbod van Aangeboden Aandelen in het kader van dit document, een aanvulling of het 

begeleidende prospectus of een ander document wordt gedaan zonder informatieverstrekking in Australië 

volgens Delen 6D.2 en 7.9 van de Corporations Act, kan het aanbod van deze Aangeboden Aandelen voor 

wederverkoop in Australië binnen 12 maanden krachtens de Corporations Act informatieverstrekking aan 

beleggers opleggen als geen van de vrijstellingen in de Corporations Act van toepassing is op die wederverkoop. 

Door een aanvraag in te dienen voor de Aangeboden Aandelen verklaart elke koper van of inschrijver op 

Aangeboden Aandelen aan de Emittent, de Verkopende Aandeelhouder en de Underwriters dat deze koper of 

inschrijver deze Aangeboden Aandelen gedurende een termijn van 12 maanden vanaf de datum van uitgifte of 

aankoop van de Aangeboden Aandelen niet zal aanbieden, overdragen, toewijzen of anderszins vervreemden 

aan beleggers in Australië tenzij in gevallen waar informatieverstrekking aan beleggers niet vereist is volgens de 

Corporations Act of waar een conform kennisgevingsdocument is opgesteld en ingediend bij de ASIC. 

Dit document bevat enkel algemene informatie en houdt geen rekening met de beleggingsdoelstellingen, 

financiële situatie of specifieke behoeften van een specifieke persoon. Het omvat geen aanbevelingen voor 

effecten of advies inzake financiële producten. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moeten de 

beleggers overwegen of de informatie in dit document geschikt is voor hun behoeften, doelstellingen en 

omstandigheden, en indien nodig deskundig advies over deze gebieden inwinnen. 
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OVERDRACHTSBEPERKINGEN 

De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd volgens de Amerikaanse Securities Act of de 

toepasselijke effectenwetten van enige staat of enig ander rechtsgebied van de Verenigde Staten, en mogen niet 

worden aangeboden, verkocht, in pand gegeven of anderszins worden overgedragen binnen de Verenigde 

Staten, behalve ingevolge een toepasselijke vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de 

registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act en de toepasselijke effectenwetten van enige staat.  

Elke koper van de Aangeboden Aandelen buiten de Verenigde Staten wordt in overeenstemming met Regulation 

S verondersteld te hebben verklaard en te hebben bevestigd dat hij een kopie van dit Prospectus heeft ontvangen 

alsmede die andere informatie die hij nodig acht om een oordeelkundige beleggingsbeslissing te kunnen nemen 

en dat:  

(1) het de koper is toegestaan om de aankoop van de Aangeboden Aandelen te voltooien in 

overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften;  

(2) de koper bevestigt dat de Aangeboden Aandelen niet zijn en niet zullen worden geregistreerd in het kader 

van de Amerikaanse Securities Act of bij enige toezichthoudende instantie voor effecten van enige staat 

van de Verenigde Staten, en, behoudens enkele uitzonderingen, niet binnen de Verenigde Staten mogen 

worden aangeboden of verkocht;  

(3) de koper en de eventuele persoon voor wiens rekening of ten gunste van wie de koper de Aangeboden 

Aandelen verwerft, buiten de Verenigde Staten was gevestigd op het moment waarop de aankooporder 

voor de Aangeboden Aandelen ontstond, en nog steeds buiten de Verenigde Staten is gevestigd en de 

Aangeboden Aandelen niet heeft gekocht voor rekening van of ten gunste van enige persoon in de 

Verenigde Staten of enige overeenkomst heeft gesloten voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen 

of enig economisch belang daarin, aan enige persoon in de Verenigde Staten;  

(4) de koper geen verbonden onderneming van de Vennootschap is, of een persoon die namens een 

dergelijke verbonden onderneming handelt;  

(5) de Aangeboden Aandelen niet aan hem zijn aangeboden via enige “gerichte verkoopinspanningen” 

(“directed selling efforts”), zoals gedefinieerd in Regulation S;  

(6) de koper erkent dat de Vennootschap geen aanbod, verkoop, inpandgeving of andere overdracht van de 

Aandelen zal erkennen dan degene die hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de 

bovenvermelde beperkingen;  

(7) als hij Aangeboden Aandelen verwerft als een fiduciair of vertegenwoordiger voor een of meer 

rekeningen, verklaart de koper dat hij als enige de discretionaire beleggingsbevoegdheid heeft met 

betrekking tot elk van deze rekeningen en dat hij de volledige bevoegdheid heeft om de voorgaande 

bevestigingen, verklaringen en overeenkomsten te sluiten namens elk van deze rekeningen; en  

(8) de koper erkent dat de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, de Underwriters en hun 

respectieve verbonden ondernemingen zich zullen baseren op de juistheid en de getrouwheid van de 

bovenvermelde bevestigingen, verklaringen en overeenkomsten.  

Elke koper van de Aangeboden Aandelen binnen de Verenigde Staten die koopt ingevolge een vrijstelling van 

de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act, wordt verondersteld te hebben verklaard en te hebben 

bevestigd dat hij een kopie van dit Prospectus heeft ontvangen alsmede die andere informatie die hij nodig acht 

om een oordeelkundige beleggingsbeslissing te kunnen nemen en dat:  

(1) het de koper is toegestaan om de aankoop van de Aangeboden Aandelen te voltooien in 

overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften;  

(2) de koper bevestigt dat de Aangeboden Aandelen niet zijn en niet zullen worden geregistreerd volgens de 

Amerikaanse Securities Act of bij enige toezichthoudende instantie voor effecten van een staat van de 

Verenigde Staten, en zij onderworpen zijn aan overdrachtsbeperkingen;  
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(3) de koper (i) een gekwalificeerde institutionele koper (qualified institutional buyer) is (zoals gedefinieerd 

in Rule 144A van de Amerikaanse Securities Act); (ii) weet dat de verkoop aan hem plaatsvindt 

ingevolge een vrijstelling van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act; en (iii) 

dergelijke Aangeboden Aandelen verwerft voor eigen rekening of voor rekening van een gekwalificeerde 

institutionele koper;  

(4) de koper weet dat de Aangeboden Aandelen in de Verenigde Staten worden aangeboden in een transactie 

die geen openbare aanbieding in de Verenigde Staten inhoudt in de zin van de Amerikaanse Securities 

Act;  

(5) als de koper in de toekomst beslist om dergelijke Aangeboden Aandelen of enig economisch belang 

daarin in de toekomst aan te bieden, door te verkopen, in pand te geven of anderszins over te dragen, 

mogen dergelijke Aangeboden Aandelen of enig economisch belang daarin alleen worden aangeboden, 

verkocht, in pand gegeven of anderszins overgedragen (i) aan een persoon van wie de uiteindelijk 

gerechtigde en/of enige persoon die namens hem handelt redelijkerwijs meent dat het een 

gekwalificeerde institutionele koper betreft in een transactie die voldoet aan de vereisten van Rule 144A; 

(ii) in overeenstemming met Regulation S van de Amerikaanse Securities Act; of (iii) in 

overeenstemming met Rule 144 van de Amerikaanse Securities Act (indien beschikbaar), telkens in 

overeenstemming met enige toepasselijke effectenwetten van enige staat van de Verenigde Staten of enig 

ander rechtsgebied.  

(6) de koper erkent dat de Aangeboden Aandelen “aan beperkingen onderworpen effecten” (restricted 

securities) zijn in de zin van Rule 144(a)(3) van de Amerikaanse Securities Act en er geen verklaringen 

worden afgelegd aangaande de beschikbaarheid van de vrijstelling voorzien in Rule 144 voor de 

doorverkoop van de Aangeboden Aandelen;  

(7) de koper die Aangeboden Aandelen niet zal neerleggen of laten neerleggen in enige depositary receipt 

facility opgericht of beheerd door een andere depositobank dan een door Rule 144A bepaalde restricted 

depositary receipt facility, zolang deze Aangeboden Aandelen aan beperkingen onderworpen effecten 

zijn in de zin van Rule 144(a)(3) van de Amerikaanse Securities Act;  

(8) de koper erkent dat de Vennootschap geen aanbod, verkoop, inpandgeving of andere overdracht van de 

Aangeboden Aandelen zal erkennen dan degene die hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de 

bovenvermelde beperkingen;  

(9) als hij enige Aangeboden Aandelen verwerft als een fiduciair of vertegenwoordiger voor een of meer 

rekeningen, verklaart de koper dat hij als enige de discretionaire beleggingsbevoegdheid heeft met 

betrekking tot elk van deze rekeningen en dat hij de volledige bevoegdheid heeft om de voorgaande 

bevestigingen, verklaringen en overeenkomsten te sluiten namens elk van deze rekeningen; en  

(10) de koper erkent dat de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, de Underwriters en hun 

respectieve verbonden ondernemingen zich zullen baseren op de juistheid en de getrouwheid van de 

bovenvermelde bevestigingen, verklaringen en overeenkomsten.  

Elke persoon in een Relevante Lidstaat, behalve personen die in het Prospectus beschreven aanbiedingen 

ontvangen in België, die enige communicatie ontvangt met betrekking tot, of die enige Aangeboden Aandelen 

verwerft in het kader van de aanbiedingen in het kader van dit Prospectus, wordt verondersteld ten aanzien van 

de Underwriters, de Verkopende Aandeelhouder en de Vennootschap te hebben verklaard, gegarandeerd en 

ermee te hebben ingestemd dat:  

(1) hij een gekwalificeerd belegger is in de zin van de wetgeving in de Relevante Lidstaat volgens artikel 

2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn; en 

(2) voor het geval dat Aangeboden Aandelen door hem worden verworven als financiële tussenpersoon, 

zoals dat begrip wordt gebruikt in artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn, (i) de door hem verworven 

Aangeboden Aandelen in het aanbod niet zijn verworven namens, noch zijn verworven met het oog op 

hun aanbod of herverkoop aan, andere personen in enige Relevante Lidstaat dan gekwalificeerde 

beleggers, zoals dat begrip is gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn, of in andere omstandigheden in de 

zin van artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn en waarbij de voorafgaande goedkeuring van de Joint 

Global Coordinators is gegeven voor het aanbod of de wederverkoop; of (ii) indien de Aangeboden 
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Aandelen door hem zijn verworven namens andere personen in enige Relevante Lidstaat dan 

gekwalificeerde beleggers, het aanbod van die Aangeboden Aandelen aan hem onder de 

Prospectusrichtlijn niet wordt beschouwd als zijnde gedaan aan dergelijke personen.  
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JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 

Bepaalde juridische aangelegenheden in verband met dit Aanbod zijn namens de Vennootschap afgehandeld 

door Allen & Overy LLP, met betrekking tot het recht van de Verenigde Staten, Engeland & Wales en België. 

Bepaalde juridische aangelegenheden in verband met dit Aanbod zijn namens de Underwriters afgehandeld door 

Linklaters LLP, met betrekking tot het recht van de Verenigde Staten, Engeland & Wales en België.  
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COMMISSARISSEN 

De geauditeerde geconsolideerde staten van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor 

het jaar afgesloten op 31 december 2016 en voor de periode van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015 en van 

Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2014, die 

alle zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS en elders zijn opgenomen in dit Prospectus, zijn gecontroleerd 

door PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. Over de niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekening van 

LSF9 Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 is 

verslag uitgebracht door PricewaterhouseCoopers, Société coopérative in overeenstemming met ISAE 3000 

(herzien) (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information). 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, is gevestigd te 2, rue Gerhard Mercator, B.P.1443, L-1014, 

Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, is lid van het 

Luxemburgse Institut des Réviseurs d’Entreprises. 

De geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van BPS Parent, Inc., en haar dochterondernemingen per en voor 

het jaar afgesloten op 1 januari 2017 die is opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde 

boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten, en is opgenomen in dit Prospectus, is gecontroleerd door 

Moss Adams LLP, onafhankelijke bedrijfsrevisoren, zoals gesteld in hun verslag (dat een oordeel zonder 

voorbehoud uitdrukt en een toelichtende paragraaf omvat in verband met het feit dat de vennootschap werd 

overgenomen door een derde, niet-verbonden partij op 1 februari 2017). 
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BEPAALDE DEFINITIES 

De volgende definities zijn in dit hele Prospectus van toepassing, tenzij uit de context anders blijkt: 

 

“Aanbod” het aanbod van Aandelen door de Vennootschap in het kader van 

de Primaire Tranche en door de Verkopende Aandeelhouder in het 

kader van de Secundaire Tranche 

“Aanbodperiode” de aanbodperiode die begint op 31 mei 2017 en naar verwachting 

eindigt uiterlijk om 13 uur (CET) op 13 juni 2017, behoudens 

vervroegde afsluiting, met dien verstande dat de Aanbodperiode in 

elk geval geopend zal zijn gedurende ten minste zes werkdagen 

vanaf het moment waarop dit Prospectus beschikbaar is. 

“Aanbodprijs” de prijs per Aangeboden Aandeel 

“Aandelen” gewone aandelen van de Vennootschap 

“Aangeboden Aandelen” de Aandelen die door de Vennootschap en de Verkopende 

Aandeelhouder worden aangeboden in het kader van dit Aanbod 

“Afsluiting” of “Afsluitingsdatum” 16 juni 2017 

“Algemene Vergadering” of 

“Aandeelhoudersvergadering” 

de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en/of een 

buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 

“Amerikaanse dollar”, “$ ” of “USD” de wettelijke munteenheid van de Verenigde Staten 

“Amerikaanse Exchange Act” de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 

“Amerikaanse Foreign Corrupt 

Practices Act” 

Foreign Corrupt Practices Act van de Verenigde Staten van 1977 

(15 U.S.C. § 78dd-1, et seq.) betreffende de transparantievereisten 

op boekhoudgebied onder de Amerikaanse Exchange Act en de 

omkoping van buitenlandse functionarissen 

“Amerikaanse Houder” een uiteindelijk gerechtigde van Aangeboden Aandelen die voor de 

Amerikaanse inkomstenbelasting (i) een natuurlijke persoon is die 

staatsburger of inwoner is van de Verenigde Staten, (ii) een 

vennootschap is die is opgericht of georganiseerd naar het recht 

van de Verenigde Staten of een staat daarvan, of het District of 

Columbia, (iii) een boedel is waarvan de inkomsten onderworpen 

zijn aan de Amerikaanse federale inkomstenbelasting, ongeacht de 

bron, of (iv) een trust is (a) waarvan het bestuur onder het 

eerstelijns toezicht staat van een Amerikaanse rechtbank en 

waarvoor een of meer Amerikaanse personen de bevoegdheid 

hebben om zeggenschap uit te oefenen over alle belangrijke 

beslissingen, of (b) die er geldig voor heeft gekozen om volgens de 

toepasselijke verordeningen van het Amerikaanse ministerie van 

Financiën te worden behandeld als een Amerikaans persoon. 

“Amerikaanse Securities Act” de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 

“Artikel 50” Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon van 2009 

“ASTM” de American Society for Testing and Materials 

“Auditcomité”  een comité van de Raad van Bestuur dat moet worden opgericht in 
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overeenstemming met Artikel 526bis van het Belgische Wetboek 

van vennootschappen en Bepaling 5.2 van de Corporate 

Governance Code, om de Raad te adviseren over zaken op 

gebieden zoals boekhouding, audits en interne controle 

“Balta”, “Balta Groep”, “Groep”, 

“wij”, “ons” of “onze” 

vóór de Reorganisatie LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen, met uitsluiting van Bentley, en na de 

Reorganisatie en de Afsluiting, de Vennootschap en haar 

dochterondernemingen, met inbegrip van Bentley. 

“Barclays” Barclays Bank PLC 

“bbp” bruto binnenlands product 

“Belgisch Aanbod” het eerste openbare aanbod aan particuliere en institutionele 

beleggers in België 

“Belgisch Wetboek van 

vennootschappen” 

het Belgische Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, 

zoals van tijd tot tijd gewijzigd 

“Belgische Belegger” ofwel (i) natuurlijke personen met gebruikelijke woonplaats in 

België, ofwel (i) rechtspersonen voor rekening van hun zetel of 

vestiging in België 

“Benelux”  België, Nederland en Luxemburg 

“Bentley” Bentley Mills, Inc., of naargelang van de context de Bentley-

bedrijvengroep, met inbegrip van BPS Parent, Inc., de 

moedervennootschap van Bentley Mills, Inc. 

“Beursbelastingvertegenwoordiger” een Belgische beursbelastingvertegenwoordiger 

“BMCW” BMCW Associates 

“Brexit” de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, die 

officieel werd aangekondigd op 29 maart 2017 

“Britse Anti-Bribery Act” de Britse anti-omkoopwet van 2010 betreffende strafrechtelijke 

sancties in verband met omkoperij in het Verenigd Koninkrijk 

“Britse pond”, “pond sterling”, “GBP” 

of “₤” 

de wettelijke munteenheid van het Verenigd Koninkrijk 

“btw” belasting over de toegevoegde waarde 

“buitengewone 

Aandeelhoudersvergadering” 

een andere aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap dan 

de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 

“CAGR” samengesteld jaarlijks groeipercentage (compound annual growth 

rate) 

“CEN” Europees Comité voor Normalisatie 

“Code” de Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd 

“Commissaris” PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA 

“Corporate Governance Charter” het corporate governance charter ingevoerd door de Vennootschap, 

op voorwaarde van en met ingang van de afsluiting van het 
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Aanbod. 

“Corporate Governance Code” de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 

“Dagelijkse Referentiekoers van de 

ECB” 

de dagelijkse referentiewisselkoers die door de Europese Centrale 

Bank wordt gepubliceerd voor de Amerikaanse dollar, uitgedrukt 

in Amerikaanse dollar per euro, afgerond tot vier cijfers na de 

komma 

“Deelnemende Lidstaten” de groep van EU-lidstaten die bereid zijn de FTT in te voeren 

“Deutsche Bank” Deutsche Bank AG, London Branch 

“Directiecomité” het interne bestuursorgaan van de Vennootschap, bestaande uit 

haar CEO, de CFO en een aantal van haar directeuren 

“Doorlopende Kredietfaciliteit” de super-senior doorlopende kredietfaciliteit van € 45,0 miljoen 

verstrekt krachtens de Overeenkomst Doorlopende Kredietfaciliteit 

van 3 augustus 2015 (en zoals gewijzigd in de toekomst) 

“EER” Europese Economische Ruimte 

“Emittent” LSF9 Balta Issuer S.A. (een société anonyme naar de wetten van 

het Groothertogdom Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 33, 

rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Groothertogdom 

Luxemburg en ingeschreven bij het Luxemburgse handels- en 

vennootschappenregister onder nummer B198084) als emittent van 

de Senior Secured Notes 

“EMOA” Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zonder de Benelux 

“EU” de Europese Unie 

“EURIBOR” Euro Interbank Offered Rate, de rente waartegen banken in de 

eurozone leningen aan elkaar verstrekken 

“Euro”, “euro”, “EUR” of “€ ” de eenheidsmunt van de lidstaten van de EU die deel uitmaken van 

de eurozone 

“Euronext Brussels” de gereglementeerde markt georganiseerd door Euronext Brussels 

NV 

“Europa” West-Europa en Centraal- en Oost-Europa 

“eurozone” de eurozone, namelijk de economische en monetaire unie van de 

lidstaten van de Europese Unie die de euro hebben ingevoerd als 

hun enige wettige betaalmiddel 

“Fitch” Fitch Ratings, Inc. 

“Fondsen” de 17 private-equityfondsen die worden georganiseerd en 

geadviseerd door Lone Star Global Acquisitions, Ltd. 

“Freedonia” Freedonia Group, Inc. 

“FSMA” de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

“FTT” belasting op financiële transacties (financiële-transactietaks) 
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“GAAP” algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (Generally 

Accepted Accounting Principles) 

“geconsolideerde jaarrekening” de geconsolideerde financiële informatie in dit Prospectus, afgeleid 

van of afkomstig uit, tenzij anders aangegeven: de geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016; de geauditeerde jaarrekening van LSF9 Balta 

Issuer S.A. en haar dochterondernemingen per en voor de periode 

van 11 augustus 2015 tot 31 december 2015; de niet- geauditeerde 

gecombineerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2015; de geauditeerde jaarrekening van Balta Finance 

S.à r.l. en haar dochterondernemingen per en voor het jaar 

afgesloten op 31 december 2014; en de geauditeerde 

geconsolideerde jaarrekening of BPS Parent, Inc. en haar 

dochterondernemingen per en voor het jaar afgesloten op 31 

december 2016  

“HPD” Health Product Declaration 

“HPDC” Health Product Declaration Collaborative 

“IAS” International Accounting Standard 

“IAS 27” International Accounting Standard 27 – Geconsolideerde en 

enkelvoudige jaarrekening 

“IAS 34” International Accounting Standard 34 – Tussentijdse financiële 

verslaggeving 

“IFRS” De International Financial Reporting Standards zoals aangenomen 

door de Europese Unie 

“IFRS 10” International Financial Reporting Standards 10 – Geconsolideerde 

Jaarrekening 

“ING” ING Belgium NV 

“ISAE 3000” International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 

(herzien), Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 

Historical Information, uitgegeven door de International Auditing 

and Assurance Standards Board en aangenomen door het Instituut 

van de Bedrijfsrevisoren 

“ISO” Internationale Organisatie voor Standaardisatie 

“jaarlijkse 

Aandeelhoudersvergadering” 

de gewone jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders van de 

Vennootschap in overeenstemming met de Statuten 

“Joint Bookrunners” J.P. Morgan, Deutsche Bank en Barclays 

“Joint Global Coordinators” J.P. Morgan en Deutsche Bank 

“Joint Lead Managers” ING en KBC Securities 

“J.P. Morgan” J.P. Morgan Securities plc 
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“KBC Securities” KBC Securities NV 

“KGE” kasstroomgenererende eenheid 

“LIBOR” London Interbank Offered Rate, de rente waartegen banken in 

Londen leningen aan elkaar verstrekken 

“Lidstaat” een lidstaat van de EER 

“Lone Star” een toonaangevend private-equitybedrijf dat de Fondsen 

organiseert en adviseert via Lone Star Global Acquisitions, Ltd. 

“Lone Star Fund IX” Lone Star Fund IX (U.S.), L.P., Lone Star Fund IX (Bermuda), 

L.P. en Lone Star Fund IX Parallel (Bermuda), L.P. als Fondsen 

georganiseerd en geadviseerd door Lone Star Global Acquisitions, 

Ltd. 

“Margelening” De margelening die ter beschikking van de Verkopende 

Aandeelhouder wordt gesteld krachtens de Overeenkomst 

Margelening 

“Margeleningverstrekker” J.P. Morgan Securities plc 

“Niet-Amerikaanse Houder” een uiteindelijk gerechtigde van Aangeboden Aandelen die geen 

Amerikaanse Houder of een partnership is 

“OFP” organisaties voor de financiering van pensioenen 

“Ontwerprichtlijn” het voorstel van de EU-Commissie inzake een gemeenschappelijke 

FTT, na invoering 

“Oost-Europa” het geografische gebied van Oost-Europa dat bestaat uit de 

volgende landen: Rusland, Oekraïne, Albanië, Wit-Rusland, 

Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, 

Hongarije, Kosovo, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, 

Montenegro, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië. 

“Overeenkomst Doorlopende 

Kredietfaciliteit” 

de overeenkomst voor doorlopende kredietfaciliteit ter regeling van 

de Doorlopende Kredietfaciliteit van 3 augustus 2015 tussen, onder 

andere, LSF9 Balta Issuer S.A. als lener en Elavon Financial 

Services DAC, U.K. Branch (voorheen Elavon Financial Services 

Limited, U.K. Branch) als agent, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en 

aangevuld 

“Overeenkomst Margelening” De overeenkomst voor een margelening afgesloten tussen de 

Verkopende Aandeelhouder als lener en de 

Margeleningverstrekker als leninggever en berekeningsagent 

“Overeenkomst Senior Term Loan” de termijnleningfaciliteitovereenkomst ter regeling van de Senior 

Term Loan van 16 maart 2017 door en tussen LSF9 Balta Issuer 

S.A., een aantal van haar dochterondernemingen, de daarin 

genoemde Oorspronkelijke Kredietverstrekkers, en Elavon 

Financial Services DAC, U.K. Branch als agent en 

effectenkantoor, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld 

“Overnamebesluit” het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare 

overnamebiedingen 



 

231 

 

“Overnamewet” de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare 

overnamebiedingen 

“PFIC” passieve buitenlandse beleggingsonderneming (passive foreign 

investment company) 

“Prijsvork” de vork waarbinnen de Aanbodprijs kan worden vastgesteld, naar 

verwachting tussen € 13,25 en € 16,00 per Aangeboden Aandeel. 

De Aanbodprijs kan worden vastgesteld binnen de Prijsvork of 

onder de ondergrens van de Prijsvork, maar mag niet hoger liggen 

dan de bovengrens van de Prijsvork. 

“Primaire Tranche” het aanbod door de Vennootschap van het aantal Aandelen dat 

nodig is om netto-opbrengsten op te halen van € 137,6 miljoen (op 

basis van de ondergrens van de Prijsvork maximaal 10.943.396 

Aandelen en bruto-opbrengsten van € 145 miljoen) 

“Prospectus” dit document 

“Prospectusrichtlijn” Richtlijn 2003/71/EG 

“Prospectuswet” Artikel 20 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare 

aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van 

beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt, zoals gewijzigd 

“PwC” PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 

“QIB” een gekwalificeerde institutionele koper (qualified institutional 

buyer) zoals gedefinieerd in Rule 144A van de Amerikaanse 

Securities Act 

“Raad van Bestuur” of “Raad” de raad van bestuur van de Vennootschap 

“Regulation S” Regulation S van de Amerikaanse Securities Act 

“Relevante Lidstaat” een Lidstaat van de EER die de Prospectusrichtlijn heeft 

ingevoerd, met uitzondering van België 

“Reorganisatie” de reorganisatie beschreven in “Voornaamste en Verkopende 

Aandeelhouders en structuur van de Groep — Reorganisatie”  

“Rule 144A” Rule 144A onder de Amerikaanse Securities Act 

“Secundaire Tranche” het aanbod door de Verkopende Aandeelhouder van maximaal 

6.265.625 bestaande Aandelen, exclusief de verhogingsoptie. 

“Senior Secured Notes” de € 290,0 miljoen aan 7,75% Senior Secured Notes (bevoorrechte 

zekergestelde obligaties) met vervaldatum 2022 uitgegeven door 

LSF9 Balta Issuer S.A. op 23 juli 2015 

“Senior Secured Notes Indenture” de akte ter regeling van de Senior Secured Notes van 3 augustus 

2015 door en tussen LSF9 Balta Issuer S.A., de daarin genoemde 

Borgverstrekkers, U.S. Bank Trustees Limited (als Trustee), 

Elavon Financial Services DAC (voorheen Elavon Financial 

Services Limited) als effectenkantoor en registerhouder en Elavon 

Financial Services DAC, U.K. Branch (voorheen Elavon Financial 

Services Limited, U.K. Branch) als hoofdbetaalkantoor en 
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overdrachtskantoor, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld 

“Senior Term Loan” de bevoorrechte termijnleningfaciliteit van € 75,0 miljoen verstrekt 

krachtens de Overeenkomst Senior Term Loan van 16 maart 2017 

“SKU” productreferentie (stock-keeping unit) 

“Stabilisatiebeheerder” Deutsche Bank, London Branch 

“Stabilisatieperiode” tot 30 dagen na de Noteringsdatum. Gedurende deze termijn kan de 

Stabilisatiebeheerder namens zichzelf en de Underwriters 

transacties afsluiten om de prijs van de Aandelen of enige opties, 

warrants of rechten met betrekking tot, of enig ander belang in de 

Aandelen of andere effecten van de Vennootschap, te stabiliseren, 

te handhaven of anderszins te beïnvloeden 

“Statuten” de statuten van de Vennootschap 

“Toewijzing van de Aankoopprijs” de toewijzing aan identificeerbare activa, verplichtingen en 

goodwill van de nettoaankoopprijs betaald door Lone Star Fund IX 

voor de Groep op 11 augustus 2015 en berekend in 

overeenstemming met IFRS 3: “Bedrijfscombinaties” 

“Turkije” de Republiek Turkije 

“Turkse lira” of “TRY” de wettelijke munteenheid van Turkije 

“Underwriters” J.P. Morgan, Deutsche Bank, Barclays, ING en KBC Securities 

“Underwritingovereenkomst” de underwritingovereenkomst beschreven in “Plan voor de 

distributie — Underwriting” 

“US GAAP” de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (Generally 

Accepted Accounting Principles) in de Verenigde Staten 

“Vennootschap” Balta Group NV 

“Verdrag” de “Overeenkomst tussen de regering van de Verenigde Staten van 

Amerika en de regering van het Koninkrijk België tot voorkoming 

van dubbele belastingheffing en preventie van fiscale fraude met 

betrekking tot inkomstenbelastingen” 

“Verhogingsoptie” De optie om het totale aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de 

Secundaire Tranche te verhogen tot 15% van het totale aantal 

oorspronkelijk Aangeboden Aandelen 

“Verkopende Aandeelhouder” LSF9 Balta Holdco S.à r.l. (een société à responsabilité limitée 

naar de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, met 

maatschappelijke zetel te 33, rue du Puits Romain, L-8070 

Bertrange, Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven bij het 

Luxemburgse handels- en vennootschappenregister onder nummer 

B211770) 

“Verlaagde Roerende Voorheffing” een verlaagde Belgische roerende voorheffing van 1,6995% 

“VK” of “Verenigd Koninkrijk” het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 

“VS” of “Verenigde Staten” de Verenigde Staten van Amerika, zijn gebiedsdelen of 

bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District of 
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Columbia 

“VTE” voltijds equivalente werknemers 

“West-Europa” het geografische gebied van West-Europa dat de volgende landen 

omvat: Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, 

Spanje, Nederland, België, Oostenrijk, Denemarken, Finland, 

Griekenland, Ierland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland, 

IJsland, Luxemburg, Malta, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San 

Marino, de Kanaaleilanden, de Faeröer, Groenland, het Eiland Man 

en Svalbard 

“WIB” het Belgische Wetboek Inkomstenbelasting 
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Verslag van de commissaris 
 

Verslag van de commissaris omtrent de beoordeling van de verkorte tussentijdse geconsolideerde 

financiële informatie 

 

 

Inleiding 

 

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de in bijlage opgenomen verkorte tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten, bestaande uit de verkorte geconsolideerde balans van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochtervennootschappen (samen “de Groep”) op 31 maart 2017, de verkorte geconsolideerde 

resultatenrekening, het verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van eigen vermogen en het verkort 

geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode van drie maanden afgesloten op die datum, evenals van 

de toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze verkorte tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten zijn opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de 

Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over deze verkorte 

geconsolideerde financiële informatie op basis van onze beoordeling. 

 

Omvang van de beoordeling  

 

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de “International Standard on Review 

Engagements 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the 

Entity” zoals die voor Luxemburg door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aangenomen is. Een 

beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen aan 

hoofdzakelijk financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische en 

andere procedures van beoordeling. De reikwijdte van een beoordeling is substantieel kleiner dan een 

controle uitgevoerd volgens “International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met 

zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn 

indien we een volkomen controle zouden hebben uitgevoerd. Wij brengen dan ook geen controleoordeel tot 

uitdrukking. 

 

Besluit 

 

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de 

bijgaande verkorte geconsolideerde financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten niet 

opgesteld zou zijn in overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

 

 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative  Luxemburg, 30 mei 2017 

Vertegenwoordigd door 

 

 

 

 

Vincent Ball 
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BEKNOPT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-

GEREALISEERDE RESULTATEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 31 MAART 2017 

 

    

(€ 1000) 

Toel. 

Periode 

eindigend 

31 maart 

2017 

Periode 

eindigend 31 

maart 2016 

I. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING    

Omzet .......................................................................................................................................................................  Toel. 5 155.534 147.842 

Kostprijs grondstoffen .............................................................................................................................................   (75.796) (71.666) 

Voorraadwijzigingen ................................................................................................................................................   5.378 5.069 

Personeelskosten ......................................................................................................................................................   (35.480) (34.285) 

Overige inkomsten ...................................................................................................................................................   2.340 1.195 

Overige kosten .........................................................................................................................................................   (31.869) (29.063) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ...............................................................................................................   (7.074) (7.106) 

Recurrent bedrijfsresultaat1 .................................................................................................................................   13.033 11.985 

Winst uit activavervreemding ..................................................................................................................................   - 1.610 

Integratie- en herstructureringskosten .....................................................................................................................  Toel. 7 (4.223) (1.277) 

Bedrijfswinst/(-verlies)1  ........................................................................................................................................   8.810 12.318 

    

Financiële opbrengsten ............................................................................................................................................   7 18 

Financiële kosten .....................................................................................................................................................   (7.548) (7.436) 

Financiële kosten, netto .........................................................................................................................................   (7.541) (7.419) 

    

Winst/(verlies) voor belasting ...............................................................................................................................   1.268 4.900 

    

Belastingopbrengsten/(-uitgaven)  Toel. 8 (1.110) (2.440) 

Winst / (verlies) over de periode ...........................................................................................................................   158 2.460 

    

II. GECONSOLIDEERDE ANDERE NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN    

    

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die later kunnen worden geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening  
  

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van buitenlandse activiteiten ............................................   (2.918) (932) 

Wijzigingen in de marktwaarde van afdekkingsinstrumenten die in aanmerking komen voor 

administratieve verwerking van kasstroomafdekkingen ..............................................................  Toel. 12 
90 - 

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die niet zullen worden geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening  
  

Wijzigingen in uitgestelde belastingen ..............................................................................................   (37) - 

Wijzigingen in provisie pensioenregelingen .....................................................................................   115 (632) 

Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen .......................................................   (2.750) (1.564) 

    

Totaal niet-gerealiseerde resultaten over de periode   2.592 896 

    

Gewone en verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar 

aan houders van gewone aandelen Toel. 20 0,01 0,01 

    

 

(1) Recurrent bedrijfsresultaat/Bedrijfswinst/(-verlies) zijn niet-GAAP-maatstaven. 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze beknopte geconsolideerde tussentijdse 

jaarrekening.  
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BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE BALANS 

 

(€ 1000) 

 Per 

31 maart 

2017 

Periode tot 

31 maart 

2017 

 Toel. 2017 2016 

Installaties, machines en uitrusting    

Terreinen en gebouwen .....................................................................................................................................  Toel. 9 167.890 169.203 

Installaties en machines ....................................................................................................................................  Toel. 9 124.904 115.016 

Overige materiële vaste activa ..........................................................................................................................  Toel. 9 19.435 15.019 

Goodwill ...................................................................................................................................................................  Toel. 6 205.334 124.673 

Installaties, machines en uitrusting ..........................................................................................................................   4.996 2.376 

Uitgestelde belastingvorderingen ............................................................................................................................  Toel. 8 18.613 18.950 

Handels-en overige vorderingen ..............................................................................................................................  Toel. 11 881 138 

Totaal vaste activa ..................................................................................................................................................   542.053 445.375 

    

Voorraden .................................................................................................................................................................  Toel. 10 158.870 135.320 

Afgeleide financiële instrumenten ...........................................................................................................................  Toel. 16 7 46 

Handels-en overige vorderingen ..............................................................................................................................  Toel. 11 67.542 54.930 

Belastingvordering op korte termijn ........................................................................................................................  Toel. 8 21 34 

Liquide middelen .....................................................................................................................................................   39.732 45.988 

Totaal vlottende activa ..........................................................................................................................................   266.172 236.318 

    

Totaal activa ........................................................................................................................................................  
 

808.224 681.693 

    

Maatschappelijk kapitaal .........................................................................................................................................   171 171 

Uitgiftepremie ..........................................................................................................................................................   1.260 1.260 

Preferente aandeelbewijzen .....................................................................................................................................  
 

138.600 138.600 

Niet-gerealiseerde resultaten ....................................................................................................................................  Toel. 12 (9.813) (7.063) 

Ingehouden winst en overige reserves .....................................................................................................................   3.508 3.351 

Minderheidsbelang .....................................................................................................................................  Toel. 6 1.027 -- 

Totaal eigen vermogen ...........................................................................................................................................   134.754 136.319 

    

Senior Secured Notes ............................................................................................................................................  Toel. 13 279.873 279.277 

Bank- en andere leningen .....................................................................................................................................  Toel. 14 126.394 15.388 

Uitgestelde belastingschuld ..................................................................................................................................  Toel. 8 70.663 69.775 

Voorzieningen voor overige schulden en kosten ..................................................................................................   2.045 - 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ..........................................................................................  Toel. 17 5.333 5.079 

Totaal schulden op lange termijn ......................................................................................................................   484.308 369.519 

    

Senior Secured Notes ............................................................................................................................................  Toel. 13 (1.385) 4.234 

Bank- en andere leningen .....................................................................................................................................  Toel. 14 3.586 2.614 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ..........................................................................................  Toel. 17 34.071 31.246 

Voorzieningen voor overige schulden en kosten ..................................................................................................   64 64 

Afgeleide financiële instrumenten ........................................................................................................................  Toel. 16 33 162 

Handels- en overige schulden ...............................................................................................................................  Toel. 18 148.565 131.562 

Belastingschuld .....................................................................................................................................................  Toel. 8 4.227 5.974 

Totaal schulden op korte termijn ......................................................................................................................   189.161 175.856 

    

Totaal verplichtingen ..........................................................................................................................................  
 

673.470 545.374 

 
 

  

Totaal passiva ......................................................................................................................................................  
 

808.224 681.693 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze beknopte geconsolideerde tussentijdse 

jaarrekening. 
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BEKNOPT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 

 

    

 Toel. 

Periode 

eindigend 31 

maart 2017 

Periode 

eindigend 31 

maart 2016 

    

KASSTROOM VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN    

    

Netto Winst / (verlies) over de periode ................................................................................................................   158 2.460 

    

Aanpassingen met betrekking tot:    

Inkomstenbelasting kosten/(opbrengsten) .....................................................................................................  Toel. 8 1.110 2.440 

Financiële opbrengsten ..................................................................................................................................   (7) (18) 

Financiële kosten ...........................................................................................................................................   7.548 7.436 

Afschrijvingen, waardeverminderingen ........................................................................................................  Toel. 9 7.074 7.106 

(Winst)/verlies op verkoop van activa ...........................................................................................................   - (1.610) 

Reële waarde van Derivatencontracten .........................................................................................................   - (359) 

Kasstroom voor wijzigingen in werkkapitaal ..................................................................................................   15.884 17.455 

    

Wijzigingen in werkkapitaal:    

Voorraden ......................................................................................................................................................  Toel. 10 (7.615) (5.959) 

Handelsvorderingen .......................................................................................................................................  Toel. 11 2.925 (6.175) 

Handelsschulden ............................................................................................................................................  Toel. 18 8.861 10.510 

Overig werkkapitaal .......................................................................................................................................   (6.407) (4.602) 

Kasstroom na wijzigingen in werkkapitaal ......................................................................................................   13.648 11.229 

    

Netto belastingen (betaald) ...................................................................................................................................   (3.320) (402) 

    

Nettokasstromen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten ....................................................................................   10.328 10.827 

    

KASSTROOM VAN INVESTERINGSACTIVITEITEN    

Aankoop van materiële vaste activa .....................................................................................................................  Toel. 9 (8.372) (7.112) 

Aankoop van immateriële vaste activa .................................................................................................................   (124) (523) 

Opbrengsten uit verkoop van vaste activa ............................................................................................................   84 1.664 

Overname van dochteronderneming .....................................................................................................................  Toel. 6 (68.310) - 

Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd uit investeringsactiviteiten ...............................................   (76.722) (5.971) 

    

KASSTROOM VAN FINANCIËLE ACTIVITEITEN    

Rente en andere financieringskosten betaald, netto .............................................................................................  Toel. 14 (14.267) (14.365) 

Opbrengsten uit leningen aan derden ...................................................................................................................  Toel. 14 75.000 - 

Terugbetalingen uit leningen aan derden ..............................................................................................................  Toel. 14 (595) (583) 

Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd uit financieringsactiviteiten ..............................................   60.138 (14.947) 

    

NETTO STIJGING/(DALING) VAN LIQUIDE MIDDELEN  
(6.256) (10.092) 

    

Liquide middelen aan het begin van de periode ......................................................................................................   45.988 45.462 

Liquide middelen op het einde van de periode ........................................................................................................   
39.732 35.369 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze beknopte geconsolideerde tussentijdse 

jaarrekening. 
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BEKNOPT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR 

HET KWARTAAL EINDIGEND OP 31 MAART 2017 

 

(€ 1000) 

Maatschappelijk 

kapitaal Uitgiftepremie PEC’s 

Andere niet-

gerealiseerde 

resultaten 

Overgedragen 

resultaat Totaal Minderheidsbelang 

Totaal 

eigen 

vermogen 

         

Saldo op 1 januari 2017 
171 1.260 138.600 (7.063) 3.351 136.319 - 136.319 

 
  

 
     

Minderheidsbelang voortvloeiend 

uit bedrijfscombinaties 
- - - - - - 1.027 1.027 

Winst / (verlies) over de periode 
-  -  -  -  158 158 -  158 

Andere niet-gerealiseerde 

resultaten 
    

 
          

Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 

activiteiten 
- - - (2.918)  -  (2.918) -  (2.918) 

Verandering in reële waarde van 

afdekkingsinstrumenten die geschikt 

zijn voor kasstroomafdekking 

- - - 90 - 90 - 90 

Cumulatieve veranderingen van 

uitgestelde belastingen 
- - - (37) - (37) - (37) 

Cumulatieve veranderingen van 

verplichtingen uit hoofde van 

personeelsbeloningen  -  -  - 115   - 115 -  115 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 

over de periode -  -  -  (2.750) 158 (2.592) 1.027 (1.565) 

                 

Saldo op 31 maart 2017 
171  1.260  138.600 (9.813) 3.508 133.727 1.027 134.754 

 

 (€ 1000) 

Maatschappelijk 

kapitaal Uitgiftepremie PEC’s 

Andere niet-

gerealiseerde 

resultaten 

Overgedragen 

resultaat Totaal Minderheidsbelang 

Totaal 

eigen 

vermogen 

         

Saldo op 1 januari 2016 
171 1.260 - 1.664 (21.995) (18.900) - (18.900) 

                 

Erkenning van PEC’s als instrument 

van eigen vermogen 
- - 138.600 - - 138.600 - 138.600 

Winst / (verlies) over de periode 
-  -  - -  25.345 25.345 -  25.345 

Andere niet-gerealiseerde 

resultaten 
        

Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 

activiteiten 

- - - (8.013) - (8.013) - (8.013) 

Verandering in reële waarde van 

afdekkingsinstrumenten die geschikt 

zijn voor kasstroomafdekking 

- - - (116) - (116) - (116) 

Cumulatieve veranderingen van 

uitgestelde belastingen 
- - - 285 - 285 - 285 

Cumulatieve veranderingen van 

verplichtingen uit hoofde van 

personeelsbeloningen 

-  -   (882) -  (882) -  (882) 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 

over de periode 
-  -  - (8.727)  25.345  16.618  -  16.618  

                 

Saldo op 31 december 2016 
171  1.260  138.600 (7.063) 3.351 136.319 -  136.319 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze beknopte geconsolideerde tussentijdse 

jaarrekening. 
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TOELICHTINGEN OP DE BEKNOPTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE JAARREKENING 

 

TOELICHTING 1. BASISBEGINSELEN GEHANTEERD BIJ HET OPSTELLEN  

De beknopte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2017 werd 

opgesteld in overeenstemming met de IAS 34-norm ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’. De beknopte 

geconsolideerde tussentijdse jaarrekening moet worden gelezen in samenhang met de jaarrekening voor het jaar 

eindigend op 31 december 2016, die werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial 

Reporting Standards (‘IFRS’) zoals vastgesteld door de Europese Unie. De bedragen in dit document zijn 

uitgedrukt in duizenden EUR tenzij anders vermeld. Afrondingsaanpassingen zijn gemaakt bij het berekenen van 

bepaalde financiële informatie die in deze beknopte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening is opgenomen.  

Eventuele gebeurtenissen en/of transacties die voor het begrijpen van de veranderingen na 31 december 2016 

bepalend zijn, zijn in deze toelichting op de beknopte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening opgenomen. 

TOELICHTING 2. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

De grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent met die van het voorgaande boekjaar.  

Wijzigingen in IFRS’s die voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 van kracht zijn hebben naar 

verwachting geen wezenlijk effect hebben op de Groep.  

TOELICHTING 3. NIET-GAAP-MAATSTAVEN 

Bedrijfswinst/(-verlies), bedrijfswinst/(-verlies) aangepast voor bijzondere posten, Adjusted EBITDA en 

Adjusted EBITDA-marge zijn maatstaven die door de Groep worden gehanteerd om de onderliggende 

groepsprestaties te tonen.  

Bedrijfswinst/(-verlies) is berekend als winst (verlies) over de periode uit voortgezette activiteiten, 

gecorrigeerd voor belastingbaten (-kosten), financiële opbrengsten en financiële kosten.  

Recurrent bedrijfsresultaat is berekend als bedrijfswinst/(-verlies) gecorrigeerd voor opbrengsten uit de 

verkoop van activa en integratie- en herstructureringskosten. 

Adjusted EBITDA is berekend als recurrent bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvings- en 

waardeverminderingskosten. 

Adjusted EBITDA-marge berekend als Adjusted EBITDA gedeeld door omzet. 

De niet-GAAP-maatstaven worden in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen omdat het management 

gelooft dat ze als aanvullende prestatiemaatstaven nuttig zijn voor veel beleggers, effectenanalisten en 

andere betrokken partijen. 

De groep presenteert niet-IFRS-maatstaven ter aanvulling van financiële maatstaven die bepaald werden in 

overeenstemming met IFRS. Door de Groep gerapporteerde niet-IFRS-maatstaven kunnen verschillen van 

soortgelijke maatstaven die gepresenteerd worden door andere vennootschappen. 

TOELICHTING 4. BELANGRIJKE BOEKHOUDKUNDIGE SCHATTINGEN EN 

BEOORDELINGEN  

Voor de opstelling van de beknopte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening moet het management 

schattingen, beoordelingen en aannames gebruiken die op de toepassing van de grondslagen voor financiële 
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verslaggeving en de gerapporteerde bedragen van activa en passiva, inkomsten en kosten van invloed zijn. 

De werkelijke resultaten kunnen van de ramingen verschillen. 

Bij de opstelling van deze beknopte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening zijn de significante 

beslissingen die door het management zijn gemaakt bij het toepassen van de grondslagen voor financiële 

verslaggeving van de groep en de voornaamste bronnen van schattingsonzekerheid dezelfde als die welke 

zijn toegepast op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016. 

TOELICHTING 5. SEGMENTRAPPORTERING 

Segmentinformatie is opgenomen met betrekking tot de operationele segmenten van de onderneming. De 

prestaties van de segmenten zijn gecontroleerd door de hoogste operationele beslisser, te weten het 

Directiecomité. 

(€ 1000) 

 Periode 

eindigend op 

31 maart 

2017 

Voorgaande 

periode (1) 

    

Omzet per segment  155.534 147.842 

Rugs ............................................................................................................................................................................................   63.377 54.188 

Residential ..................................................................................................................................................................................   63.132 66.153 

Commercial ................................................................................................................................................................................   22.147 20.344 

Non-Woven ................................................................................................................................................................................   6.877 7.157 

    

Omzet per regio  155.534 147.842 

Europa ........................................................................................................................................................................................   113.907 115.004 

Noord-Amerika ..........................................................................................................................................................................   27.274 20.276 

Rest van de wereld  ....................................................................................................................................................................   14.352 12.561 

    

Adjusted EBITDA volgens segment  20.107 19.091 

Rugs .................................................................................................................................................................................   11.188 8.032 

Residential .......................................................................................................................................................................   5.097 7.466 

Commercial .....................................................................................................................................................................   2.972 2.792 

Non-Woven .....................................................................................................................................................................   850 801 

    

Investeringen per segment  8.496 7.635 

Rugs .................................................................................................................................................................................   2.313 3.585 

Residential .......................................................................................................................................................................   3.190 2.963 

Commercial .....................................................................................................................................................................   2.942 852 

Non-Woven .....................................................................................................................................................................   49 236 

    

Nettovoorraden volgens segment  158.870 135.320 

Rugs .................................................................................................................................................................................   66.635 63.642 

Residential .......................................................................................................................................................................   54.800 52.718 

Commercial .....................................................................................................................................................................   33.160 15.346 

Non-Woven .....................................................................................................................................................................   4.275 3.614 

    

Handelsvorderingen per segment  51.820 41.326 

Rugs .................................................................................................................................................................................   13.581 17.263 

Residential .......................................................................................................................................................................   17.450 16.502 

Commercial .....................................................................................................................................................................   19.453 6.149 

Non-Woven .....................................................................................................................................................................   1.335 1.411 

    

(1) Voor omzet, Adjusted EBITDA en investeringen, verwijst de vorige verslagperiode naar 31 maart 2016. Voor netto inventarisatie en 

handelsvorderingen, verwijst de vorige verslagperiode naar 31 december 2016. 

Bentley wordt gerapporteerd als onderdeel van ons segment Commercial. De overname van Bentley had 

geen invloed op de gerapporteerde omzet en de Adjusted EBITDA voor Q1 2017. Gezien de acquisitiedatum 

van 22 maart 2017 zal Bentley vanaf Q2 2017 bijdragen aan de geconsolideerde winst van de Balta Groep. 

De overname van Bentley heeft de netto inventarisatie van het commercial segment (€ 15,9 miljoen per 

31 maart 2017) en de handelsvorderingen van het commercial segment (€ 13,4 miljoen per 31 maart 2017) 

beïnvloed. 
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TOELICHTING 6. BEDRIJFSCOMBINATIES 

Voor het doel van deze publicatie zijn bedragen in USD omgerekend naar EUR tegen de koers van 

1,0691 USD/EUR). Waar in dit document ‘Bentley’ wordt gebruikt verwijst dit naar Bentley Mills, Inc. of, 

indien de context dit rechtvaardigt, de ondernemingen in de Bentley groep. 

Informatie over de bedrijfscombinatie 

Op 1 december 2016 is Lone Star Fund IX overeengekomen om Bentley, een leider in premium commerciële 

tegels en kamerbrede rugs voor commercial interieur op de Amerikaanse markt, over te nemen van Dominus 

Capital, LP. De overname werd op 1 februari 2017 voltooid. Lone Star Fund IX verwierf 98,39% van de 

stemrechten uit hoofde van A-klasse aandelen en Bentley Management verwierf de resterende 1,61% van de 

stemrechten uit hoofde van A-klasse aandelen. 

De uitkering aan aandeelhouders en optiehouders bedroeg € 89,2 miljoen ($ 95,4 miljoen). Voor de financiering 

van (i) de betaalde tegenprestatie, (ii) de terugbetaling ten volle van bestaande schulden van Bentley, en (iii) de 

betaling van transactiekosten en -vergoedingen werden de volgende financieringsbronnen aangeboord: 

 Een bedrag in aandelen, ter grootte van € 68,8 miljoen ($ 74 miljoen) door LSF9 

Renaissance Super Holdings LP; 

 Een bijdrage van het management ter grootte van € 1,1 miljoen ($ 1,2 miljoen) in aandelen; 

 De uitgifte van een termijnlening ter grootte van € 30,9 miljoen ($ 33,0 miljoen) door BPS 

Parent Inc, zoals omschreven in Toelichting 14; 

 Een opname van € 10,4 miljoen ($ 11,1 miljoen) op een doorlopende kredietfaciliteit van 

€ 16,8 miljoen ($ 18,0 miljoen) door BPS Parent Inc, zoals omschreven in Toelichting 14; 

De holdingstructuur voor deze investering omvatte een commanditaire vennootschap, LSF9 Renaissance 

Bermuda Partners, L.P. (die onder het recht van Bermuda geen rechtspersoonlijkheid bezit), in hoofdzaak om 

de beleggingsrelatie met het management van Bentley, dat een aandelenbelang in Bentley behield, te beheren. 

Op 22 maart 2017 verwierf LSF9 Balta Issuer S.A het belang van LSF9 Renaissance Super Holdings, L.P in 

het partnership van LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P., dat op zijn beurt de eigendom bezat van de 

partnerschapsbelangen in LSF9 Renaissance Holdings LLC en LSF9 Renaissance Acquisitions LLC. LSF9 

Renaissance Holdings LLC is de nieuwe uiteindelijke holdingvennootschap van Bentley. Deze overname 

werd gefinancierd door de uitgifte van een Senior Term Loan ter grootte van € 75,0 miljoen door LSF9 Balta 

Issuer S.A. (zie Toelichting 14 voor een beschrijving). Vervolgens heeft Balta NV op 23 maart 2017 LSF9 

Balta Issuer S.A. vervangen als commanditaire vennoot in LSF9 Renaissance Bermuda Partners, L.P., en 

daarmee diens belang in LSF9 Renaissance Holdings LLC. Als gevolg van deze transacties heeft Balta NV 

nu zeggenschap over Bentley.  

Balta zal het merk Bentley blijven ondersteunen en zal gebruik maken van Bentley's verkoopafdeling en zijn 

sterke positie op de markt om de groei van zijn Europese Modulyss-tapijttegels in de VS te versnellen. Daarnaast 

zullen Bentley's premium tapijttegels via het distributienetwerk van Balta wereldwijd verkocht worden. 

Transactieoverzicht en toewijzing van de betaalde aankoopprijs 

De overname door LSF9 Balta Issuer S.A. is een transactie onder een gezamenlijke zeggenschap en de keus 

voor de grondslag voor de financiële verslaggeving werd gemaakt om rekening te houden met een dergelijke 

transactie onder IFRS. Daarom is de eerdere goodwill omgedraaid om zo de netto activa te berekenen en is 

de goodwill opgenomen als het verschil tussen de betaalde tegenprestatie en dergelijke netto activa. 

De onder IFRS 3 Bedrijfscombinaties vereiste toewijzing van de koopprijs is nog niet uitgevoerd en is niet 

weergegeven in de beknopte tussentijdse jaarrekening. De toewijzing van de koopprijs is nog niet uitgevoerd 
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omdat de overname van Bentley pas op 22 maart 2017 werd afgerond en het management van de Balta 

Group derhalve pas sinds kort volledige toegang heeft tot alle gegevens van BPS Parent Inc. en zijn 

dochterondernemingen, en nog niet in staat is geweest om een analyse van de reële waarde van de 

identificeerbare activa en passiva die weren verkregen voor de publicatie van deze beknopte geconsolideerde 

tussentijdse jaarrekening af te ronden. Als zodanig zijn de reële waarde van de identificeerbare activa, 

passiva en voorwaardelijk verkregen passiva en de goodwill voorwaardelijk. Het toewijzen van de koopprijs 

zal op een later moment plaatsvinden en kan resulteren in aanpassingen aan voorlopige waarden als gevolg 

van het afronden van de aanvankelijke financiële administratie. We verwachten voornamelijk verschillen in 

de waardering van installaties, machines en uitrusting, installaties, machines en uitrusting en inventarissen. 

De in contanten betaalde aankoopprijs bedroeg € 68,3 miljoen, tegenover een intrinsieke waarde van Bentley 

van (€ 12,4) miljoen op de acquisitiedatum, waarvan (€ 11,3) miljoen toe te rekenen aan LSF9 Balta Issuer 

S.A. en € 1,0 miljoen toe te rekenen aan het door het management van Bentley gehouden minderheidsbelang. 

Bijgevolg bedroeg de provisionele goodwill – voor toewijzing van de koopprijs – € 80,7 miljoen. 

 

In € 1000 

 Boekwaarde 

van de netto 

activa op de 

acquisitiedatum 

vóór toewijzing 

goodwill 

   

Verworven activa  47.546  

Terreinen en gebouwen .......................................................................................................................................................................................   14.267  

Installaties, machines en uitrusting .....................................................................................................................................................................   2.726  

Handels-en overige vorderingen .........................................................................................................................................................................   744  

Totaal vaste activa ....................................................................................................................................................................................................   17.737  

Voorraden ............................................................................................................................................................................................................   15.935  

Handels-en overige vorderingen .........................................................................................................................................................................   13.874  

Liquide middelen ................................................................................................................................................................................................   -  

Totaal vlottende activa .............................................................................................................................................................................................   29.809  

   

Aangegane verplichtingen  (58.869) 

Bank en overige leningen ............................................................................................................................................................................. s  (38.471) 

Uitgestelde belastingschuld .........................................................................................................................................................................   (485) 

Voorzieningen voor overige schulden en kosten .........................................................................................................................................   (2.045) 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen .................................................................................................................................   (347) 

Totaal schulden op lange termijn ....................................................................................................................................................................   (41.348) 

Bank en overige leningen ............................................................................................................................................................................. s  (1.325) 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ................................................................................................................................. s  (1.685) 

Handels- en overige schulden ......................................................................................................................................................................   (12.980) 

Belastingschuld ............................................................................................................................................................................................   (1.531) 

Totaal schulden op korte termijn ....................................................................................................................................................................   (17.521) 

   

Aankoopprijs betaald in contanten  68.310  

Totaal identificeerbare activa, passiva en niet uitgedrukte passiva ....................................................................................................................   (11.323) 

waarvan: toerekenbaar aan LSF9 Balta Issuer S.A. ...................................................................................................................................   (12.350) 

waarvan: toerekenbaar aan minderheidsbelang ..........................................................................................................................................   1.027 

Goodwill ..............................................................................................................................................................................................................   80.661 

Goodwill 

De goodwill van € 80,7 miljoen moet nog worden toegewezen. Na deze toewijzing zal de overige goodwill 

die voortvloeit uit de acquisitie hoofdzakelijk bestaan uit de synergiën en de schaalvoordelen die worden 

verwacht door het combineren van de activiteiten van Bentley en Balta.  

De erkende goodwill zal naar verwachting niet fiscaal aftrekbaar zijn. 

Informatie met betrekking tot de overgenomen vorderingen 

De van Bentley overgenomen langlopende handels- en overige vorderingen bedroegen € 14,6 miljoen en 

betreffen handelsvorderingen (€ 13,4 miljoen), overige vorderingen (€ 0,9 miljoen) en overlopende 

rekeningen (€ 0,3 miljoen). De handelsvorderingen omvatten een schuldenvoorziening van € 0,3 miljoen ter 

dekking van vorderingen die geacht worden moeilijk te kunnen worden geïnd. 
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Informatie over het minderheidsbelang 

Het bedrag van het erkende minderheidsbelang op de acquisitiedatum bedraagt € 1,0 miljoen en 

vertegenwoordigt het belang van 1,61% dat het management heeft in de netto activa van Bentley.  

Effect van de aankoop op de in het overzicht van de totaal gerealiseerde en niet-resultaten gerapporteerde 

bedragen 

De overname van Bentley door Balta werd op 22 maart 2017 voltooid. Omdat de afsluitingsdatum bijna aan het 

einde van het eerste kwartaal lag is het management van mening dat het opnemen van het bedrag van de omzet 

en van de winst of het verlies van de overgenomen partij in het geconsolideerde overzicht van de totale 

gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten vanaf de datum van overname niet wezenlijk is. Als gevolg 

daarvan wordt vanaf 1 april 2017 rekening gehouden met het algehele inkomen van Bentley en is dit niet 

opgenomen in het overzicht van de totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van 31 maart 2017.  

Als Bentley vanaf 1 januari 2017 geconsolideerd zou zijn zou Bentley € 27,7 miljoen aan de omzet hebben 

bijgedragen. De winst van de periode van voortgezette activiteiten zou op pro-forma basis € 0,2 miljoen 

hebben bedragen, d.w.z. rekening houdend met de effecten van de nieuwe kapitaalstructuur van de Groep en 

na de eliminatie van door Bentley gemaakte transactiekosten.  

Aanpassingen voor bedrijfscombinaties die plaatsvinden in de huidige rapportageperiodes. 

De initiële boekhouding voor een bedrijfscombinatie is onvolledig en de bedragen die in de jaarrekening 

voor de bedrijfscombinatie zijn opgenomen zijn slechts voorlopig vastgesteld zoals vereist door IFRS 3. De 

toewijzing van de aankoopprijs is nog niet uitgevoerd omdat de overname van Bentley Mills pas op 22 maart 

2017 plaatsvond en het management van de Balta Group derhalve pas sinds kort de volledige toegang had tot 

alle informatie van Bentley. Op de dag van de goedkeuring van deze beknopte geconsolideerde tussentijdse 

jaarrekening was het management nog niet in staat gesteld om een analyse van de reële waarde van de 

identificeerbare aangekochte activa en passiva te verrichten.  

De reële waarde van de identificeerbare aangekochte activa en passiva zal op een later tijdstip worden berekend 

en zal resulteren in een aanpassing van de gerapporteerde goodwill. Wij verwachten voornamelijk verschillen 

in de waardering van installaties, machines en uitrusting, installaties, machines en uitrusting en inventarissen. 

Met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen heeft de Balta Group, zich baserend op door BPS Parent, 

Inc. verschafte informatie en een door Bentley Mills Management verrichtte voorlopige analyse, geen 

wezenlijke juridische vorderingen, belastinggeschillen or milieurisico’s gevonden waaruit kan worden 

geconcludeerd dat er materiele voorwaardelijke verplichtingen bestaan die in de balans dienen te worden 

opgenomen. Evenwel, aangezien de analyse nog lopende is, is het mogelijk dat dergelijke voorwaardelijke 

verplichtingen nog kunnen worden opgemerkt en volgens de vereisten van IFRS3 Bedrijfscombinaties 

dienen te worden opgenomen. 

TOELICHTING 7. INTEGRATIE- EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 

Onderstaande tabel geeft de integratie- en herstructureringskosten voor de periode eindigend op 31 maart 

2017 en 2016 weer. Dit omvat diverse posten die door het management als eenmalig of naar hun aard als 

ongewoon worden beschouwd. 

  Voor het kwartaal eindigend op 

(€ 1000) 

 31 maart 

2017 

31 maart 

2016 

    

Integratie- en herstructureringskosten  4.223 1.277 

Reorganisatie ..............................................................................................................................................................................   373 628 

Bedrijfsherstructurering .............................................................................................................................................................   -- 490 

Acquisitiekosten .........................................................................................................................................................................   979 -- 

Incrementele IT kosten ..............................................................................................................................................................   503 -- 

Strategische adviesdiensten .......................................................................................................................................................   2.368 128 

Overige .......................................................................................................................................................................................   -- 30 
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Gedurende het eerste kwartaal 2017 werd € 2,4 miljoen in kosten aan strategische adviezen gemaakt met 

betrekking tot het besluit van de onderneming om verschillende mogelijkheden op de kapitaalmarkten te 

onderzoeken om zijn groei te financieren. Acquisitiekosten bedroegen € 1,0 miljoen en werden gemaakt met 

betrekking tot de overname van Bentley in maart 2017. Stapsgewijze (ongebruikte) IT-kosten met betrekking 

tot een overgenomen IT-systeem dat voor slechts een beperkt aantal activiteiten binnen de Groep wordt 

gebruikt, bedroegen € 0,5 miljoen. Het overgenomen systeem leidt tot stapsgewijze kosten voor verlengde 

licenties en premium ondersteuning door de leveranciers, aangezien de originele ondersteuningsperiode is 

verstreken. Deze stapsgewijze kosten zijn alleen tijdelijk omdat de onderneming een project heeft opgestart 

om het overgenomen systeem te migreren naar het nieuwe platform dat al wordt gebruikt door het overgrote 

deel van de activiteiten elders binnen de Groep. Ten laatste bedroegen de reorganisatiekosten € 0,4 miljoen 

voor juridische en fiscale diensten.  

De integratie- en herstructureringskosten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2016 bedroegen 

€ 1,3 miljoen. Dit bedrag betreft de herstructurering van het Directiecomité en de opzegging van een 

agentuurovereenkomst.  

TOELICHTING 8. VERSCHULDIGDE EN UITGESTELDE BELASTING 

De inkomstenbelastingkosten zijn opgenomen op basis van de raming van het management van het gewogen 

gemiddelde geschatte effectieve inkomstenbelastingtarief voor het volledige boekjaar dat is toegepast op de 

tussentijdse periode voor inkomstenbelasting van iedere jurisdictie. Het geschatte gemiddelde jaarlijkse 

belastingtarief voor het jaar blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De schommeling van de 

belastingkosten is voornamelijk toe te schrijven aan uitgestelde belastingen.  

De inkomstenbelastingkosten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2017 bedragen € 1,1 miljoen, tegenover 

€ 2,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De belastinglast van € 1,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2017 

komt overeen met een effectief belastingtarief van ongeveer 30%, na aanpassing van de winst vóór belastingen 

voor niet-aftrekbare kosten (voornamelijk strategische advieskosten zoals hierboven uiteengezet).  

Voor de periode eindigend op 31 maart 2016, waren de belastingkosten relatief hoger, als een percentage van 

de winst vóór inkomstenbelasting, vanwege het onvermogen om een deel van de rentekosten in bepaalde 

dochterondernemingen van de Groep op te nemen, als gevolg van ondoelmatigheden in de structuur van de 

onderneming. Deze ondoelmatigheden werden in de loop van 2016 verwijderd, met een vermindering van 

het effectieve belastingtarief vanaf 2017 tot gevolg.  

TOELICHTING 9. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 

Gedurende het kwartaal eindigend op 31 maart 2017 stegen installaties, machines en uitrusting en 

installaties, machines en uitrusting (exclusief goodwill) met € 15,6 miljoen. De stijging betreft voornamelijk 

de overname van Bentley, dat € 16,9 miljoen aan installaties, machines en uitrusting en immateriële vaste 

activa bezit (€ 0,7 miljoen materiële vaste activa, € 8,9 miljoen installaties en machines, € 4,6 miljoen 

overige materiële vaste activa, € 2,7 miljoen immateriële vaste activa).  

Onze netto-investeringen voor de periode bestonden uit: € 4,2 miljoen investeringen ter ondersteuning van 

groei en verhoging van efficiëntie, € 2,4 miljoen investeringen in onderhoud, € 1,9 miljoen aan stalen, (€ 0,1) 

miljoen aan verbruiksartikelen.  

Een netto afschrijvingspost van totaal € 7,1 miljoen is opgenomen onder de regel ‘afschrijvingen, 

waardeverminderingen’ in het overzicht van de totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, en 

betreft voornamelijk installaties, machines en uitrusting. 

De Groep huurt meerdere industriële gebouwen installaties en machines onder niet-opzegbare 

huurfinancieringsovereenkomsten. De huurtermijnen bedragen tussen 5 en 15 jaar en de eigendom van de 

activa berust binnen de Groep. Verbetering aan de huurovereenkomsten worden volgens de lineaire methode 
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afgeschreven over de verhuurder voor de looptijd van de respectievelijke huurovereenkomst of de levensduur 

van het activum.  

TOELICHTING 10. VOORRADEN 

Voorraden stegen met € 23,6 miljoen vergeleken met 31 december 2016, waarvan € 15,9 miljoen het directe 

gevolg is van de overname van Bentley, en € 7,7 miljoen het gevolg van een stijging van de inventarissen 

van Balta. De inventarisbijdrage van Bentley, ter grootte van € 15,9 miljoen, bestaat uit € 2,5 miljoen aan 

eindproducten, € 5,9 miljoen aan goederen in bewerking en € 7,5 miljoen aan grond- en hulpstoffen.  

TOELICHTING 11. HANDELS-EN OVERIGE VORDERINGEN 

Handels-en overige vorderingen stegen met € 12,6 miljoen tot € 67,5 miljoen per 31 maart 2017, tegenover 

€ 54,9 miljoen per 31 december 2016. Deze stijging is het directe gevolg is van de overname van Bentley. 

Handelsvorderingen van Bentley op de acquisitiedatum bedroegen € 13,9 miljoen. Zonder de invloed van de 

acquisitie daalden de handels-en overige vorderingen met € 1,2 miljoen.  

TOELICHTING 12. ANDERE NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 

Kasstroomafdekking 

Op 1 juni 2016 is met kasstroomafdekking begonnen. Daarom zijn veranderingen in de reële waarde van de 

termijncontracten vóór deze datum direct in de resultatenrekening opgenomen. Onderstaand 

bewegingsschema geeft een samenvatting van zowel de bedragen die in de kasstroomafdekkingsreserve zijn 

opgenomen als het gedeelte dat in de resultatenrekening is opgenomen met betrekking tot contracten die 

gedurende de verslagperiode zijn afgewikkeld. 
 

 

 

   

€ 1000 
31 maart 

2017 

31 december 

2016 

 

 

 Openingsbalans ...................................................................................................................................................................................  (116) - 

Bedragen opgenomen in de kasstroomafdekkingsreserve  ..................................................................................................................  (53) 2.190 

Bedragen opgenomen in de resultatenrekening ...................................................................................................................................  143 (2.307) 

Kasstroomafdekkingsreserve, eindbalans ......................................................................................................................................  (26) (116) 

   

TOELICHTING 13. SENIOR SECURED NOTES 

 

(€ 1000) 

 31 maart 

2017 

31 december 

2016 

    

Totaal Senior Secured Notes  278.488 283.510 

    

Langlopend gedeelte ................................................................................................................................................................   279.873 279.277 

waarvan: bruto schuld ................................................................................................................................................................   290.000 290.000 

waarvan: geactiveerde financieringskosten  (10.127) (10.723) 

Kortlopend gedeelte .................................................................................................................................................................   (1.385) 4.234 

waarvan: bruto schuld ................................................................................................................................................................   999 6.618 

waarvan: geactiveerde financieringskosten ...............................................................................................................................   (2.384) (2.384) 

LSF9 Balta Issuer heeft een totaal bedrag van € 290 miljoen uitgegeven aan 7,75% Senior Secured Notes die 

vervallen in 2022 als onderdeel van de financiering van de overname van Balta Finance. De Indenture werd 

opgemaakt op 3 augustus 2015 en het totale bedrag op de geblokkeerde rekening werd vrijgegeven op de 

uitvoeringsdatum. De vervaldatum van de Senior Secured Notes is 15 september 2022.  



 

 

 

 F-16  

 

De intresten op de Senior Secured Notes bedragen 7,75% per jaar en zijn halfjaarlijks betaalbaar op 15 maart 

en 15 september van ieder jaar. De eerste betaling vindt plaats op 15 maart 2016. 

Kosten die verband houden met de uitgifte van de Senior Secured Notes worden geactiveerd en afgeschreven 

in de winst- of verliesrekening over de periode van de schuld in overeenstemming met de effectieve 

intrestmethode. De totale geactiveerde kosten bedroegen € 16,4 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen geactiveerd 

blijven op 31 maart 2017 (in vergelijk met € 13,1 miljoen per 31 december 2016).  

De korte termijn schuld geassocieerd met de Senior Secured Notes houden verband met de opgebouwde 

intresten betaalbaar op de volgende vervaldatum en het gedeelte van de geactiveerde financieringskosten dat 

afgeschreven wordt in de winst- of verliesrekening over de volgende 12 maanden. 

TOELICHTING 14. BANK- EN ANDERE LENINGEN 

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de bank- en andere leningen per 31 maart 2017 en 31 december 2016 

weer. 

 

(€ 1000) 

 31 maart 

2017 

31 december 

2016 

    

Totaal Bank- en andere leningen  129.980 18.002 

    

Langlopend gedeelte ................................................................................................................................................................   126.394 15.388 

Senior Term Loan ....................................................................................................................................................   73.144 -- 

waarvan: bruto schuld ........................................................................................................................................   75.000 -- 

waarvan: geactiveerde financieringskosten .......................................................................................................   (1.856) -- 

Bentley Term Loan ..................................................................................................................................................   28.087 -- 

waarvan: bruto schuld ........................................................................................................................................   29.324 -- 

waarvan: geactiveerde financieringskosten .......................................................................................................   (1.237) -- 

Doorlopend krediet Bentley .....................................................................................................................................   10.383 -- 

Financiële leases ........................................................................................................................................................................   14.780 15.388 

    

Kortlopend gedeelte .................................................................................................................................................................   3.586 2.614 

Senior Term Loan ....................................................................................................................................................   (360) -- 

waarvan: lopende rente ......................................................................................................................................   104 -- 

waarvan: geactiveerde financieringskosten .......................................................................................................   (464) -- 

Bentley Term loan ....................................................................................................................................................   1.220 -- 

waarvan: bruto schuld ........................................................................................................................................   1.543 -- 

waarvan: geactiveerde financieringskosten .......................................................................................................   (323) -- 

Korte bankschulden (nog niet uitbetaalde cheques) ................................................................................................   105 -- 

Toezeggingsvergoedingen .......................................................................................................................................   118 120 

Financiële leaseverplichtingen ..........................................................................................................................   2.503 2.494 

Senior Term Loan 

Op 16 maart 2017 zijn LSF9 Balta Issuer S.A. en een aantal van zijn dochterondernemingen een senior 

term leningsovereenkomst (de ‘Senior Term Loan Agreement’) aangegaan voor een senior term  

loan-kredietfaciliteit van € 75,0 miljoen (de ‘Senior Term Loan’) en, onder voorbehoud van de daarin 

vastgestelde beperkingen op schuldvordering, de onbetaalde financiering die pari passu of ondergeschikt is 

aan een dergelijke initiële faciliteit. De opbrengsten van de initiële tranches van de Senior Term Loan 

werden gebruikt om bepaalde achtergestelde leningen van toeleveranciers aan de Emittent te voldoen om de 

overname van Bentley te financieren, en om verwante kosten en uitgaven te betalen. De vervaldatum van de 

Senior Term Loan Agreement is 22 maart 2022. 

De intresten op de Senior Term Loan bedragen EURIBOR plus een marge van 5% per jaar, onder 

voorbehoud van een op de Geconsolideerde Senior Secured Net Leverage Ratio (zoals bepaald in de Senior 

Term Loan Agreement) gebaseerd margemechanisme. 

De Senior Term Loan Agreement is gewaarborgd door de Emittent en de Garanten die ook de Senior 

Secured Notes garanderen, en is gewaarborgd door hetzelfde onderpand dat de Senior Secured Notes 
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garandeert. De Senior Term Loan Agreement bevat dezelfde garantiedekkingstest als de Doorlopende 

kredietfaciliteit Overeenkomst. 

De Senior Term Loan Agreement bevat incurrence-covenanten die nagenoeg hetzelfde luiden als die 

dewelke van toepassing zijn op de Senior Secured Notes. De Senior Term Loan Agreement bevat ook de 

gebruikelijke bevestigende en negatieve convenanten. 

Kosten die verband houden met de Senior Term Loan Agreement worden geactiveerd en volgens de 

effectieve rentemethode naar de winst of het verlies over de looptijd van de schuld afgeschreven. De totale 

geactiveerde kosten bedroegen € 2,3 miljoen. 

Het kortlopende gedeelte van de schuld in verband met de Senior Term Loan Agreement heeft betrekking op 

de lopende rente verschuldigd op de eerstvolgende rentebetalingsdatum en het gedeelte van de 

schulduitgiftekosten die in de komende 12 maanden aan de winst of het verlies worden afgeschreven. 

 

We bevestigen dat per 31 maart 2017 het totale basisbedrag van alle uitstaande leningen en geldopnemingen 

onder de aanvullende faciliteit minder is dan 30% van de totale verbintenissen en de financiële convenanten 

dus niet van toepassing zijn. 

Bentley Financieringsregelingen 

Op 1 februari 2017 zijn BPS Parent, Inc. en andere dochterondernemingen met Fifth Third Bank en andere 

financiële instellingen (de ‘kredietverstrekkers’) een gesyndiceerde kredietfaciliteit voor $ 51,0 miljoen 

aangegaan (de ‘Fifth Third Credit Agreement’). De kredietfaciliteiten onder de Fifth Third Credit Agreement 

bestaan uit: (i) een doorlopend krediet van 5 jaar, voor $ 18,0 miljoen, verschuldigd en betaalbaar op 

31 januari 2022, waarvan de beschikbaarheid is vastgelegd in een leningsbasis, een (ii) een termijnlening van 

5 jaar, voor $ 33,0 miljoen (de ‘Bentley Term Loan’), eveneens met een vervaldatum van 31 januari 2022, en 

waarvoor kwartaalbetalingen zijn overeengekomen. De verplichtingen onder de Fifth Third Credit 

Agreement zijn gewaarborgd door een zekerheidsrecht op zo goed als alle activa van BPS Parent, Inc. en zijn 

dochterondernemingen ten gunste van de kredietverstrekkers. The Fifth Third Credit Agreement bevat 

bevestigende en negatieve convenanten en andere betalingsbeperkingen voor BPS Parent, Inc. en zijn 

dochterondernemingen. Sommige convenanten beperken de schuldgraad en investeringen van BPS Parent, 

Inc. en zijn dochterondernemingen en vereisen het aanhouden van bepaalde financiële ratio’s, zoals 

gedefinieerd in de Fifth Third Credit Agreement.  

Op 31 maart 2017 bedroeg het onder het doorlopende krediet opgenomen bedrag € 10,4 miljoen 

($ 11,1 miljoen). De netto boekwaarde van de Bentley Term Loan per 31 maart 2017 bedroeg € 29,3 miljoen 

(inclusief geactiveerde financieringskosten en lopende rente).  

De rente op de Bentley Term Loan is betaalbaar per kwartaal, derhalve op de eerste dag van mei, augustus, 

november en februari. Kosten die verband houden met de Bentley Term Loan worden geactiveerd en 

afgeschreven over de looptijd van de schuld over de winst of het verlies volgens de effectieve rentemethode. 

De totale geactiveerde kosten bedroegen € 1,6 miljoen. 

Het kortlopende gedeelte van de schuld in verband met de Bentley Term Loan heeft betrekking op de 

lopende rente die op de eerstvolgende rentebetalingsdatum verschuldigd is en het gedeelte van 

de schulduitgiftekosten die in de komende 12 maanden aan de winst of het verlies worden afgeschreven. 

Financiële leaseverplichtingen 

De financiële leaseverplichtingen zijn gedaald van € 17,9 miljoen per 31 december 2016 tot € 17,3 miljoen per 

31 maart 2017. In deze periode werden geen nieuwe materiële financiële leaseovereenkomsten aangegaan.  
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Kortlopende bankschulden 

Kortlopende bankschulden betreffen voornamelijk nog niet uitbetaalde cheques en geeft de nog niet 

uitbetaalde cheques weer waarvoor op 31 maart 2017 geen contanten beschikbaar zijn op de rekeningen van 

geldmiddelen en kasequivalenten.  

Toezeggingsvergoedingen 

De betaalbare toezeggingsvergoedingen bleven gelijk op € 0,1 miljoen.  

TOELICHTING 15. AANVULLENDE TOELICHTINGEN OP FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

De boekwaarden en reële waarden van de handels-en overige vorderingen, liquide middelen, aangegane 

leningen, financiële leaseverplichtingen, derivaten en handels- en overige schulden worden in de tabel 

hieronder verkort weergegeven: 

 

(€ 1000) 

Reële waarde 

hiërarchie 

31 maart 

2017 

31 maart  

2017 

31 december 

2016 

31 december 

2016 

  
 

Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde 

  
 

    

Activa per balansdatum  
 

108.161 108.161 101.102 101.102 

  
 

    

Leningen en vorderingen .........................................................................................................................................................   
 

108.154  108.154 101.056 101.056 

Handels-en overige vorderingen ................................................................................................................................................   
 

68.422 68.422 55.068 55.068 

Liquide middelen .......................................................................................................................................................................  Niveau 1 
 

39.732  39.732  45.988 45.988 

Activa aan reële waarde via OCI ...........................................................................................................................................   
 

7 7 46 46 

Vreemde valuta afgeleide financiële instrumenten ...................................................................................................................  Niveau 2 
 

7 7 46 46 

  
 

    

Verplichtingen op de balansdatum  
 

557.066 595.780 433.237 468.726 

  
 

     

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs ..................................................................................................   
 

557.033 595.747 433.075 468.564 

Senior Secured Notes .................................................................................................................................................................  Niveau 1 
 

278.488 317.202 283.511 319.000 

Bank- en andere leningen ..........................................................................................................................................................  Niveau 2 
 

129.980 129.980 18.001 18.001 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   
 

148.565 148.565 131.562 131.562 

Financiële verplichtingen tegen reële waarde via OCI ........................................................................................................   
 

33 33 162 162 

Vreemde valuta afgeleide financiële instrumenten ...................................................................................................................  Niveau 2 
 

33 33 162 162 

Er kunnen verschillende niveaus van waardebepalingstechnieken gedefinieerd worden: 

1. Niveau 1: zijn waarderingen afgeleid van genoteerde prijzen (niet aangepast) in een actieve 

markt voor identieke activa en passiva; 

2. Niveau 2: zijn waarderingen afgeleid van bronnen anders dan genoteerde prijzen vervat in 

niveau 1, die waarneembaar zijn voor activa of passiva, ofwel direct (als prijzen), ofwel 

indirect (afgeleid van prijzen); 

3. Niveau 3: zijn waarderingen afgeleid van bronnen voor activa of passiva die niet gebaseerd 

zijn op observeerbare marktdata (niet-waarneembare inputs). 

De reële waarde van de Senior Secured Notes is gebaseerd op een niveau 1 van de 

waardebepalingstechnieken. De reële waarde van alle overige financiële instrumenten, met uitzondering van 

liquide middelen, werden bepaald met behulp van niveau 2 waardebepalingstechnieken. De reële waarde van 

de valutatermijncontracten werden bepaald door gebruik te maken van de op de actieve markt genoteerde 

termijnkoers. De verdisconteringseffecten zijn normaal gezien onbelangrijk voor derivaten van niveau 2. 

Voor handels-en overige vorderingen en handels- en overige schulden wordt de boekwaarde beschouwd als 

een goede raming van de reële waarde, gezien deze posten vooral op korte termijn afgewikkeld worden. 

Er waren geen veranderingen in de waarderingstechnieken gedurende de periode. 
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TOELICHTING 16. FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT 

De groep is blootgesteld aan diverse financiële risico’s: marktrisico (voornamelijk wisselkoersrisico, reële 

waarde interestrisico, kasstroom interestrisico en grondstoffenprijsrisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

Het algehele risicomanagement van de Groep richt zich op de onvoorspelbaarheid van de financiële en 

grondstoffenmarkten en zoekt naar het minimaliseren van de potentiële negatieve effecten op de resultaten 

van de groep. Het doel is de gebeurtenissen of handelingen die kunnen leiden tot financiële verliezen, te 

identificeren, te meten, te beheren en te controleren. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt om 

bepaalde risico’s op groepsniveau af te dekken.  

Er waren geen veranderingen in het functioneren van het risicomanagement of enig risicomanagementbeleid 

na de afsluiting van het jaar. 

Onze primaire liquiditeitsbronnen bestaan uit kasstromen uit bedrijfsvoering, non-recourse factoring-

overeenkomsten, de Senior Secured Notes, een Senior Term Loan, een Bentley Term Loan en de doorlopende 

kredietfaciliteiten. Onze schuldverplichtingen bestaan voornamelijk uit de hoofdsom- en rentebetalingen op de 

Bentley Term Loan en rentebetalingen op de Notes, de Senior Term Loan, en rentebetalingen op opgenomen 

bedragen uit de doorlopende kredietfaciliteiten en kapitaal leaseverplichtingen. 

We verwijzen naar Toelichting 15 voor een gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen die tussen 

31 december 2016 en 31 maart 2017 plaatsvonden. Per 31 maart 2017 heeft de onderneming een netto schuld 

van € 385 miljoen. 

TOELICHTING 17. VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN 

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen stegen van € 36,3 miljoen per 31 december 2016 tot 

€ 39,4 miljoen per 31 maart 2017. 

De stijging betreft met name de verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen met betrekking tot de 

overname van Bentley (€ 2,0 miljoen) die kunnen worden verdeeld in een langlopend gedeelte van 

€ 0,3 miljoen en een kortlopend gedeelte van € 1,7 miljoen. Het resterende bedrag van € 1 miljoen kan 

worden toegerekend aan de stijging in reserves voor vakantietoeslagen bij de Balta Group.  

TOELICHTING 18. HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 

De uitstaande handels- en overige schulden stegen van € 131,6 miljoen per 31 december 2016 tot 

€ 148,6 miljoen per 31 maart 2017. Deze stijging kwam voort uit de overname van Bentley. Door Bentley 

verschuldigde handelsschulden bedroegen € 13,0 miljoen per 31 maart 2017.  

TOELICHTING 19. DIVIDENDEN PER AANDEEL 

De Groep keerde voor de periode eindigend op 31 december 2016 en eindigend op 31 maart 2017 geen 

dividenden uit aan de aandeelhouders. 

TOELICHTING 20. WINST PER AANDEEL 

 

 31 maart 

2017 

31 december 

2016 

    

Basiswinst per aandeel    

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten ................................................................................................................................   158 2.460 

Percentage nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen 

LSF9 Balta Issuer SA .................................................................................................................................................................  

 

1% 1% 

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen LSF9 Balta 

Issuer SA ...................................................................................................................................................................................  

 

2 25 

Nettoresultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten toe te rekenen aan houders van gewone aandelen LSF9 Balta 

Issuer SA ....................................................................................................................................................................................  

 

- - 

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000) ..........................................................................................   171 171 

Nettoresultaat per aandeel toe te rekenen aan houders van gewone aandelen LSF9 Balta Issuer SA (in €) ............................   0,01 0,14 
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De overname van Balta Finance werd gedeeltelijk gefinancierd door de uitgifte van PEC’s. Iedere PEC is 

gerechtigd om een rendement te ontvangen dat voornamelijk bestaat uit de inkomsten die de onderneming 

heeft verkregen uit zijn belegging in LSF9 Balta Investments S.à.r.l., met dien verstande dat de onderneming 

een marge van 1% op jaarbasis op zijn financiële activiteiten zal aanhouden. Hieruit volgt dat de overgrote 

meerderheid van het nettoresultaat toerekenbaar is aan de houders van de PEC's, en niet aan de houders van 

de gewone aandelen.  

TOELICHTING 21. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

Sinds de publicatie van het voorgaande jaarrekening werden geen wezenlijke veranderingen opgemerkt in de 

risico's voor de Groep. Er wordt niet verwacht dat er materiële aansprakelijkheden voortvloeien uit 

de voorwaardelijke verplichtingen, anders dan waarin voorzien. 

TOELICHTING 22. VERBINTENISSEN 

Er vonden ten opzichte van 31 december 2016 geen wezenlijke veranderingen plaats voor de verbintenissen.  

TOELICHTING 23. SEIZOENSINVLOEDEN 

Seizoensgebonden effecten zijn slechts van beperkte invloed op de activiteiten van de Groep. 

TOELICHTING 24. LIJST VAN GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

De dochterondernemingen en gezamenlijk geauditeerde entiteiten van LSF9 Balta Issuer S.A., het 

belangenpercentage van de Groep en het controlepercentage van de Groep worden hierna aangegeven. 

 
  31 maart 2017 

 

31 december 2016 

  % participatie % participatie % participatie % participatie 

      

België      

Balta NV  .................................................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

Balta Industries NV ..................................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

Balta Trading Comm.V ............................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

Modulyss NV ...........................................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

Balta Oudenaarde NV ..............................................................................................................................................   95% 100% 95% 100% 

Balta M BVBA.........................................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

Balfid BVBA ............................................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

      

Luxemburg      

Balfin Services S.à r.l. ..............................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

LSF9 Balta Luxembourg S.à r.l. (opgericht op 1 december 2016) .........................................................................   100% 100% 100% 100% 

LSF9 Balta Investment S.à r.l. .................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

      

Turkije      

Balta Orient Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S ..............................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

Balta Floorcovering Yer Dös¸emeleri San.ve Tic A.S¸ . ...........................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

      

Bermuda      

LSF9 Renaissance GP (Bermuda) .............................................................................................................................................   100% 100%   

LSF9 Renaissance Bermuda Partners LP . ................................................................................................................................   98,39% 100% - - 

      

VS      

Balta USA Inc. ...............................................................................................................................................................................   100% 100% 100% 100% 

LSF9 Renaissance Holdings LLC ...........................................................................................................................   100% 100% - - 

LSF9 Renaissance Acquisitions LLC ......................................................................................................................   100% 100% - - 

BPS Parent, Inc. .......................................................................................................................................................   100% 100% - - 

Bentley Prince Street Holdings, Inc.........................................................................................................................   100% 100% - - 

Bentley Mills, Inc. ....................................................................................................................................................   100% 100% - - 

Prince Street, Inc. .....................................................................................................................................................   100% 100% - - 
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TOELICHTING 25. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

Aandelen 

Tot op 22 februari 2017 was 100% van het belang in LSF9 Balta Issuer S.A. eigendom van LSF9 Balta 

Midco S.à r.l.. Als gevolg van een aandelenverkoopovereenkomst van 22 februari 2017 werden alle aandelen 

in LSF9 Balta Issuer S.A. verkocht aan LSF9 Balta Holdco. Via tussenkomende holdingvennootschappen 

blijft Lone Star Fund IX 100% van het geplaatste kapitaal van LSF9 Balta Issuer S.A behouden. 

De volgende transacties werden met verbonden partijen aangegaan: 

Beloning aan managers op sleutelposities 

Het hoger management bestaat uit het Directiecomité van de Groep, dat bestaat uit personen die de 

bevoegdheid hebben en verantwoordelijk zijn voor het plannen en sturen van en het uitoefenen van 

zeggenschap over de activiteiten van de Groep. De beloning aan managers op sleutelposities omvat alle vaste 

en variabele bezoldigingen en andere voordelen die beschreven staan in overige kosten. De beloningen die 

aan de managers op sleutelposities betaald werden of verschuldigd waren voor als werknemers verleende 

diensten, inclusief voor diensten verleend op basis van de management- of consultancy- overeenkomsten met 

de Groep, exclusief ontslagvergoedingen, worden hierna aangegeven: 

 

(€ 1000) 

 31 maart 

2017 

31 maart 

2016 

    

Totaal beloning aan managers op sleutelposities   722 1.439 

Korte-termijn personeelsbeloningen ........................................................................................................................................................   722 811 

Ontslagvergoedingen ...............................................................................................................................................................................   - 628 

Leden van het hoger management hebben recht op een management-deelnemingsplan voor de diensten die 

zij aan de groep hebben geleverd. De teruggave van hun investering wordt voldaan door LSF9 Midco indien 

zich bepaalde marktvoorwaarden hebben voorgedaan, en door LSF9 Renaissance Bermuda Partners, G.P. 

voor het management van Bentley Mills. 

Overname van Bentley  

We verwijzen naar Toelichting 6 voor de gedetailleerde beschrijving van de overname van Bentley.  

Saldi voortvloeiend uit de dagelijkse activiteiten: 

 

(€ 1000) 

 31 maart 

2017 

31 december 

2016 

    

Overige schulden aan verbonden partijen ...............................................................................................................................................   54 54 

De saldi vloeien met name voort uit posities van lopende rekeningen aan het einde van het jaar en het einde 

van het kwartaal, als gevolg van betalingen die namens de groepsentiteiten zijn uitgevoerd. Deze lopende 

rekeningen worden weergegeven in respectievelijk de handels-en overige vorderingen en de handels- en 

overige schulden. 

TOELICHTING 26. GEBEURTENISSEN NA DE RAPPORTAGE 

 

De Balta Groep versterkt zijn marktpositie organisch en overweegt diverse kansen op de M&A- en 

kapitaalmarkten om zijn groei te financieren. Op 17 mei 2017 kondigde Balta Groep NV (“Balta”), een 

vennootschap die als holdingvennootschap boven de Vennootschap zal worden ingevoegd, zijn voornemen 

aan om een eerste openbare aanbieding en de notering van zijn gewone aandelen op Euronext Brussels te 

starten (het “Aanbod”). Naar verwachting omvat dit de verkoop van nieuw uitgegeven en bestaande gewone 
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aandelen aan institutionele en particuliere beleggers in België en aan bepaalde institutionele beleggers 

daarbuiten. Het Aanbod zal naar verwachting circa € 137,6 miljoen netto opleveren aan primaire opbrengsten 

(exclusief de geschatte vergoedingen en provisies in verband met het Aanbod) en zal ook een secundaire 

verkoop van bestaande aandelen door Lone Star Fund IX, de huidige aandeelhouder van Balta, omvatten. 

Balta is voornemens de primaire netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken om de schuldgraad van de 

Groep te verlagen door bestaande schulden af te lossen. Na de voltooiing van het Aanbod streeft de Groep 

een pro forma verhouding nettoschuld / pro forma Adjusted EBITDA van circa 2,5x na.  
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Verslag van de commissaris 
 
 

Aan de aandeelhouders van 

LSF9 Balta Issuer S.A. 

 

 

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening 

 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 

dochterondernemingen (samen “de Groep”). De geconsolideerde jaarrekening omvat de geconsolideerde 

balans op 31 december 2016, geconsolideerde winst- en verliesrekening, geconsolideerd mutatieoverzicht van 

eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op die datum, geconsolideerd cash flowstatement voor het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2016, evenals een toelichting die een overzicht van de voornaamste 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige informatieverschaffing bevat. 

 

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening 

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening die een 

getrouw beeld geeft in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals 

goedgekeurd door de Europese Unie, alsook voor het implementeren van een interne beheersing die de raad 

van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijking van 

materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de “erkende commissaris” 

 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden 

(ISA’s) uitgevoerd, zoals goedgekeurd door de “Commissie van Financieel Toezicht” van Luxemburg. Die 

standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren 

teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen 

van materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 

beoordeling door de “erkende commissaris”, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een 

afwijking van materieel belang in de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het 

maken van die risico-inschatting neemt de “erkende commissaris” de interne beheersing van de vennootschap 

in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de geconsolideerde jaarrekening, 

die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden 

geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne 

beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan 

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de geconsolideerde jaarrekening als 

geheel.  

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons 

oordeel zonder voorbehoud te baseren.   
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Oordeel 

 

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de geconsolideerde financiële 

toestand van de Groep op 31 december 2016 evenals van haar geconsolideerde resultaten en geconsolideerde 

kasstromen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, in overeenstemming met International 

Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

 

Bijkomende informatie 

 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de bijkomende informatie. De bijkomende informatie omvat de 

informatie opgenomen in het jaarverslag met uitzondering van de geconsolideerde jaarrekening en ons verslag 

over deze geconsolideerde jaarrekening. 

 

Ons verslag over de geconsolideerde jaarrekening handelt niet over deze bijkomende informatie en wij 

formuleren dan ook geen enkele vorm van oordeel hierover. 

 

In het kader van onze controle van de geconsolideerde jaarrekening is het onze verantwoordelijkheid om de 

bijkomende informatie door te nemen en te overwegen of deze bijkomende informatie materieel inconsistent 

is met de geconsolideerde jaarrekening en onze kennis opgedaan tijdens onze controle of op enige andere 

manier materieel foutief weergegeven lijkt te zijn. Als er op basis van onze werkzaamheden blijkt dat de 

bijkomende informatie materieel foutief wordt weergegeven, zijn we verplicht dit te rapporteren. Wij dienen 

hieromtrent echter niets te rapporteren. 

 

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

 

Het jaarverslag stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening en werd opgesteld in overeenstemming 

met de geldende wettelijke verplichtingen. 

 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative    Luxemburg, 27 april 2017 

Vertegenwoordigd door 

 

 

 

 

 

Vincent Ball
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE 

RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2016 

 

(x duizend €) Toelichting 

Per 31 

december 

2016 

Per 31 

december 

2015 

I. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING    

Omzet 3 557,685 194,777 

Kostprijs grondstoffen   (259,472) (102,817) 

Voorraadwij zigin gen  6,055 (16,140) 

Personeelskosten2 5 (130,054) (45,391) 

Overige inkomsten 6 8,171 4,005 

Overige kosten 6 (101,017) (33,128) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 7 (28,666) (8,014) 

Recurrent bedrijfsresultaat
1
  52,701 (6,709) 

Eenmalige inkomsten  1,610  

Integratie- en herstructureringskosten 8 (5,128) (10,396) 

Bedrijfswinst / (-verlies)
1
  49,183 (17,105) 

    

Financiele opbrengsten   57  

Financiele kosten 9 (28,608) (9,495) 

Financiële kosten, netto  (28,552) (9,495) 

    

Winst / (verlies) voor belasting  20,632 (26,600) 

    

Belastingopbrengsten / (-kosten) 10 4,713 4,606 

Winst / (verlies) voor de periode van lopende activiteiten  25,345 (21,995) 

    

Winst / (verlies) voor de periode van stopgezette activiteiten    

Winst / (verlies) voor de periode  25,345 (21,995) 

    
II. GECONSOLIDEERDE ANDERE NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN   

    
Posten in andere niet-gerealiseerde resultaten die later kunnen 

geherclassificeerd worden in de resultatenrekening  

   

Wisselkoersverschillen buitenlandse activiteiten  

Veranderingen in de reele waarde van hedging instrumenten 

aangeduid voor kasstroomhedge accounting  

 (8,013) 

  

(116) 

720 

Posten in andere niet-gerealiseerde resultaten die niet geherclassificeerd 

worden in de resultatenrekening 

   

Veranderingen in uitgestelde belastingen  

Verandering in provisie pensioenverplichtingen 

 285 

(882) 

(432) 

1,375 

Andere niet-gerealiseerde resultaten voor de periode, na aftrek van 

belastingen 

 

(8,727) 1,664 

    

Totaalresultaat voor de periode  16,618 (20,331) 

    

De basis en verwaterde winst per aandeel van lopende activiteiten 

toegekend aan de houders van de gewone aandelen van de moede 

rmaatschappij 32 1.5 (1,3) 
 

 _____________________  

(1) Bedrijfswinst/(-verlies) vóór uitzonderlijke kosten en Bedrijfswinst/(-verlies) zijn niet-GAAP-maatstaven zoals beschreven in  

Toelichting 1.23.   

(2) Om meer relevante informatie weer te geven, werden de loonbelastingvoordelen voor de twaalf maanden eindigend per 31 december 2015 

voor een bedrag van € 1,6 miljoen geheralloceerd van overige opbrengsten naar personeelskosten. Dezelfde aanpak werd gehanteerd voor de 

twaalf maanden eindigend per 31 december 2016 (het vergelijkbare bedrag is gelijk aan € 5,4 miljoen) en zal vanaf nu consistent worden 

voorgesteld. 

 De toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31 DECEMBER 

 

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 

 

 

 

 

 

 

(x duizend €) Toelichting

Per 31 

december  

2016

Per 31 

december 

2015

Materiële vaste activa

     Terreinen en gebouwen 12 169,203      175,734      

     Installaties, machines en uitrusting 12 115,016      108,584      

     Overige materiële vaste activa 12 15,019        15,012        

Goodwill 4 124,673      124,673      

Immateriële vaste activa 11 2,376          1,667          

Uitgestelde belastingvorderingen 13 18,950        8,573          

Handels- en overige vorderingen 15 138             91               

Totaal der vaste  activa 445,375      434,334      

Voorraden 14 135,320      129,438      

Afgeleide financiële instrumenten 24 46               786             

Handels- en overige vorderingen 15 54,930        46,544        

Belastingvordering op korte termijn 34               28               

Liquide middelen 16 45,988        45,462        

Totaal der vlottende activa 236,318      222,257      

Totaal activa 681,693      656,590      

Kapitaal 17 171             171             

Uitgiftepremies 17 1,260          1,260          

Preferente aandeelbewijzen 20 138,600      

Andere gerealiseerde resultaten 18 (7,063)         1,664          

Overgedragen winst en overige reserves 19 3,351          (21,995)       

Totaal e igen vermogen 136,319      (18,900)       

Preferente aandeelbewijzen 20 -              138,600      

Senior secured notes 21 279,277      276,826      

Leningen 22 15,388        17,787        

Uitgestelde belastingschuld 13 69,775        67,879        

Verplichtingen uit  hoofde van personeelsbeloningen 26 5,079          4,191          

Totaal der schulden op lange termijn 369,519      505,283      

Senior Secured Notes 21 4,234          6,864          

Leningen 22 2,614          2,490          

Verplichtingen uit  hoofde van personeelsbeloningen 26 31,246        31,554        

Voorzieningen voor overige schulden en kosten 27 64               64               

Afgeleide financiële instrumenten 24 162             -              

Handels- en overige schulden 28 131,562      124,404      

Belastingschuld op korte termijn 5,974          4,831          

Totaal der schulden op korte termijn 175,856      170,207      

Totaal der schulden 545,374      675,490      

Totaal passiva 681,693      656,590      
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GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 

 

 
 

 

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.

(x duizend €) Toelichting

Periode 

geëindigd 

op 31 

december 

2016

Periode 

geëindigd 

op 31 

december 

2015

KASSTRO O M VAN O PERATIO NELE ACTIVITEITEN

Winst / (Verlies) voor de periode 25,345        (21,995)       

Aanpassingen met betrekking tot:

Belastingskosten/opbrengsten 10 (4,713)         (4,606)         

Financiële opbrengsten (57)              

Financiële kosten 9 28,608        9,495          

Afschrijvingen en waardeverminderingen 7 28,666        8,014          

Non-cash impact van de allocatie van de aankoopprijs (PPA) 4 25,695        

(Winst)/verlies op verkoop van vaste activa (1,610)         

Bewegingen in provisies en uitgestelde opbrengsten 4,338          

Reële waarde van derivatencontracten 24 786             87               

Gegenereerde kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal 77,025 21,028 

Wijzigingen in werkkapitaal:

Voorraden (5,883)         8,803          

Handels- en overige vorderingen (8,433)         (2,241)         

Handels- en overige schulden 10,485        (3,413)         

Overig werkkapitaal (5,459)         16,928        

Gegenereerde kasstromen na wijzigingen in het werkkapitaal 67,735 41,106 

Netto belastingen (betaald)/teruggevorderd (1,478)         (532)            

Netto kasstroom van operationele  activiteiten 66,257 40,575 

KASSTRO O M VAN INVESTERINGSACTIVITEITEN

Aankopen en verkopen van materiële vaste activa (36,483)       (14,571)       

Aankopen van immateriële vaste activa (1,494)         

Aankopen van dochterondernemingen 4 (272,838)     

Netto kasstroom van bedrijfscombinaties 40,656        

Opbrengsten van vaste activa 2,408          

Netto kasstroom van investeringsactiviteiten (35,569) (246,754)

KASSTRO O M VAN FINANCIËLE ACTIVITEITEN

Rente en andere financieringskosten betaald, netto (27,814)       (1,442)         

Inkomsten van de uitgifte van gewone aandelen en agio 1,431          

Inkomsten van de uitgifte van preferente aandeelbewijzen 20 138,600      

Inkomsten van de uitgifte van Senior Secured Notes 21 290,000      

Terugbetalingen van leningen met externe partijen 22 (2,349)         (160,505)     

Betaling van kosten van schulden 21 (16,442)       

Netto kasstroom van financiële  activiteiten (30,163) 251,641 

NETTO  STIJGING/(DALING) VAN LIQ UIDE MIDDELEN 526             45,462        

Liquide middelen aan het begin van de periode 45,462        

Liquide middelen op het einde van de periode 16 45,988        45,462        
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN EIGEN VERMOGEN VOOR HET JAAR 

EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2016 

 

(x duizend €) 

Maatschappelijk 

kapitaal 

Uitgiftep 

remie PECs 

Niet-

gerealiseerde 

resultaten 

(Toelichting 18) 

Overgedragen 

resultaten Totaal 

Minderheids- 

belangen 

Totaal 

eigen 

vermogen 

         

Saldo op 22 juni 2015 
31  -  - - 31 - 31 

                 

Kapitaalsverhoging 
140  1,260  

 
-  -  1,400  -  1,400 

Totale bijdrage door de eigenaars 

van de moedervennootschap, direct 

opgenomen in eigen vermogen 

171  1,260  

 

-  -  1,431  -  1,431  

 
  

 
     

Winst / (verlies) over de periode 
-  -  

 
-  (21,995) (21,995) -  (21,995) 

Niet-gerealiseerde resultaten 
    

 
          

Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 

activiteiten 
    

 

720    720  -  720  

Cumulatieve wijzigingen in 

personeelsbeloningen 
     944    944  -  944  

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 

over de periode 
-  -  

 
1,664  (21,995) (20,331) -  (20,331) 

                 

Saldo op 31 december 2015 
171  1,260   1,664  (21,995) (18,900) -  (18,900) 

 

 

(€ duizenden) 

Maatschappelijk 

kapitaal 

Uitgiftep 

remie PECs 

Niet-

gerealiseerde 

resultaten 

(Toelichting 18) 

Overgedragen 

resultaten Totaal 

Minderheids- 

belangen 

Totaal 

eigen 

vermogen 

         

Saldo op 1 januari, 2016 
171 1,260 - 1,664 (21,995) (18,900) - (18,900) 

                 

Erkenning van de PECs als equity 

instrument 
  138,600   138,600  138,600 

Winst / (verlies) over de periode 
-  -   -  25,345 25,345 -  25,345 

Niet-gerealiseerde resultaten 
-  -   -  -  -  -  -  

Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 

activiteiten 

   (8,013)  (8,013)  (8,013) 

Veranderingen in de werkelijke 

waarde van hedging instrumenten 

aangeduid voor kasstroomhedge 

accounting 

   (116)  (116)  (116) 

Cumulatieve Wijzigingen in 

uitgestelde belastingen 
   285  285  285 

Cumulatieve veranderingen in 

provisie pensioenverplichtinge 
-  -   (882) -  (882) -  (882) 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten 

over de periode 
-  -   (8,727)  25,345  16,618  -  16,618  

                 

Saldo op 31 december 2016 
171  1,260  138,600 (7,063) 3,351 136,319 -  136,319 

 

De toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

TOELICHTING 1. BOEKHOUDPRINCIPES VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Hierna worden de belangrijkste boekhoudprincipes voor financiële verslaggeving beschreven, die werden 

toegepast bij het opstellen van deze geconsolideerde jaarrekening. Deze principes werden consistent 

toegepast op het voorgestelde jaar, tenzij anders vermeld. 

Toelichting 1.1 Basisbeginselen 

Basisbeginselen 

De geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. (“de Vennootschap” of Balta Issuer”), 

geregistreerd op Rue du Puits Romain 33, L-8070 Bertrange (handelsregister Luxemburg: B198084), en de 

dochterondernemingen (“de Groep”) werden opgesteld overeenkomstig de Internationale Financiële 

Rapporteringsstandaarden (IFRS), zoals vastgesteld door de Europese Unie. Deze omvatten alle IFRS-

normen en IFRIC-interpretaties die gepubliceerd en van kracht waren op 31 december 2016.  

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro. De euro is de presentatie- en functionele valuta van de 

Vennootschap en tevens de presentatievaluta van de Vennootschap. Alle bedragen zijn uitgedrukt in 

duizenden euro tenzij anders vermeld. 

De jaarrekening is conform het continuïteitsbeginsel opgesteld, wat betekent dat de werkzaamheden zich 

zullen voortzetten in de nabije toekomst. 

De geconsolideerde jaarrekening bestrijkt een periode van 12 maanden, startend op 1 januari 2016 en 

eindigend op 31 december 2016. Het vergelijkende jaar bestrijkt het enkelvoudige resultaat van LSF9 Balta 

Issuer S.A. en LSF9 Balta Investments S.à r.l. van de datum van incorporatie, respectievelijk 22 juni 2015 en 

10 juni 2015 tot 31 december 2015 en het geconsolideerde resultaat van Balta Finance S.à r.l. van 11 augustus 

2015 tot 31 december 2015. 

Bij het opstellen van de jaarrekening, in overeenstemming met IFRS, dienen bepaalde essentiële 

boekhoudveronderstellingen te worden gebruikt. Bij het toepassen van de boekhoudprincipes van de Groep 

dient het management de toepassing van de boekhoudprincipes te beoordelen. De gebieden waar sprake is van 

een hogere mate van beoordeling of complexiteit of de gebieden waar veronderstellingen en schattingen 

belangrijk zijn voor de geconsolideerde jaarrekening, worden verder uitgewerkt in Toelichting 2. 

Nieuwe normen en wijzigingen aan normen 

Volgende nieuwe normen, wijzigingen en interpretaties zijn voor de eerste maal verplicht voor het boekjaar 

startend op 1 januari 2016. Deze hebben geen impact gehad op de resultatenrekening van de Vennootschap. 

 Wijzigingen aan IAS 1, ‘Presentatie van de jaarrekening’ zijn van toepassing voor de boekjaren 

die beginnen op of na 1 januari 2016. De wijzigingen aan IAS 1 zijn onderdeel van het voorstel 

van het IASB om de voorstelling en de toelichting in financiële rapportering te verbeteren en 

zijn bedoeld om bedrijven verder aan te moedigen om een professionele beoordeling te 

hanteren bij het bepalen welke informatie ze vrijgeven in de jaarrekening. De wijzigingen 

leggen uit dat de materialiteit van belang is voor de volledige jaarrekening en dat de opname 

van immateriële informatie de bruikbaarheid van de financiële toelichting kan belemmeren. 

Daarnaast verduidelijken de wijzigingen dat bedrijven een professionele beoordeling zouden 

moeten hanteren wanneer en in welke volgorde informatie is opgenomen in de jaarrekening. 

 Wijziging aan IAS 19, ‘Personeelsbeloningen’, aan de toegezegde-pensioenvoordelenregeling 

(effectief 1 juli 2014 en goedgekeurd voor 1 februari 2015). Deze beperkte wijzigingen zijn 

van toepassing op de bijdragen van werknemers of derde partijen met een toegezegde-

pensioenvoordelenregeling. Het doel van de wijziging is de boekhouding van de bijdragen, die 

onafhankelijk is van het aantal dienstjaren, te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld, de 

werknemersbijdragen berekenen volgens een vast percentage van de bezoldiging. 

 Jaarlijkse verbeteringen 2010-2012 (effectief 1 juli 2014 en goedgekeurd op 1 februari 2015). 
Deze wijzigingen omvatten aanpassingen van de 2010-12 cyclus van het jaarlijkse 
verbeteringsproject, deze hebben een invloed op 7 standaarden: IFRS 2, ‘Op aandelen 
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gebaseerde betaling’, IFRS 3, ‘Bedrijfscombinaties’, IFRS 8, ‘Operationele segmenten’, 
IFRS 13, ‘Reële waardering’, IAS 16, ‘Materiële vaste activa’, en IAS 38, ‘Installaties, 
machines en uitrusting’, voortvloeiende wijzigingen aan IFRS 9, ‘Financiële instrumenten’, 
IAS 37, ‘Provisies, voorwaardelijke schulden en voorwaardelijke activa, en IAS 39, 
‘Financiële instrumenten –Opname en waardering’. 

 Jaarlijkse verbeteringen 2012-2014 (effectief en goedgekeurd op 1 januari 2016). Deze reeks 
wijzigingen heeft een invloed op 4 standaarden: IFRS 5, ‘Vaste activa aangehouden tot 
verkoop en stopgezette activiteiten’ met betrekking tot de methodes van afstoting; IFRS 7, 
‘Financiële instrumenten: Toelichtingen’, (met voortvloeiende wijzigingen aan IFRS 1) met 
betrekking tot dienstencontracten; IAS 19, ‘Personeelsbeloningen’ met betrekking tot 
discountpercentage; IAS 34, ‘Tussentijdse financiële rapportering” met betrekking tot 
toelichting van informatie. 

 Wijzigingen aan IFRS 10 ‘Geconsolideerde jaarrekening’, IFRS 12 ‘Toelichting van 
belangen in andere entiteiten’ en IAS 28, ‘Investeringen in geassocieerde ondernemingen en 
joint ventures’, is van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Deze 
wijzigingen verduidelijken de toepassing van de consolidatie met uitzondering van 
investeringsondernemingen en hun dochterondernemingen. 

Volgende nieuwe normen en wijzigingen aan normen zijn uitgegeven en goedgekeurd door de Europese 

Unie, maar zijn nog niet verplicht van toepassing voor boekjaren die starten op 1 januari 2016: 

 IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ is van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 
1 januari 2018. De norm behandelt de classificatie, de waardering en de erkenning van de 
financiële activa en passiva en algemene hedge accounting. Inzake de classificatie en 
waardering heeft de huidige beoordeling van de Vennootschap geen enkel materiële impact 
vastgesteld. IFRS 9 verplicht de Vennootschap om alle verwachte verliezen van obligaties, 
leningen en handelsvorderingen te registreren op 12 maanden of volgens de levensduur. 
Hoewel de Groep nog geen gedetailleerde beoordeling heeft gemaakt van hoe de provisies 
beïnvloedt zullen worden door het nieuwe model, kan het resulteren in een eerdere opname van 
de kredietverliezen. Niettemin verwacht de Groep geen materiële impact aangezien ze enerzijds 
gebruik maken van kredietverzekeringen om het kredietrisico gerelateerd aan 
handelsvorderingen over te dragen en anderzijds de wanbetalingskoersen voor 2015 en 2016 de 
0,1% voor 2015 en 2016 niet overstijgen (Toelichting 15). Daarnaast zijn er geen significante 
vorderingen vervallen van meer dan 3 maanden oud, waarvoor geen provisie is opgezet 
(Toelichting 14). Tenslotte gebruikt de Groep momenteel de beperkte kasstroom hedge voor 
verwachte kasstromen (Toelichting 18). Er worden geen significante wijzigingen verwacht 
voor IFRS 9 voor de huidige kasstroom hedge documentatie en boekhoudkundige behandeling. 

 IFRS 15 ‘Omzet uit contracten aangegaan met klanten’. Entiteiten die IFRS gebruiken zullen 
verplicht worden om de omzetnorm toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 
1 januari 2018. IFRS 15 legt uit hoe en wanneer omzet wordt herkend en beschrijft relevante 
toelichtingen. De norm vervangt IAS 18 Omzet, IAS 11 Bouwcontracten en een aantal 
omzetgerelateerde interpretaties. De nieuwe norm voorziet één, op principes gebaseerd 
vijfstappen model dat toegepast kan worden op alle contracten met klanten. Daarnaast biedt 
de nieuwe norm nieuw advies over wanneer de omzet erkend moet worden (op een bepaald 
moment of na verloop van tijd). 

De omzet wordt momenteel erkend wanneer de goederen geleverd zijn. Dit is het ogenblik waarop de klant de 

goederen en het verwante eigendomsrecht accepteert, oftewel wanneer de risico’s en voordelen van de 

eigendom worden overgedragen. Omzet wordt enkel erkend op dat moment, nadat andere verplichtingen zijn 

voldaan, zoals geen voortgezette managementbetrokkenheid bij goederen, omzet en kosten die betrouwbaar 

kunnen gemeten worden en de waarschijnlijke inning van de vordering. Onder IFRS 15 wordt omzet erkend 

wanneer de klant de zeggenschap van de goederen verkrijgt. Gebaseerd op de eerdere beoordeling, de 

Vennootschap heeft geen materiële verschillen vastgesteld tussen de overdracht van controle en de huidige 

overdracht van risico’s en voordelen. Derhalve verwacht de Vennootschap geen materiële tijdsverschillen in 

de erkenning van de omzet van verkochte goederen.  
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Momenteel worden volumediscounts en kortingen opgebouwd gedurende het jaar. Deze zijn gebaseerd op de 

verkopen gerealiseerd per klant en het verwachte jaarlijkse volume van de klant. Er zijn geen andere 

significante oplopende contractkosten. Daardoor verwacht de Vennootschap geen materiële impact onder 

IFRS 15. Doorgaans heeft de Groep geen materiële contracten die afzonderlijke resultaatsverplichtingen 

inhouden of speciale transacties zoals consignatie, aanrekening- en samenwerkingsovereenkomsten, 

garantieverplichtingen, voorafbetalingen of enige betrokkenheid van derden. 

Volgende nieuwe normen, wijzigingen en interpretaties aan normen zijn uitgegeven door de Europese Unie, 

maar zijn nog niet verplicht van toepassing voor boekjaren die starten op 1 januari 2016 en zijn nog niet 

goedgekeurd door de Europese Unie:  

 IFRS 16 ‘Leasing’. Deze standaard vervangt het huidige advies van IAS 17 en omvat een 

verregaande verandering in de boekhouding van de leasingnemer in het bijzonder. Onder IAS 

17 waren leasingnemers verplicht om een onderscheid te maken tussen financiële leasing (op de 

balans) en operationele leasing (niet in de balans opgenomen). IFRS 16 verplicht leasingnemers 

om leaseverplichtingen, die toekomstige leasebetalingen inhouden en een gebruiksrecht voor 

vrijwel alle leasecontracten, toe te lichten. Voor de leasinggevers blijft de boekhouding 

grotendeels dezelfde. Doordat het IASB het advies over de definitie van een leasing heeft 

aangepast (net zoals het advies over combinaties en scheidingen van overeenkomsten), zullen 

leasinggevers ook beïnvloed worden door de nieuwe standaard. Onder IFRS 16 is een 

leasingovereenkomst, een overeenkomst waarbij de controle over het gebruiksrecht van een 

bepaalde activa voor een bepaalde periode wordt verkregen in ruil voor een vergoeding. We 

verwijzen naar Toelichting 23 waar een samenvatting wordt gegeven van de 

leaseverbintenissen. De totale actuele waarde van de operationele leaseverplichtingen bedraagt 

€ 10,5 miljoen per 31 december 2016 en weerspiegelt daarmee de maximale verplichting, dat 

kan gerealiseerd worden door implementatie van IFRS 16. 

 Wijzigingen aan IAS 12, ‘Belastingen’ van de erkenning van uitgestelde 

belastingvorderingen voor ongerealiseerde verliezen (effectief 1 januari 2017). Deze 

wijzigingen van de erkenning van uitgestelde belastingvorderingen voor ongerealiseerde 

verliezen verduidelijken hoe uitgestelde belastingvorderingen inzake schuldbewijzen, 

gewaardeerd aan reële waarde, verrekend worden.  

 Wijzigingen aan IAS 7, ‘Overzicht kasstromen’ (effectief 1 januari 2017). De wijzigingen 

aan IAS 7 introduceren een additionele toelichting die gebruikers van de jaarrekening in staat 

moet stellen om de veranderingen in de schulden, die voorvloeien uit financiële activiteiten, 

te evalueren. De wijziging is onderdeel van de IASB’s Toelichting Initiatief, dewelke verder 

bestudeert hoe de toelichting van de jaarrekening kan verbeterd worden.  

 Wijzigingen aan IFRS 15, ‘Omzet uit contracten aangegaan met klanten’ – Verduidelijkingen 

(effectief 1 januari 2018). Deze wijzigingen omvatten advies inzake resultaatsverplichtingen, 

boekhouding voor licenties inzake intellectuele eigendomsrechten en het principe versus de 

beoordeling. De wijziging beschrijft ook meerdere concrete voorbeelden. 

 Wijzigingen aan IFRS 2, ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’ (effectief 1 januari 2018). De 

wijziging verduidelijkt de waarderingsbasis voor liquide betalingen en de boekhouding voor 

veranderingen die een uitreiking van liquide betalingen omzetten naar eigen vermogen. Het 

introduceert ook een uitzondering op de principes in IFRS 2, deze verplicht dat een beloning 

als volledig eigenvermogensinstrument behandeld moet worden, waarbij de werkgever 

verplicht is om een bedrag voor de werknemersbelastingverplichting, gerelateerd aan de op 

aandelen gebaseerde betaling, in te houden en door afdracht aan de belastingdienst. 

 Jaarlijkse verbeteringen 2014-2016 toepasbaar op 3 normen, waarvan de wijzigingen aan 

IFRS 1 en IAS 28 van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018 en veranderingen aan IFRS 12 

van toepassing zijn vanaf 1 januari 2017. Deze reeks veranderingen heeft een impact op 3 

standaarden: IFRS 1, ‘Eerste gebruik van IFRS’, met betrekking tot de schrapping van de 

korte termijn uitzonderingen voor eerste maal gebruikers omtrent IFRS 7, IAS 19 en IFRS 

10; IFRS 12, ‘Toelichting van belangen in andere entiteiten’ verduidelijkt het 

toepassingsgebied van de standaard (deze wijzigingen moeten retroactief toegepast worden 
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voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2017) en IAS 28, ‘Investeringen in 

geassocieerde ondernemingen en joint ventures’ waardeert de geassocieerde onderneming of 

joint venture aan reële waarde. 

 IFRIC 22, ‘Transacties in vreemde valuta en voorafbetalingen' (effectief 1 januari 2018). 

Deze IFRIC behandelt vreemde-valutatransacties of delen van transacties waar vergoedingen 

worden uitgedrukt of geprijsd in vreemde valuta. De interpretatie geeft advies over de 

uitvoering van een éénmalige betaling/ontvangst evenals situaties waarvoor meerdere 

betalingen/ontvangsten zijn uitgevoerd. De handleiding heeft als doel de diversiteit in de 

praktijk te verminderen. 

Toelichting 1.2 Consolidatie 

Dochterondernemingen 

Dochterondernemingen zijn entiteiten waarvoor de Groep is blootgesteld, of rechten heeft op variabele 

inkomsten die het gevolg zijn van haar betrokkenheid bij een entiteit. Dochterondernemingen worden erkend 

wanneer de Groep de mogelijkheid heeft om het rendement te beïnvloeden door zijn macht uit te oefenen 

over de entiteit. Het bestaan en het effect van potentiële stemrechten die op het einde van het boekjaar 

uitoefenbaar of converteerbaar zijn, worden in aanmerking genomen bij de beoordeling of de Groep controle 

heeft over een andere entiteit. De dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum 

waarop de controle wordt overgedragen aan de Groep. Hun consolidatie wordt ongedaan gemaakt vanaf de 

datum waarop dat zeggenschap ophoudt te bestaan. 

De Groep maakt gebruik van de acquisitiemethode voor bedrijfscombinaties. De betaalde vergoeding 

weerspiegelt de reële waarde van de verkochte activa, de schulden gemaakt door de vorige eigenaars van de 

overgenomen partij en het aandeel in het eigen vermogen uitgegeven door de Groep. De overgedragen waarde 

omvat de reële marktwaarde van alle activa en passiva voortvloeiend uit een voorwaardelijke 

vergoedingsregeling (“contingent consideration”) (bijvoorbeeld variabele vergoedingsregeling voor toekomstige 

gebeurtenissen zoals winstdoelstellingen na overnamedatum of successen in een belangrijk project). 

Verworven identificeerbare activa en verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen overgenomen als 

gevolg van een bedrijfscombinatie worden aanvankelijk gewaardeerd tegen hun reële marktwaarde op de 

overnamedatum. Voor elke overname waardeert de Groep elk minderheidsbelang in de overgenomen partij 

tegen reële marktwaarde of tegen het evenredige deel van het minderheidsbelang in de netto activa van de 

overgenomen partij. 

De kosten die gemaakt werden in het kader van de overname worden opgenomen wanneer zij gemaakt worden. 

De aankoopkost is gewaardeerd als het totaal van de overgedragen vergoeding, gewaardeerd aan de reële 

waarde op de overnamedatum en het bedrag van minderheidsbelangen en eerder aangehouden belangen in 

de overgenomen entiteit. Voor elke bedrijfscombinatie waardeert de Groep de minderheidsbelangen in 

de overgenomen partijen aan de reële waarde of aan het totale aandeel van de netto activa. Het verschil van de 

totale vergoeding van de overname en het bedrag van de minderheidsbelangen over het netto erkend bedrag 

(meestal aan reële waarde) van de verworven identificeerbare activa en overgenomen verplichtingen wordt 

aanzien als goodwill. Negatieve goodwill wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

Transacties en openstaande saldi tussen vennootschappen en de niet-gerealiseerde winst op transacties tussen 

vennootschappen van de groep worden geëlimineerd tijdens de consolidatie. Niet-gerealiseerde verliezen 

worden ook geëlimineerd tenzij de transactie een bijzondere waardevermindering van het getransfereerde 

actief omvat die in de winst-verliesrekening werd opgenomen. De grondslagen voor financiële verslaggeving 

van dochterondernemingen worden waar nodig aangepast, zodat de grondslagen die gehanteerd worden door 

de Groep op een consistente manier worden toegepast. 

Segmentrapportage 

Toelichting 3 toont de segmentinformatie van de Vennootschap conform IFRS 8. De Vennootschap werkt 

met vier segmenten, die georganiseerd zijn volgens product en verkoopkanaal. Het segment ‘Rugs’ ontwerpt, 

produceert en verkoopt een breed gamma van machinaal gefabriceerde karpetten aan grote detailhandelaars 

(zoals woningverbetering, meubels, specialisten, discountshops en doe-het-zelfzaken) en groothandelaars. Het 

segment ‘Residential’ ontwerpt, produceert en verkoopt kamerbrede merktapijten (merken Balta Broadloom 

en ITC) en tegels aan grote detailhandelaars en groothandels. Het segment ‘Commercial’ ontwerpt, 
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produceert en verkoopt tapijttegels voor kantoren en publieke projecten via het merk modulyss van de 

Vennootschap en kamerbreed tapijt hoofdzakelijk voor de horecasector via het merk arc edition aan 

architecten, ontwerpers, aannemers en distributeurs. Tot slot het segment ‘Non-woven’, dit ontwerpt, 

produceert en verkoopt zachte vloerbekleding voor evenementen zoals beurzen en exposities en 

gespecialiseerde stoffen voor isolatie, voering, auto’s, tapijtruggen en spandoeken via het merk Captiqs. 

Operationele segmenten worden op een consistente manier gerapporteerd die in lijn is met de interne 

rapportering die wordt voorgesteld aan de Raad van Bestuur en het managementcomité. Op maandelijkse basis 

worden de posten voor omzet, de EBITDA voor uitzonderlijke kosten, de nettovoorraad en handelsvorderingen 

weergegeven. De segmentinformatie in Toelichting 3 werd op deze basis geselecteerd. Hieruit volgt dat andere 

items, zoals totale activa en passiva per segment intern niet worden nagezien en daardoor ook niet toegelicht. 

Intrestopbrengsten, intrestkosten en belastingen worden centraal beheerd en hierdoor worden zulke posten niet 

per segment voorgesteld en worden ze uitgesloten van de waardering van de winstgevendheid per segment. 

Toelichting 1.3 Omrekening vreemde valuta 

Functionele en presentatievaluta 

De posten in de jaarrekening van alle vennootschappen van de Groep zijn gewaardeerd in de valuta van de 

primaire economische omgeving waarin de desbetreffende vennootschap werkzaam is (‘de functionele 

valuta’). De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro. De euro is de functionele valuta van de 

Vennootschap en tevens de presentatievaluta van de Groep. Alle bedragen zijn uitgedrukt in duizenden euro 

tenzij anders vermeld. 

Transacties en saldi 

Transacties in vreemde valuta worden naar de functionele valuta omgerekend tegen de koersen die gelden op de 

datum van de transacties. De activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen slotkoers. Wisselkoerswinsten 

of –verliezen die voortvloeien uit de afwikkeling van transacties en die voortvloeien uit de herwaardering van de 

monetaire balansposten aan de koers op eindejaar, worden erkend in het bedrijfsresultaat. 

Omrekeningswinsten en -verliezen op vreemde valuta die voortkomen uit liquide middelen en leningen, incl. 

leningen tussen de ondernemingen van de Groep die niet als een netto-investering in buitenlandse activiteiten 

vallen, worden in de staat van het totaalresultaat opgenomen in de post "Financiële opbrengsten en kosten". 

Alle andere winsten en verliezen op vreemde valuta worden in het totaalresultaat opgenomen in de post 

"Overige opbrengsten" of "Overige kosten" die een onderdeel is van de bedrijfswinst. 

De belangrijkste wisselkoersen die werden gebruikt tijdens de opmaak van deze geconsolideerde jaarrekening 

zijn: 

 

Vennootschappen van de Groep 

De resultaten en de financiële positie van alle entiteiten van de Groep (waarvan geen enkele entiteit een 

valuta gebruikt van een land onderworpen aan hyperinflatie) die een andere functionele valuta gebruiken dan 

de valuta waarin de jaarrekening is opgesteld, worden als volgt omgerekend naar de valuta waarin de 

jaarrekening is opgesteld: 

 Activa en verplichtingen worden voor elk gepresenteerd balansitem omgerekend tegen de op 

deze balansdatum geldende slotkoers; 
 

 Inkomsten en uitgaven worden voor elke resultatenrekening omgerekend tegen gemiddelde 

koers (tenzij deze gemiddelden geen redelijke benadering zijn van het gecumuleerde resultaat 

van de op de transactiedatum geldende koersen, in welk geval inkomsten en uitgaven tegen de 

koers op transactiedatum worden omgerekend); en 
 

 Alle hieruit voortvloeiende koersverschillen worden in het totaalresultaat opgenomen. 

Slotkoers

Gemiddelde 

koers Slotkoers

Gemiddelde 

koers

USD 1.0541 1.1069 1.0887 1.1094

TRY 3.7099 3.3375 3.1776 3.0187

GBP 0.8562 0.8195 0.7340 0.7259

31 december 2016 31 december 2015
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Bij de consolidatie worden koersverschillen die voortvloeien uit de omrekening van netto-investeringen in 

buitenlandse entiteiten en van leningen en overige valuta-instrumenten die aangemerkt zijn als hedging 

instrumenten van (eventuele) dergelijke investeringen, overgeboekt naar niet-gerealiseerde resultaten. 

Wanneer een buitenlandse entiteit gedeeltelijk wordt afgestoten of verkocht, worden koersverschillen die 

onder het eigen vermogen waren opgenomen, in de resultatenrekening opgenomen als onderdeel van de 

winst- of de verliesrekening. 

Wisselkoerswinsten en –verliezen die verband houden met leningen en transacties tussen ondernemingen van 

de Groep die een andere functionele valuta gebruiken dan de valuta waarin de jaarrekening is opgesteld, 

worden voorgesteld in de geconsolideerde resultatenrekening onder “Financiële opbrengsten en kosten” als 

deze leningen niet kwalificeren onder een netto-investering in buitenlandse entiteit. 

Goodwill en aanpassingen van de reële waarde na overname van een buitenlandse entiteit worden behandeld 

als activa en passiva van de buitenlandse entiteit en omgerekend tegen de slotkoers. 

Toelichting 1.4 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met gecumuleerde 

afschrijvingen en gecumuleerde waardeverminderingen. De kostprijs van materiële vaste activa omvat ook de 

geraamde kostprijs van de ontmanteling en verwijdering van het actief en het herstellen van de site in zijn 

oorspronkelijke toestand, waarbij de voorziening wordt opgenomen in overeenstemming met IAS 37 

“Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke active”. 

Latere kosten worden in de boekwaarde van het actief opgenomen of als een afzonderlijk actief verantwoord, dit 

alleen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief naar 

de Groep zullen vloeien en de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. De boekwaarde van het 

onderdeel dat vervangen werd, wordt uitgeweerd. Alle andere herstellingen en onderhoudskosten worden in de 

staat van het totaalresultaat opgenomen tijdens de boekingsperiode waarin de kosten werden opgelopen. 

Gronden worden niet afgeschreven. De afschrijvingen op andere activa worden berekend volgens de lineaire 

methode, rekening houdende met onderstaande afschrijvingstermijnen: 

Industriële en administratieve gebouwen 

Structureel werk  ...................................................................................................................................................................................... 40-50 jaar 

Andere elementen .................................................................................................................................................................................... 10-25 jaar 

Machines ............................................................................................................................................................................................................. 10-33 jaar 

Rollend materieel  ....................................................................................................................................................................................................... 5 jaar 

Meubilair en toebehoren  ....................................................................................................................................................................................... 5-15 jaar 

Auto’s worden afgeschreven tot een restwaarde van 20% van de aanvankelijke aanschaffingswaarde. 

Vervangingsonderdelen aangekocht voor specifieke installaties worden geactiveerd en afgeschreven over de 

levensduur, die niet meer dan 4 jaar bedraagt. Productstalen worden geactiveerd en afgeschreven over een 

periode van 2-3 jaar. 

De restwaarde en de levensduur van de activa worden aan het einde van elke verslagperiode beoordeeld en zo 

nodig aangepast. De boekwaarde van een actief wordt onmiddellijk verminderd tot de realiseerbare waarde 

indien de boekwaarde hoger is dan de geraamde realiseerbare waarde. 

Aanpassingen aan de reële waarde van de activa, ten gevolge van bedrijfscombinaties, worden afgeschreven 

over de gemiddelde, resterende levensduur van de betreffende activa. 

Opbrengsten en verliezen van uitweringen worden bepaald door de verkoopwaarde te vergelijken met de 

boekwaarde. Zij worden onder de post "Overige opbrengsten" of "Overige kosten" opgenomen in de 

resultatenrekening. 

Toelichting 1.5 Immateriële vaste activa 

Goodwill 

Voor de impairment testen wordt de goodwill toegerekend aan kasstroom genererende eenheden. De 

toerekening gebeurt aan kasstroom genererende eenheden of groepen van kasstroom genererende eenheden 

waarvan verwacht wordt dat zij voordeel zullen halen uit de bedrijfscombinatie waaruit de goodwill ontstond. 

Goodwill wordt jaarlijks getest op waardevermindering en tegen kostprijs gewaardeerd verminderd met 

geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen. Bijzondere waardeverminderingen op goodwill worden 
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niet meer teruggedraaid. Winst en verlies gerealiseerd op de verkoop van een kasstroom genererende eenheid 

bevat de boekwaarde van de goodwill met betrekking tot de verkochte kasstroom genererende eenheid. 

Intern ontwikkelde software en andere ontwikkelingskosten 

Kosten voor het onderhoud van computersoftware worden als een kost geboekt wanneer ze zich voordoen. 

Ontwikkelingskosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het ontwerp en het testen van identificeerbare en 

unieke softwareproducten, gecontroleerd door de groep, worden als immateriële vaste activa verwerkt 

wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

 

 Het is technisch mogelijk het softwareproduct af te werken zodat het beschikbaar is voor 
gebruik;  

 

 Het Management is van plan het softwareproduct af te werken en te gebruiken of het te 
verkopen; 

 

 Er is een mogelijkheid om het softwareproduct te gebruiken of te verkopen; 
 

 Er kan worden aangetoond hoe het softwareproduct in de toekomst waarschijnlijke 
economische voordelen kan opleveren; 

 

 De nodige technische, financiële en andere hulpbronnen zijn beschikbaar om de 
ontwikkeling af te werken en het softwareproduct te gebruiken of te verkopen; en 

 

 De uitgaven die aan het softwareproduct toerekenbaar zijn tijdens zijn ontwikkeling, kunnen 
op een betrouwbare manier worden bepaald. 

Rechtstreeks toerekenbare kosten die geactiveerd worden als onderdeel van het softwareproduct, omvatten de 

personeelskosten van de medewerkers die de software ontwikkelen en een redelijk deel van direct toe te 

rekenen overheadkosten. 

Andere ontwikkelingskosten die niet aan deze criteria voldoen, worden als een kost beschouwd wanneer ze 

gemaakt worden. De eerder als een kost beschouwde ontwikkelingskosten worden niet als een actief erkend 

in een latere periode. 

De ontwikkelingskosten voor computersoftware die als activa beschouwd worden, worden afgeschreven over 

hun geraamde levensduur, doorgaans vier jaar. 

Toelichting 1.6 Waardeverminderingen van niet-financiële activa 

Op activa met een onbepaalde levensduur, bijvoorbeeld goodwill, worden er geen afschrijvingen toegepast. 

Zij worden jaarlijks op hun waarde beoordeeld via een impairment test. Activa waarop afschrijvingen worden 

toegepast, worden op waardevermindering gecontroleerd telkens als er op grond van gebeurtenissen of 

veranderde omstandigheden aanleiding is om te veronderstellen dat de boekwaarde niet langer realiseerbaar 

is. Een waardevermindering is het bedrag waarmee de boekwaarde van een actief zijn realiseerbare waarde 

overtreft. De realiseerbare waarde is de reële waarde van een actief verminderd met de verkoopkosten of de 

gebruikskosten ervan, afhankelijk van welke waarde het hoogst is. Om de waardevermindering te bepalen 

worden de activa gegroepeerd op het laagste niveau waarvoor er afzonderlijk identificeerbare kasstromen zijn 

(kasstroom genererende eenheden). Niet-financiële activa, met uitzondering van goodwill, die een 

waardevermindering hebben ondergaan, worden gecontroleerd en er wordt nagegaan of 

waardeverminderingen mogelijk kunnen worden tegengedraaid. 

Als de boekwaarde van de kasstroom genererende eenheid, waaraan de goodwill is toegekend, de 

recupereerbare waarde overschrijdt, zal een waardevermindering op de goodwill opgenomen worden en 

gerealiseerd worden in de kasstroom genererende eenheid. De recupereerbare waarde is de werkelijke waarde 

van de kasstroom genererende eenheid, verminderd met verkoopkosten en de gebruikswaarde. Als een van 

deze bedragen de boekwaarde overschrijdt, is het niet altijd noodzakelijk om beide bedragen te bepalen. Deze 

waarden worden meestal bepaald gebaseerd op de “discounted cashflow” berekeningen. 

Toelichting 1.7 Afgeleide financiële instrumenten 

Afgeleide financiële instrumenten worden aanvankelijk tegen reële waarde opgenomen op de datum waarop 

de overeenkomst wordt afgesloten en worden daarna opnieuw tegen reële waarde herrekend. De Groep neemt 

alle winsten of verliezen die voortvloeien uit waardeveranderingen van derivaten op in de resultatenrekening, 
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onder "Overige opbrengsten" of "Overige kosten" als zij betrekking hebben op bedrijfsactiviteiten, en onder 

"Financiële opbrengsten" of "Financiële kosten" als zij betrekking hebben op de financieringsactiviteiten van 

de Groep. 

Op 1 juni 2016 werd de kasstroomafdekking opgezet. Afgeleide financiële instrumenten gebruikt voor het 

indekken van de variabele toekomstige kasstromen zijn bestemd als hedges onder de kasstroomafdekking. 

Voor deze datum (voor 1 juni 2016) werden veranderingen in de reële waarde van de termijncontracten 

opgenomen in de winst- en verliesrekening. Het werkelijke deel van de wijzigingen in de reële waarde als van 

de aangeduide datum van de kasstroomafdekking zijn opgenomen in de kasstroomafdekkingsreserve, 

onderdeel van de niet-gerealiseerde resultaten. Bedragen opgenomen in de kasstroomafdekkingsreserve 

zullen worden gerealiseerd in de resultatenrekening in dezelfde periode of periodes waarin de afgedekte 

verwachte transacties invloed op de resultatenrekening hebben. Dit valt samen met de afwikkelingsdatum van 

de termijncontracten.  

Wanneer de onderliggende afgedekte transacties niet langer voldoen aan de criteria voor hedge accounting 

wordt de cumulatieve winst of verlies van de indekkingsinstrumenten gerealiseerd in het totaalresultaat van 

de periode. Wanneer de hedge gerealiseerd is, zal deze afzonderlijk worden gehouden in het vermogen tot de 

toekomstige transactie plaatsvindt. 

Wanneer het niet langer aannemelijk is dat de onderliggende afdektransactie zal plaatsvinden, zal de 

cumulatieve winst of verlies erkend worden in het totaalresultaat van de periode. Wanneer de hedge 

gerealiseerd werd, zal deze worden overgeboekt van het vermogen naar winst of verlies als 

herclassificeringsaanpassing. 

Toelichting 1.8 Voorraden 

Voorraden worden opgenomen tegen het laagste van de kostprijs of de realiseerbare nettowaarde. De 

aanpassingen aan de realiseerbare nettowaarde worden op regelmatige basis herzien en aangepast om de 

geraamde verkoopprijs verminderd met de verkoopkosten weer te geven, gebaseerd op historische data en 

verwachtingen. De kosten worden bepaald volgens de first-in, first-out (FIFO) methode. De kostprijs van 

afgewerkte producten en goederen in bewerking omvat fabricagekosten, grondstoffen, directe arbeidskosten, 

andere directe kosten en gerelateerde indirecte productiekosten (op basis van de bedrijfscapaciteit). De 

realiseerbare nettowaarde is de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening verminderd met de 

variabele verkoopkosten. 

Waardeverminderingen op voorraden opgenomen tegen boekwaarde worden berekend op basis van wat er 

hieronder wordt uitgelegd. 

Kamerbreed en non-woven 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 70% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 35% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 20% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 50% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 70% 

Karpetten 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 60% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 30%-50% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 10% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 30% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 50% 

Tapijttegels 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 90% 

 Kleine loten: afwaardering met 90% 
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 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-12 maanden: afwaardering met 25%-50% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 12-18 maanden: afwaardering met 75%-90% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 18 maanden: afwaardering met 90% 

Garens 

Voor garens met lage rotatie die dienen om karpetten en kamerbreed tapijt te produceren bedraagt de 

afwaardering tussen 20% (6 maanden oud) en 75% (12 maanden oud). 

Voor garens met lage rotatie om tapijttegels te produceren bedraagt de afwaardering 50% (12 maanden oud) 

en 90% (16 maanden oud). 

Grond- en overige hulpstoffen (zoals wol) aangehouden voor gebruik bij de productie van afgewerkte 

producten worden niet afgewaardeerd indien verwacht wordt dat deze afgewerkte producten tegen of boven 

kostprijs kunnen worden verkocht. 

De verkoopbaarheid van de individuele voorraaditems wordt ook regelmatig afzonderlijk beoordeeld naast de 

toepassing van de hierboven beschreven algemene grondslagen van de financiële verslaggeving. Wanneer de 

omstandigheden, die eerder tot gevolg hadden dat voorraden werden afgeschreven tot waarden onder de 

kostprijs, niet meer bestaan, wordt het bedrag van de afwaardering teruggeboekt zodat de nieuwe boekwaarde 

overeenstemt met het laagste van de kostprijs of de herziene realiseerbare nettowaarde. 

Toelichting 1.9 Handelsvorderingen 

Handelsvorderingen zijn vorderingen op klanten voor goederen die verkocht of diensten die verleend werden 

in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Als de inning binnen één jaar of minder verwacht wordt, 

worden zij ingedeeld als kortetermijnactiva. In het andere geval worden zij opgenomen als 

langetermijnactiva. 

Handelsvorderingen worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later volgens de ‘discounted 

cashflow method’ gewaardeerd aan nettoboekwaarde verminderd met een eventuele provisie voor dubieuze 

vorderingen. 

Handelsvorderingen worden beoordeeld op een continue basis. Een waardevermindering op 

handelsvorderingen wordt aangelegd op het moment dat de invorderbaarheid op de handelsvordering in vraag 

wordt gesteld. De waardevermindering dekt het geschatte netto risico voor de onderneming en wordt in 

rekening genomen ter compensatie van de verwachte terugbetaling van de kredietverzekering. 

Toelichting 1.10 Liquide middelen 

Liquide middelen omvatten onder andere kasmiddelen, bij banken direct opvraagbare deposito’s, overige 

kortlopende zeer liquide beleggingen met oorspronkelijke looptijden van drie maanden of minder, en 

bankvoorschotten. Bankschulden worden in de balans opgenomen onder ‘Bankleningen’, onder kortlopende 

schulden. 

Toelichting 1.11 Kapitaal 

Gewone aandelen worden opgenomen als eigen vermogen. Kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het 

uitgeven van nieuwe aandelen of opties, worden netto, na aftrek van belastingen, in mindering gebracht op 

het eigen vermogen. 

Wanneer een vennootschap van de Groep de aandelen van de Vennootschap koopt (eigen aandelen), wordt de 

betaalde vergoeding, inclusief eventuele rechtstreeks toerekenbare bijhorende kosten (na aftrek van 

belastingen), afgetrokken van het eigen vermogen dat toegerekend kan worden aan de aandeelhouders van de 

Vennootschap tot de aandelen geschrapt of opnieuw uitgegeven worden. Wanneer dergelijke aandelen later 

opnieuw uitgegeven worden, dan worden alle ontvangen vergoedingen, na aftrek van eventuele rechtstreeks 

toerekenbare bijhorende transactiekosten en belastingen, opgenomen in het eigen vermogen dat kan worden 

toegekend aan de aandeelhouders van de Vennootschap. 
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Toelichting 1.12 Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen tegen hun reële waarde wanneer een redelijke zekerheid bestaat dat 

de subsidie zal worden ontvangen en de Groep aan alle voorwaarden zal voldoen. 

Subsidies met betrekking tot kosten worden gespreid opgenomen in de staat van het totaalresultaat over de 

periode waarin de kosten, waarop de overheidssubsidie betrekking heeft, opgelopen werden. 

Overheidssubsidies met betrekking tot de aankoop van materiële vaste activa worden opgenomen in de 

langlopende schulden en worden op een lineaire basis in resultaat genomen over de verwachte levensduur van 

de bijhorende activa. 

Toelichting 1.13 Handelsschulden 

Handelsschulden zijn verplichtingen tot het betalen van goederen of diensten die in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening werden aangeschaft bij leveranciers. Handelsschulden worden als kortlopende schulden 

gerapporteerd indien ze betaald moeten worden binnen één jaar of minder (of binnen de normale 

bedrijfscyclus indien langer). In het andere geval worden zij opgenomen als langlopende schulden. 

Handelsschulden worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later gewaardeerd volgens de 

“amortized cost”-methode gebruik maken van de effectieve-interestmethode. 

Financieringsregelingen voor de leverancier worden als een financiële verplichting opgenomen, tenzij de 

oorspronkelijke handelsschuld afgelost is of haar de voorwaarden ingrijpend gewijzigd zijn, in die mate dat ze 

in aanmerking komen om in overeenstemming met IAS 39 van de balans gehaald te worden (we verwijzen 

naar de grondslag voor financiële verslaggeving over schuldaflossing en schuldwijziging). 

Toelichting 1.14 Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarde in de winst- en 

verliesrekening 

Vele instrumenten die de juridische vorm van een schuld hebben, zijn in wezen eigen vermogen. Een 

financieel instrument wordt als een financiële verplichting of een eigen-vermogensinstrument ingedeeld 

afhankelijk van de inhoud van de regeling, veeleer dan van de juridische vorm. Verplichtingen ontstaan 

wanneer de emittent contractueel verplicht is de houder geldmiddelen of een ander financieel actief te 

leveren. Een instrument is alleen een eigen-vermogensinstrument als de emittent een dergelijke verplichting 

niet heeft, d.w.z. als hij het onvoorwaardelijke recht heeft een afwikkeling in de vorm van geldmiddelen of 

een ander financieel actief te vermijden. De mogelijkheid om de betaling uit te stellen, is niet voldoende om 

de classificatie als eigen vermogen te verkrijgen tenzij de betaling voor onbepaalde tijd kan worden 

uitgesteld. In het algemeen is de verplichting van een entiteit om haar eigen aandelen te leveren, geen 

financiële verplichting omdat de eigen aandelen van een entiteit niet als haar financiële activa worden 

beschouwd. Een uitzondering is het geval waarbij een entiteit verplicht is een variabel aantal van haar eigen-

vermogensinstrumenten te leveren. 

Toelichting 1.15 Senior Secured Notes, bank- en andere leningen 

Senior Secured Notes, bank- en andere leningen worden aanvankelijk opgenomen aan de reële waarde, na 

aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden leningen geboekt volgens geamortiseerd kostprijs. Eventuele 

verschillen tussen de opbrengsten (na aftrek van transactiekosten) en de aflossingswaarde worden volgens de 

effectieve-interestmethode in de resultatenrekening opgenomen over de looptijd van de leningen. 

Toelichting 1.16 Uitboeken van financiële activa en verplichtingen 

Een financieel actief (of eventueel een deel van een financieel actief of een deel van een groep van 

soortgelijke financiële activa) wordt uitgeboekt wanneer: 

 de rechten op kasstromen uit het actief vervallen zijn; 

 de Groep het recht behoudt om kasstromen uit het actief te ontvangen, maar een verplichting 

is aangegaan om ze volledig en zonder relevant uitstel aan een derde partij te betalen in het 

kader van een “doorgeefregeling”; of 

 de Groep haar rechten op kasstromen uit het actief heeft overgedragen en hetzij (a) alle 

risico's en voordelen van het actief grotendeels heeft overgedragen, of (b) in wezen alle 
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risico's en voordelen van het actief grotendeels verloren heeft, maar de controle over het 

actief overgedragen heeft. 

Waar de voorwaarden van IAS 39 voor het uitboeken niet vervuld zijn, worden de vorderingen zoals 

voorheen opgenomen in de balans, terwijl de inkomsten die de Groep in het kader van financierings-/ 

factoringregelingen ontvangt, worden opgenomen als een financiële verplichting. 

Een financiële verplichting wordt uitgeboekt wanneer de verplichting kwijtgescholden of geschrapt wordt of 

haar vervaldatum heeft bereikt. Wanneer een bestaande financiële verplichting vervangen wordt door een 

andere van dezelfde kredietverstrekker maar met aanzienlijk verschillende voorwaarden, of wanneer de 

bestaande verplichting aan een andere kredietverstrekker wordt overgedragen en de Groep door haar 

oorspronkelijke kredietverstrekker van haar verplichting wordt gekweten, of de voorwaarden van een 

bestaande verplichting aanzienlijke wijzigingen ondergaan, wordt een dergelijke ruil of wijziging behandeld 

als het van de balans halen van de originele verplichting en de opname van een nieuwe verplichting, en wordt 

het verschil tussen de respectievelijke bedragen opgenomen in de geconsolideerde staat van het 

totaalresultaat.  

De voorwaarden worden beschouwd als aanzienlijk gewijzigd als de actuele waarde van de toekomstige 

kasstromen die overeenkomstig de nieuwe voorwaarden worden verrekend, inclusief eventuele betaalde 

vergoedingen na aftrek van eventuele ontvangen en verrekende vergoedingen volgens de oorspronkelijke 

effectieve rentevoet, ten minste tien procent verschilt van de verrekende actuele waarde van de resterende 

kasstromen van de oorspronkelijke financiële verplichting. 

Toelichting 1.17 Verschuldigde en uitgestelde belastingen 

De belastingkosten voor de periode bestaan uit verschuldigde en uitgestelde belastingen. De belastingen 

worden opgenomen in de staat van het totaalresultaat tenzij ze betrekking hebben op items die in niet-

gerealiseerde resultaten of rechtstreeks in eigen vermogen worden opgenomen. In dit geval wordt de belasting 

ook opgenomen respectievelijk in niet-gerealiseerde resultaten of respectievelijk rechtstreeks in eigen 

vermogen. 

De verschuldigde belasting wordt berekend op basis van de belastingwetten die van kracht of aangekondigd 

zijn op de balansdatum in de landen waar de ondernemingen van de Groep actief zijn en belastbare winst 

genereren. In overeenstemming met paragraaf 46 van IAS 12 ‘Winstbelastingen’, evalueert het management 

periodiek de belastingschulden voor deze zaken in welke de belastingregelgeving aan interpretatie onderhevig 

is. Het stelt indien nodig voorzieningen vast op basis van de bedragen die betaald zullen worden aan de 

fiscale autoriteiten. Deze evaluatie wordt gemaakt voor belastbare tijdperken die open zijn voor audit voor de 

bevoegde instanties. 

Uitgestelde belastingen worden volgens de periode-toerekening methode opgenomen, rekening houdend met 

tijdelijke verschillen tussen de belastinggrondslagen van activa en passiva en hun boekwaarden in de 

geconsolideerde jaarrekening. De uitgestelde belasting wordt echter niet geboekt als zij ontstaan is uit de 

oorspronkelijke opname van een actief of verplichting in een andere transactie dan een bedrijfscombinatie 

waarbij op het ogenblik van de transactie noch het economische, noch het fiscale resultaat werd beïnvloed.  

De uitgestelde belasting wordt bepaald aan de hand van de belastingtarieven (en -wetten) die op de 

balansdatum van toepassing of aangekondigd waren en waarvan verwacht wordt dat ze van toepassing zullen 

zijn wanneer het actief waarop de belastinglatentie betrekking heeft, gerealiseerd wordt of de uitgestelde 

belastingschuld wordt afgewikkeld. 

Uitgestelde belastingen worden opgenomen onder het actief voor zover het waarschijnlijk is dat er 

toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend. 

Uitgestelde belastingen worden voorzien voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit investeringen in 

dochterondernemingen en deelnemingen, tenzij de Groep volledige controle heeft over het tijdstip waarop het 

tijdelijke verschil wordt teruggeboekt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil niet in de nabije 

toekomst zal worden gerealiseerd. 

Uitgestelde belastingschulden en verplichtingen worden gesaldeerd als een wettelijk afdwingbaar recht 

bestaat om lopende belastingschulden te verrekenen met lopende belastingverplichtingen en wanneer de 

uitgestelde belastingschulden en verplichtingen betrekking hebben op inkomstenbelasting die door dezelfde 

belastingdienst worden geheven op hetzij de belastbare entiteit, of verschillende belastbare entiteiten waar het 
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voornemen bestaat om de saldi op netto-basis te vereffenen. Uitgestelde belastingen werden niet 

verdisconteerd. 

Toelichting 1.18 Personeelsbeloningen 

Pensioenverplichtingen 

IAS 19 onderscheidt twee types van regelingen betreffende vergoedingen na uitdiensttreding: 

 Toegezegde-bijdrageregelingen of ‘defined contribution’ (DC) zijn regelingen betreffende 

vergoeding na uitdiensttreding waarbij een vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan een 

aparte entiteit (een fonds of groepsverzekering) en geen in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende activa 

beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met 

werknemersprestaties in de huidige periode en in voorgaande perioden. 

 Toegezegde-pensioenvoordelenregeling of ‘defined benefit’ (DB) zijn alle andere regelingen 

betreffende vergoedingen na uitdiensttreding dan toegezegde-bijdrageregelingen 

De vennootschappen van de groep werken met een DB voor een groep van managers en met verschillende 

pensioenregelingen die gefinancierd worden met betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. Door de 

pensioenwetgeving die van toepassing is op de tweede pensioenpijler (volgens “de Wet Vandenbroucke”), 

worden alle Belgische DC plannen onder IAS 19 herzien als DB-plannen. De Wet Vandenbroucke bepaalt in 

de context van pensioenregelingen, dat de werkgever een minimumrendement van 3,75% moet garanderen op 

de werknemersbijdrage en 3,25% op de werkgeversbijdrage. Kort voor het jaareinde van 2015 is er een 

wijziging in de Belgische wetgeving doorgevoerd. Dit resulteerde in een daling van het gegarandeerde 

rendement van 3,25% tot een minimum intrestvoet gebaseerd op de 10-jarige Belgische OLO-intrestvoet, 

maar met een interval tussen 1,75% en 3,25%. Het nieuwe tarief (1,75% op 31 december 2016 en op 31 

december 2015) wordt toegepast voor de jaren na 2015 op de toekomstige bijdragen en ook op de 

gecumuleerde bijdragen van het verleden per 31 december 2015 wanneer het financieringsorganisme geen 

bepaald resultaat op de bijdragen kan garanderen tot de pensioneringsleeftijd. Wanneer het organisme zulke 

resultaten kan garanderen, blijven de intrestvoeten van 3,25%/2,75% van toepassing.  

Door deze gegarandeerde minimumrendementen is de werkgever blootgesteld aan een financieel risico: 

verdere bijdragen kunnen vereist zijn als het rendement op de activa niet voldoende is om de 

minimumuitkeringen te realiseren. De Groep heeft pensioenplannen die gefinancierd worden door 

verzekeringscontracten. Een vereenvoudigde “Projected Unit Credit”-methodologie werd gebruikt als 

actuariële techniek om de verplichtingen van de toegezegde-pensioenrechten te bepalen, waarbij de 

werkelijke waarde van de activaplannen verondersteld worden gelijk te zijn aan de mathematische reserves 

van het verzekeringscontract. Het gaat om een vereenvoudigde methode omdat we enkel rekening houden 

met bestaande bijdragen gedaan door de werkgever en werknemer. De verdere veronderstellingen, de 

toegezegde-pensioenrechten en de gerelateerde activaplannen worden verder uitgelegd in de betreffende 

toelichtingen. 

Andere verplichtingen na uitdiensttreding 

De Groep heeft geen andere verplichtingen na uitdiensttreding. 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn verschuldigd wanneer het dienstverband van een werknemer wordt beëindigd vóór 

de normale pensioendatum of wanneer een werknemer in ruil voor deze vergoedingen vrijwillig ontslag heeft 

aanvaard. De Groep neemt ontslagvergoedingen op wanneer ze zich aantoonbaar heeft verplicht, hetzij 

wanneer de Groep niet langer het aanbod van deze voordelen kan intrekken, hetzij wanneer de Groep de 

herstructureringskosten erkent onder het toepassingsgebied van IAS 37 en de betaling van de 

ontslagvergoedingen veronderstellen. Vergoedingen die worden toegekend na meer dan 12 maanden na het 

einde van de rapporteringsperiode worden verdisconteerd tegen hun huidige waarde. 

In België zorgt het brugpensioensysteem ervoor dat oudere personen die door hun werkgever ontslagen 

worden of die worden gestimuleerd om hun dienstverband te beëindigen, als zij aan bepaalde voorwaarden 

voldoen, recht hebben op de betaling van een aanvullende werkloosheidsuitkering door hun vroegere 
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werkgever boven op de werkloosheidsuitkeringen die worden betaald door de sociale zekerheid. Doorgaans 

wordt die uitkering betaald tot de normale pensioenleeftijd, die 65 jaar bedraagt. 

Bij Balta maken diverse voormalige werknemers gebruik van de brugpensioenregeling op basis van diverse 

collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) die van kracht zijn voor de sector (textielnijverheid en breiwerk/ 

industrie textile et de la bonneterie) of specifiek zijn voor Balta. Deze cao's beschrijven de voorwaarden 

waarover werknemers in de sector beschikken om gebruik te maken van het brugpensioen, de oprichting van 

een sectorfonds (fonds voor bestaanszekerheid/ fonds de sécurité d’existence), deeltijdarbeid, opleiding en 

training enz. Er zijn bepaalde cao's voor arbeiders en andere voor bedienden.  

Voor deze brugpensioenen die rechtstreeks door de werkgever worden uitbetaald, moet krachtens IAS 19 een 

voorziening worden aangelegd. Die werd vastgelegd op de actuele waarde van de toekomstige verwachte 

kasstromen. De gebruikte verdisconteringsvoet is gebaseerd op de opbrengst van bedrijfsobligaties met hoge 

rating (AA) met een looptijd die vergelijkbaar is met de looptijd van de verplichtingen. De wijzigingen in 

pensioenverplichtingen worden opgenomen in de resultatenrekening wanneer de wijzigingen gepaard gaan 

met wijzigingen van de actuele assumpties van het ene jaar naar het andere. 

Bonusregelingen 

Bonussen die worden ontvangen door bedrijfswerknemers en het management zijn gebaseerd op 

voorgedefinieerde bedrijfs- en individuele doelstellingen. Het geraamde bedrag van de bonus wordt 

opgenomen als een kost in de periode waarin de bonus werd verdiend. 

Toelichting 1.19 Erkenning van opbrengsten 

Omzet omvat de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding voor de verkoop van goederen en 

het leveren van diensten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de Groep. Omzet wordt 

gepresenteerd na aftrek van btw, creditnota’s, kortingen en na eliminatie van omzet binnen de Groep. 

De Groep neemt omzet op wanneer het bedrag van de omzet betrouwbaar kan worden bepaald, waarschijnlijk 

is dat toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien en wanneer specifieke criteria 

vervuld zijn voor elk van de hierna beschreven activiteiten van de Groep. De Groep baseert haar ramingen op 

historische resultaten, rekening houdend met het type klant, het type transactie en de specifieke kenmerken 

van elke transactie. 

Verkoop van goederen 

De verkoop van goederen wordt verwerkt wanneer de risico's en voordelen worden overgedragen naar de 

klanten. In de meeste gevallen is dit wanneer de goederen beschikbaar worden gesteld voor afhalen in de 

magazijnen van de Groep (fabriek, magazijn) op de datum die overeengekomen werd met de klant 

(internationale commerciële voorwaarden) en de klant de goederen heeft aanvaard in overeenstemming met 

de verkoopovereenkomst.  

De aan de klant gefactureerde verkoopprijs bevat transportkosten tot de klant, die worden opgenomen in de 

omzet. De transportkosten die door de Groep zelf gemaakt worden zijn opgenomen onder overige kosten. 

Renteopbrengsten 

Renteopbrengsten worden erkend volgens de ‘effectieve-intrestmethode’. Wanneer een vordering een 

waardevermindering ondergaat, vermindert de Groep de boekwaarde tot de realiseerbare waarde die 

overeenstemt met de geraamde toekomstige kasstroom, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 

rentevoet, en blijft ze het disconto afwikkelen als renteopbrengsten. Renteopbrengsten op in waarde 

verminderde leningen en vorderingen worden opgenomen volgens de oorspronkelijke effectieve rentevoet. 

Dividendinkomen 

Het dividendinkomen wordt opgenomen wanneer het recht om betalingen te ontvangen, vastgelegd is. 

Toelichting 1.20 Leasing 

De groep leaset bepaalde materiële vaste activa. 

Leasing waarbij nagenoeg alle risico's en voordelen verbonden met de eigendom van het geleasede actief bij 

de verhuurder berusten, worden weergegeven als operationele leasing. Betalingen uitgevoerd in het kader van 
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operationele leasing (na aftrek van kortingen ontvangen van de verhuurder) worden lineair opgenomen in de 

staat van het totaalresultaat over de looptijd van de leasing. 

Leasing van materiële vaste activa waarbij in wezen alle risico's en voordelen verbonden aan de eigendom bij 

de Groep berusten, worden weergegeven als financiële leasing. Financiële leasing wordt bij het begin van de 

leasingovereenkomst gekapitaliseerd tegen de laagste waarde van: de reële waarde van het geleasede actief of 

de actuele waarde van de minimale leasebetalingen. 

Elke leasebetaling wordt gealloceerd naar schulden en financierings- en andere kosten zodat een constante 

spreiding van het uitstaande financieringssaldo wordt verkregen. De overeenkomstige huurverplichtingen 

inclusief financieringskosten, aankoopoptie (wanneer er een redelijke zekerheid is dat de leasingnemer de 

eigendom zal verkrijgen op het einde van de leasetermijn) worden opgenomen onder "Leningen". Het 

rentebestanddeel van de financieringskosten wordt gespreid over de leaseperiode in de staat van het 

totaalresultaat opgenomen, zodat voor elke periode een constante periodieke rente over het resterende saldo 

van de verplichting wordt verkregen. De materiële vaste activa verworven in het kader van financiële-

leaseovereenkomsten worden afgeschreven over de gebruiksduur van de activa of als er geen redelijke 

zekerheid is dat de leasingnemer aan het eind van de leaseperiode de eigendom zal verkrijgen, zal de activa 

volledig afgeschreven moeten worden over de leaseperiode of over zijn gebruiksduur, afhankelijk van welke 

periode het kortst is. 

Toelichting 1.21 Dividenduitkering 

Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de Vennootschap worden in de jaarrekening van de Groep 

als een verplichting opgenomen in de periode waarin de dividenden door de aandeelhouders van de 

Vennootschap goedgekeurd werden. 

Toelichting 1.22 Kasstroomoverzicht 

De kasstromen van de Groep worden opgenomen volgens de indirecte methode. Deze methode splitst de 

mutaties op in kasmiddelen voor de verslagperiode, door de nettowinst voor het jaar te corrigeren voor alle 

niet-kaskosten en veranderingen in het bedrijfskapitaal en investerings- en financieringskasstromen voor de 

verslagperiode te identificeren. 

Toelichting 1.23 Niet-GAAP-maatstaven 

Bedrijfswinst (verlies), bedrijfswinst (verlies) voor uitzonderlijke kosten, EBITDA voor uitzonderlijke kosten 

en EBITDA-marge voor uitzonderlijke kosten zijn maatstaven die gebruikt worden door de groep om de 

onderliggende winstgevendheid aan te tonen. 

Bedrijfswinst (verlies) wordt berekend als winst (verlies) voor de periode van voortgezette activiteiten, 

gecorrigeerd voor inkomstenbelastingen, financiële inkomsten en kosten. 

Bedrijfswinst (verlies) voor uitzonderlijke kosten wordt berekend als bedrijfswinst (verlies) gecorrigeerd voor 

uitwering van activa en integratie en herstructureringskosten. 

EBITDA voor uitzonderlijke kosten wordt berekend als bedrijfswinst (verlies) voor uitzonderlijke kosten 

gecorrigeerd voor afschrijvings- en waardeverminderingskosten. 

EBITDA-marge voor uitzonderlijke kosten wordt berekend als Adjusted EBITDA ten opzichte van de omzet. 

De niet-GAAP-maatstaven worden in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen omdat het management 

gelooft dat ze als aanvullende prestatiemaatstaven nuttig zijn voor veel beleggers, effectenanalisten en andere 

betrokken partijen.  

De Groep presenteert niet-IFRS-maatstaven ter aanvulling van financiële maatstaven die bepaald werden in 

overeenstemming met IFRS. De door de Groep gerapporteerde niet-IFRS-maatstaven kunnen verschillen van 

soortgelijke maatstaven die gepresenteerd worden door andere vennootschappen. 

TOELICHTING 2. KRITISCHE BOEKHOUDKUNDIGE RAMINGEN EN BEOORDELINGEN 

Voor de bedragen, gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening, worden schattingen en 

veronderstellingen over de toekomst gebruikt. Schattingen en beoordelingen worden doorlopend geëvalueerd 

en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en andere factoren, waaronder verwachte toekomstige 
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gebeurtenissen waarvan het onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk is dat ze zich zullen voordoen. 

De uitkomst van de ramingen en veronderstellingen zal zelden overeenstemmen met de werkelijke resultaten. 

Schattingen en veronderstellingen die een impact kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening worden 

hierna besproken. 

Beoordeling van de reële waarde m.b.t. bedrijfscombinaties 

De Groep paste schattingen en beoordelingen toe om de reële waarde van de verworven activa en de in een 

bedrijfscombinatie aangenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen te bepalen. Om de reële 

waarde van de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, opgenomen op de overnamedatum, 

te bepalen, gebruikte de Groep waarderingsmethoden waaronder de ‘Discounted Cash Flow’-analyse. De 

ramingen van de Groep zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, maar deze zijn inherent onzeker en 

onvoorspelbaar. Deze waarderingen vereisen het gebruik van de veronderstellingen van het management, 

dewelke geen onverwachte gebeurtenissen en situaties omvatten. Als zich relevante veranderingen in 

belangrijke veronderstellingen voordoen, moet de administratieve verwerking van de bedrijfscombinatie 

mogelijks herzien worden, onder meer door een aanpassing van de goodwill of een aanvullende korting op de 

participatie te registreren. 

Goodwill 

Het bedrag van de goodwill die geregistreerd staat als het gevolg van de bedrijfscombinatie is afhankelijk van 

de allocatie van de aankoopprijs tot de werkelijke waarde van de verworven geïdentificeerde activa en 

veronderstelde verplichtingen. De bepaling van de werkelijke waarde van de activa en verplichtingen is voor 

een grote mate gebaseerd op het oordeel van het management. De allocatie van de aankoopprijs heeft een 

impact op het resultaat van de Groep. Indien meer goodwill gealloceerd wordt naar immateriële vaste activa 

die over een beperkte levensduur worden afgeschreven zal een ander resultaat gerealiseerd worden dan 

wanneer deze gealloceerd wordt naar immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, zoals 

goodwill, die niet worden afgeschreven. 

Toetsing van waardeverminderingen (impairment testing) 

IFRS verwacht dat het management jaarlijks een test doet voor waardeverminderingen op activa met een 

onbepaalde levensduur. Activa met een bepaalde levensduur moeten eveneens jaarlijks op 

waardevermindering gecontroleerd worden, telkens als er op grond van gebeurtenissen of veranderde 

omstandigheden aanleiding is om te veronderstellen dat de boekwaarde niet langer realiseerbaar is. Een 

impairment test is een onderdeel waarvoor het oordeel van het management van belang is. Het management 

onderzoekt of de boekwaarde van de activa kan ondersteund worden door de nettowaarde van de toekomstige 

kasstromen afgeleid van activa die zulke kasstromenvoorspellingen gebruiken waarbij de toekomstige 

kasstromen verdisconteerd zijn tegen een aangepast tarief. Bij het berekenen van de nettowaarde van de 

toekomstige kasstromen moeten er bepaalde veronderstellingen in acht genomen worden met betrekking tot 

onzekere situaties inclusief de verwachtingen van het management in verband met: 

 groei in EBITDA, berekend als recurrent bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en waarde 

verminderingen;  

 tijdsplanning en hoogte van toekomstige investeringen; 

 lange-termijngroeipercentages, en 

 de selectie van discountpercentages die de betrokken risico’s weerspiegelen. 

Verandering van de veronderstellingen die werden geselecteerd door het management, in het bijzonder de 

discountpercentages en veronderstellingen in verband met groeipercentages die worden gebruikt voor 

kasstroomvoorspellingen, kunnen een grote impact hebben op de impairment test van de Groep en de 

resultaten. De impairment tests houden ook rekening met veronderstellingen die gerelateerd zijn aan de 

sensitiviteit van de kasstroomvoorspellingen. Verdere details kunnen teruggevonden worden in Toelichting 4. 

Schatting van de reële waarde van preferente aandeelbewijzen 

De overname van Balta Finance S.à r.l. in 2015 werd gedeeltelijk gefinancierd door preferente 

aandeelbewijzen (PEC’s). De PEC’s werden uitgegeven door LSF9 Balta Midco S.à r.l.. Afhankelijk van de 

situatie waarin de PEC’s worden vereffend heeft de vennootschap het recht om de PEC’s in aandelen af te 

lossen. Gegeven dat de Vennootschap niet over een onvoorwaardelijk recht beschikt om te vermijden dat de 
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PEC’s in contanten worden vereffend, wordt het contract gepresenteerd als een financiële verplichting onder 

IFRS per 31 december 2015. De aanwezigheid van vervroegde aflossing en conversieopties veronderstelt dat 

het contract verschillende derivaten omvat. Gegeven de onmogelijkheid om de besloten derivaten af te 

splitsen van het basiscontract, werd het volledige contract gewaardeerd tegen de werkelijke waarde in de 

winst- en verliesrekening. 

Een waaier aan waarderingsmethodes kan gebruikt worden bij de bepaling van de werkelijke waarde van de 

niet-genoteerde verplichtingen. Bij het ramen van de werkelijke waarde van de PEC’s wordt beroep gedaan 

op het oordeel van het management. Om de meest gepaste waardering te selecteren zal het management 

verschillende waarderingsmethodes aanwenden en het bedrag selecteren binnen de marges waarvan ze 

denken dat deze de werkelijke waarde van de PEC’s het best weerspiegelen. De waarderingsmethode wordt 

gecatalogeerd als een niveau 3-waardering als we kijken naar de gebruikte natuur van de inputs (bijvoorbeeld, 

niet-waarneembare inputs zoals budgetten en voorspellingen) voor de waardering van de instrumenten.  

Onmiddellijk na 31 december 2015 hebben de inschrijver en de uitgever de wijzigingen van de overeenkomst 

van de preferente aandeelbewijzen besproken en goedgekeurd. Deze wijzigingen staan beschreven in 

Toelichting 20. 

Gebaseerd op de afzonderlijke overeenkomst heeft Vennootschap een onvoorwaardelijk recht om de levering 

van geldmiddelen te voorkomen om de PEC’s te voldoen. Bijgevolg voldoet het contract niet langer aan de 

definitie van een financiële verplichting onder IFRS, maar aan een eigenvermogensinstrument. De financiële 

verplichting werd beëindigd op 1 januari 2016 en gelijktijdig werd de boekwaarde opgenomen als een stijging 

in het eigen vermogen van de Vennootschap. 

Belastingen 

De Groep is onderworpen aan belastingen in diverse rechtsgebieden en moet daarom de belastingposities 

bepalen onder de lokale belastingwetgevingen en de standpunten van de fiscus. Deze belastingen kunnen 

gecompliceerd zijn en onderhevig zijn aan interpretaties die verschillend zijn tussen belastingplichtigen en de 

lokale belastingautoriteiten.  

De Groep heeft belastingkredieten op basis van fiscale verliezen, DBI (DBI = definitief belaste inkomsten) en 

NIA (= notionele intrestaftrek). Deze belastingkredieten kunnen gebruikt worden om toekomstige belastbare 

winsten te compenseren. De waardering van deze activa berust op een aantal beoordelingen gebaseerd op 

veronderstellingen over de toekomstige belastbare winsten van diverse dochterondernemingen van de Groep in 

verschillende rechtsgebieden en op het resultaat van de belastingplanningsstrategieën. Deze schattingen zijn 

voorzichtig gemaakt, rekening houdend met de huidige kennis en met billijke lange termijn voorspellingen. 

Mochten de omstandigheden veranderen en mocht het uiteindelijke belastingresultaat verschillen van de 

oorspronkelijk aangenomen bedragen, dan hebben dergelijke verschillen een weerslag op de winstbelasting en 

de voorzieningen voor belastinglatenties tijdens de periode waarin deze schattingen toegepast werden. 

Handelsvorderingen 

De Groep voert belangrijke schattingen uit om de reserve voor oninbare handelsvorderingen te bepalen 

wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat de Groep niet alle bedragen zal kunnen innen binnen de 

oorspronkelijk vooropgestelde termijnen. De beoordeling wordt uitgevoerd op een individuele basis, waarbij 

verschillende factoren worden bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, ouderdom van de 

facturen en de economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het betaalgedrag van de klant. 

Het bedrag van de reserve voor oninbare vorderingen is het verschil tussen de boekwaarde van het actief en 

de actuele waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke 

rentevoet. De geschatte toekomstige kasstroom wordt bepaald op basis van aanzienlijke financiële 

moeilijkheden van de debiteur, waarschijnlijkheid van faillissement of financiële reorganisatie en 

betalingsachterstallen. Deze elementen worden beschouwd als belangrijke aanwijzingen dat de 

handelsvordering in waarde verminderd zijn. 

Brexit 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een referendum gehouden op 23 juni 2016 om te bepalen of het Verenigd 

Koninkrijk in de Europese Unie (“EU”) zou blijven of deze zou verlaten. De uitkomst van dit referendum was 

voor het verlaten van de EU (doorgaans “Brexit” genoemd). De effecten van de Brexit zijn afhankelijk van de 

overeenkomsten die het Verenigd Koninkrijk zal maken om de toegang tot de EU-markten te behouden en 

hoewel zulke invloeden moeilijk te voorspellen vallen, kunnen Belgische exporten negatief beïnvloed worden. 
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Per 31 december 2016 bedroegen onze verkopen in het Verenigd Koninkrijk € 148,60 miljoen of 26,6% van 

onze omzet. Deze bevatten voornamelijk verkopen van ons Residential segment. Iedere afname in de bereidheid 

van de klanten of de mogelijkheid om te besteden door Brexit-gerelateerde wijzigingen in de economische 

omstandigheden van het Verenigd Koninkrijk en Europa kunnen een materieel effect hebben op onze omzet. 

Daarenboven, het gebrek aan duidelijkheid over de toekomstige wet- en regelgeving in het Verenigd Koninkrijk, 

omdat het Verenigd Koninkrijk beslist welke EU wetten zij vervangen, overnemen of intrekken kunnen de 

kosten die gepaard gaan met het opereren in het Verenigd Koninkrijk en Europa doen stijgen.  

TOELICHTING 3. SEGMENTRAPPORTAGE 

Segmentinformatie wordt gepresenteerd met inachtneming van de bedrijfssegmenten van de Vennootschap 

zoals eerder gedefinieerd. De winstgevendheid van de segmenten wordt herzien door de belangrijkste 

operationele beslissingsnemer, te weten het managementcomité. 

(x duizend €) 
 

2016 2015 

  
  

 
Omzet per segment   557.685 194.778 

Rugs  
 

214.545 73.664 

Residential  
 

236.758 84.797 

Commercial 
 

80.050 27.101 

Non-Woven 
 

26.332 9.216 

  
  

 
Omzet per geografie   557.685 194.778 

Europa 
 

429.580 158.248 

Noord-Amerika 
 

73.843 20.900 

Rest van de wereld 
 

54.262 15.630 

  
  

 

 
EBITDA voor uitzonderlijke kosten per segment   81.367 n.a. 

Rugs  
 

37.969 n.a. 

Residential  
 

28.411 n.a. 

Commercial 
 

12.067 n.a. 

Non-Woven 
 

2.920 n.a. 

  
  

 
Investeringen per segment   35.569 14.572 

Rugs  
 

16.119 6.554 

Residential  
 

12.460 5.687 

Commercial 
 

6.259 2.085 

Non-Woven 
 

732 246 

  
  

 
Netto voorraad per segment   135.320 129.439 

Rugs  
 

63.642 56.794 

Residential  
 

52.718 53.577 

Commercial 
 

15.346 15.608 

Non-Woven 
 

3.614 3.460 

  
  

 
Handelsvorderingen per segment   41.326 32.892 

Rugs  
 

17.263 11.846 

Residential  
 

16.502 14.443 

Commercial 
 

6.149 5.623 

Non-Woven 
 

1.411 980 

Gegeven de internationale voetafdruk van de Vennootschap, 98% van de omzet wordt gerealiseerd buiten 

België. De verkopen in België bedragen € 12,5 miljoen in 2016. De groep heeft één klant, die 12% van de 

omzet van de Groep in 2016 omvat. 

Per 31 december 2016 bedragen de vaste activa € 445 miljoen waarvan € 275 miljoen gelokaliseerd is in 

België (voornamelijk fabrieken) en € 170 miljoen buiten België (voornamelijk Turkije, en in mindere mate de 

Verenigde Staten). 
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TOELICHTING 4. GOODWILL 

De netto-aankoopprijs voor de overname van Balta Finance bedraagt € 272,8 miljoen. In overeenstemming met 
IFRS 3 “Bedrijfscombinaties” moet de aankoopprijs toegekend worden aan de verworven identificeerbare activa 
en verplichtingen gebaseerd op de geschatte werkelijke waarde op de dag van de overname, waarbij het 
overschot van de aankoopprijs dat niet toegekend kan worden opgenomen wordt onder goodwill.  

Onze allocatie van de aankoopprijs werd gefinaliseerd en de totale netto verworven identificeerbare activa 
bedragen €148,1 miljoen. Dit resulteert in een resterend bedrag van € 124,7 miljoen toegewezen aan 
goodwill. Als onderdeel van de allocatie van de aankoopprijs, Adjusted EBITDA werd ongunstig beïnvloed 
door € 25,7 miljoen door de waardering van de reële waarde (zogenaamde reële-waardeverhoging) van de 
voorraad. Deze non-cash impact werd hierdoor teruggedraaid in het kasstroomoverzicht. 

De goodwill stelt onder ander de waarde voor van de jarenlange klantenrelaties, de marktpositie van de 
Vennootschap, merk en reputatie en de waarde van de het personeelsbestand van de Vennootschap. 

De impairments op goodwill worden uitgevoerd op het niveau van de kasstroom genererende eenheid of een 
groep van kasstroom genererende eenheden, dewelke het laagste niveau is waarop goodwill wordt opgevolgd 
voor interne managementdoelen. Onze kasstroom genererende eenheden zijn normaal gezien in lijn met onze 
segmenten, met ons Residential segment opgesplitst in Balta Broadloom (polypropyleen kamerbreed) en ITC 
(polyamide kamerbreed).  

Voor de toepassing van een impairmenttest, wordt goodwill verworven in een bedrijfscombinatie toegekend 
aan de kasstroom genererende eenheden die verondersteld worden voordeel te doen door de 
bedrijfscombinatie. Hierdoor is de goodwill, die het resultaat is van de overname (€ 124,7 miljoen), volledig 
toegekend aan de karpetten (€ 94,3 miljoen) en commercial (€ 30,4 miljoen).  

De impairment tests werden uitgevoerd op 30 september 2016. De vorderingen en verplichtingen vervat in de 
kasstroom genererende eenheden zijn niet significant gewijzigd sinds de meest recente berekening. 
Daarenboven zijn er geen tekenen dat de realisatiewaarde gedaald is.  

Als de boekwaarde van de kasstroom genererende eenheid, tot dewelke de goodwill is toegekend, de 
recupereerbare waarde overschrijdt, zal een waardevermindering op de goodwill opgenomen worden en 
gerealiseerd worden in de kasstroom genererende eenheid. De recupereerbare waarde is de werkelijke waarde 
van de kasstroom genererende eenheid verminderd met verkoopkosten en de gebruikswaarde. Als een van 
deze bedragen de boekwaarde overschrijdt, is het niet altijd noodzakelijk om beide bedragen te bepalen. Deze 
waarden worden meestal bepaald gebaseerd op de “discounted cash flow”-berekeningen. 

Gebaseerd op de vergelijking tussen de gebruikswaarde (afgeleid m.b.v. de “discounted cash flow” analyse) 
en de boekwaarde (boekwaarde van het aangewende kapitaal) per kasstroom genererende eenheid per 30 
september 2016. De Vennootschap heeft kunnen aantonen dat de recupereerbare waarde de boekwaarde 
overschrijdt en zodoende is de goodwill niet afgewaardeerd. Voornaamste veronderstellingen waarop het 
management zijn beoordelingen van de gebruikswaarde hebben gebaseerd bevatten groeipercentages van 2% 
(2015: 2%) en een verdisconteringsvoet na belasting van 7,9% (2015: 7,9%). Kasstromen werden geraamd 
voor de volgende drie jaar gebaseerd op een bedrijfsplan dat werd voorbereid in 2016. 

De gebruikswaarde is voornamelijk gebaseerd op de eindwaarde, die specifiek gevoelig is voor wijzigingen in 
de veronderstellingen van de eindwaarde van het groeipercentage en discountpercentage. 
Discountpercentages zijn gebaseerd op de gewogen gemiddelde kost van het kapitaal. De eindwaarde-
groeipercentages houden rekening met externe macro-economische bronnen van data en branchespecifieke 
trends. Onderstaande tabel toont de mate waarin deze twee veronderstellingen zouden moeten wijzigen om de 
gebruikswaarde te verminderen tot de boekwaarde. 

Sensitiviteitsanalyse per KGE 

Dalig 

groeiper-

centage 

Stijging 

discontovoet 

  

Rugs .....................................................................................................................................................................................  2,4% 2,6% 

Balta Broadloom .................................................................................................................................................................  2,8% 3,1% 

ITC .......................................................................................................................................................................................  5,2% 5,8% 

Commercial .........................................................................................................................................................................  17,0% 21,5% 

Non-Woven .........................................................................................................................................................................  23,7% 32,7% 



 

 

F-48 

 

De relatief kleine speling voor de karpettenafdeling is een direct resultaat van de overname van Balta 
Finance. Deze is niet het gevolg van wijzingen in de onderliggende bedrijfsresultaten. Zoals hierboven 
uitgelegd, € 94,3 miljoen van goodwill werd toegewezen aan de divisie karpetten. 

TOELICHTING 5. PERSONEELSKOSTEN 

(x duizend €) 2016 2015 

    

 Totaal personeelskosten  130.054   45.391  

Lonen en wedden  92.289   34.257  

Socialezekerheidskosten  29.974   8.705  

Pensioenkosten  1.603   396  

Overige personeelskosten  6.188   2.033  

De Vennootschap kan genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van betaling van voorheffing op bezoldigingen 

betaald voor ploegarbeid of nachtwerk. De voorheffing wordt ingehouden op de betaalde bezoldigingen, maar 

het ingehouden bedrag moet niet volledig doorgestort worden aan de staat. In 2015 werd € 1,6 miljoen aan 

belastingvoordelen opgenomen in andere inkomsten. Voor 2016 is het bedrag gelijk aan € 5,4 miljoen. Dit werd 

in mindering gebracht op de personeelskosten. Aangezien de herclassificatie van andere opbrengsten naar 

personeelskosten meer betrouwbare en relevante informatie weergeeft, werd de aanpassing retroactief aangepast 

voor 2015 (in mindering van de personeelskosten in plaats van andere opbrengsten). 

Het gemiddeld aantal werknemers in 2016 en 2015 was respectievelijk 3.238 (in voltijdse equivalenten) en 

3.233. Deeltijdse werknemers werden op proportionele basis opgenomen. 

 

  
31 december 

2016 

31 december 

2015 

    

 Gemiddeld aantal werknemers  3.238   3.232  

Gemiddeld aantal werknemers - arbeiders 2694 2698 

Gemiddeld aantal werknemers - bedienden 544 535 

TOELICHTING 6. ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN  

(x duizend €) 2016 2015 

      

Overige opbrengsten  8.171   4.005  

Wisselkoerswinsten/-verliezen  3.800   1.543  

Huuropbrengsten van zonne-energie-installaties op daken  1.410   626  

Subsidies  602  - 

Doorrekening van kosten  755   598  

Overige  1.603   1.238  

Overige kosten  101.017   33.128  

Diensten en diverse goederen  67.772   21.238  

Verkoopkosten  28.824   11.261  

Wisselkoerswinsten/-verliezen  2.253   153  

Belasting op onroerend goed  2.156  - 

Overige  12   477  

   
De toelichting in verband met andere opbrengsten voor 2015 werd aangepast ten gevolge van een verandering 

in het boekhoudbeleid van de loonbelastingvoordelen (zie Toelichting 5). 

Andere opbrengsten bevatten eveneens huurinkomsten van de verhuur van bepaalde daken aan een zonne-

energie-ontwikkelingsbedrijf. Andere opbrengsten bevat eveneens subsidies voor een bedrag van € 0,6 

miljoen, terwijl er in de laatste 4 maanden van 2015 geen subsidies werden ontvangen.  

Sommige kosten worden doorgerekend aan externe partijen. Deze opbrengsten zijn opgenomen in de rubriek 

overige opbrengsten. Het resterend saldo van overige opbrengsten heeft te maken met de in resultaat name 

van oude creditnota’s die uitgegeven werden in het kader van potentiële commerciële overeenkomsten. 

De belangrijkste onderdelen van overige kosten zijn diensten en diverse goederen. Deze bevatten 

hoofdzakelijk elektriciteit, gas, onderhoud en herstellingen en de interim-arbeiders. Verkoopkosten bevatten 

hoofdzakelijk transport en commissie. 
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De belasting op onroerend goed IFRIC 21, werd toegepast. Deze verplicht de opname van de belasting op 

onroerend goed bij het begin van de periode. Dit verklaart de aanwezigheid van de belasting op onroerend 

goed in 2016 en niet in 2015. Enkel de laatste vier maanden van 2015 zijn opgenomen in het resultaat. De 

belasting op onroerend goed werd reeds opgenomen in de overnamebalans zonder invloed op het resultaat. 

TOELICHTING 7. AFSCHRIJVINGEN/WAARDEVERMINDERINGEN 

Afschrijvingen en waardeverminderingen kunnen samengevat worden als volgt: 

 
(x duizend €) 2016 2015 

      

Afschrijvingen/waardeverminderingen 28.666 8.014 

Waardeverminderingen immateriële vaste activa 785 147 

Afschrijvingen terreinen en gebouwen 29.276 8.332 

Vrijgave van uitgestelde sale-and-lease back opbrengsten (1.395) (465) 

      

 

De vrijval van de overgedragen opbrengsten van de sale & lease back is gerelateerd aan de geleidelijke 

erkenning van de gerealiseerde winst op de sale & lease back van een gebouw in 2014 van een van de 

Groepsvennootschappen. Deze overgedragen opbrengst wordt in het resultaat genomen over een lineaire 

periode van 12 jaar en wordt gedeeltelijk gecompenseerd tegenover de afschrijvingen van het gebouw over de 

periode van de leasing. Het bedrag dat jaarlijks wordt opgenomen in de resultatenrekening bedraagt € 1,4 

miljoen, terwijl de balans van de uitgestelde inkomsten gelijk is aan € 12,9 miljoen per 31 december 2016. 

TOELICHTING 8. INTEGRATIE- EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 

De totale integratie en herstructureringskosten bedragen voor 2016 € 5,1 miljoen (2015: € 10,4 miljoen). 
Dit omvat verschillende items die door het management worden beschouwd als eenmalige en ongebruikelijk 
van aard. 
 
(x duizend €) 

 
2016 2015 

  
  

 
Integratie en herstructureringskosten   5.128 10.396 

Groepsherstructureringen 
 

1.920 196 

Bedrijfsherstructureringen 
 

670 - 

Overname gerelateerde kosten 
 

- 8.908 

Onbenutte IT-kosten 
 

703 - 

Strategische adviesdiensten 
 

1.324 1.060 

Overige 
 

496 231 

Groepsherstructureringen: in 2016 ontstonden er voor de Vennootschap kosten in verband met veranderingen 
van het senior managementteam. Een klein bedrag van deze kosten werd reeds opgenomen in 2015, op het 
moment dat de zoektocht voor het nieuwe managementteam werd gestart.  

Bedrijfsherstructureringen: in 2016 heeft de Vennootschap een vergoeding betaald om een 
agentschapsovereenkomst in het Verenigd Koninkrijk te beëindigen, als onderdeel van de strategie om het 
merk modulyss in Europa verder uit te bouwen door een directe verkoopaanpak. Daarenboven, gezien het 
minimale aandeel van wol in onze grondstoffenmix, werd de beslissing genomen om de wolafdeling te sluiten 
en in de toekomst wolgarens aan te kopen bij derden. 

Overname gerelateerde kosten: in 2015 heeft de Vennootschap € 8,9 miljoen éénmalige kosten gemaakt in 
verband met de overname van Balta Finance.  

Onbenutten IT kosten: in 2016 heeft de Vennootschap € 0,7 miljoen oplopende IT-kosten in verband met een 
legacy-IT-systeem gebruikt voor een beperkt aantal activiteiten van de Groep. Het legacy-systeem genereert 
stijgende kosten voor uitgebreide licenties en hoogwaardige leveranciersbijstand omdat de originele tijdslijn 
van de ondersteuning wordt overschreden. Deze oplopende kosten zijn enkel tijdelijk, gegeven dat de 
Vennootschap een project opstart om het legacy-systeem over te zetten naar het nieuwe platform, hetwelk 
reeds gebruikt wordt door de meerderheid van de bedrijfsactiviteiten in de Groep. 

Strategische adviesdiensten: in 2015, volgend op de overname van Balta Finance, werden € 1,1 miljoen 
kosten gemaakt voor een strategisch analyse. Deze analyse werd uitgevoerd om de strategie voor de toekomst 
van de Vennootschap te bepalen.  
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TOELICHTING 9. FINANCIËLE KOSTEN 

(x duizend €) 2016 2015 

    
 Financiële kosten:  28.608   9.495  

Rentekosten op Senior Secured Notes  24.897  10.132 

Rentekosten op bankleningen (inclusief leasing)  504   376  

Overige financiële kosten  2.244   879  

Wisselkoersresultaten op transacties binnen de Groep  962   (1.891) 

De financiële kosten van de Groep bestaan hoofdzakelijk uit de intrestlasten op de Senior Secured Notes, de 

Revolving Credit Facility en de financiële leasingverplichtingen. We verwijzen naar Toelichting 21 en 22 

voor een beschrijving van deze kredieten. Andere financiële kosten bestaan voornamelijk uit factoring- en 

forfaitingvergoedingen en andere bankgerelateerde kosten. De werkelijke intrestkosten van de Senior Secured 

Notes omvatten een cash-intrest van € 22,5 miljoen (€ 9,2 miljoen in 2015) en de afschrijvingen van de 

gekapitaliseerde financieringskosten van € 2,4 miljoen (€ 1,0 miljoen in 2015). 

TOELICHTING 10. OPBRENGSTEN EN KOSTEN UIT HOOFDE VAN BELASTINGEN 

(x duizend €) 2016 2015 

    
 Kosten (opbrengsten) uit hoofde van belastingen  4.713   4.606  

Verschuldigde belastingen  (3.014)  (803) 

Uitgestelde belastingen  7.727   5.409  

      

De inkomstenbelastingen geven een opbrengst weer in zowel 2016 als 2015, gedreven door de netto positieve 

uitgestelde inkomstenbelastingen. In 2015, werd dit gedreven door het nettoverlies van de periode terwijl dit 

in 2016 werd gedreven door de erkenning van een uitgestelde belastingvordering van € 10,8 miljoen met 

betrekking tot belastingtegoeden waarvoor de erkenningscriteria eerder niet werden voldaan. 

 
(x duizend €) 2016 2015 

      

Kosten (opbrengsten) uit hoofde van belastingen  4.713   4.606  

Belastingen berekend tegen Luxemburgs tarief  (6.495)  8.371  

Invloed van verschillende belastingtarieven van entiteiten in andere rechtsgebieden (België, Turkije en VS)  1.000   487  

Van belasting vrijgestelde omzet  323   1.994  

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen  10.789   1.907  

Gebruik van voorheen niet opgenomen belastingvorderingen  3.153   397  

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering was opgenomen  (2.878)  (8.074) 

Niet-aftrekbare kosten  (730)  (197) 

Overige  (449)  (280) 

      

Bij de bepaling van de erkenning van de uitgestelde belastingvorderingen houdt het management rekening met 

de waarschijnlijkheid van de realisatie van de uitgestelde belasting. De realisatie van uitgestelde 

belastingvorderingen is afhankelijk van de toekomstige winsten waarbij tijdelijke verschillen of overgedragen 

verliezen aftrekbaar worden. Het management houdt ook rekening met de verwachte vrijval van de uitgestelde 

belastingschulden en de verwachte toekomstige belastbare inkomsten om deze beoordeling te maken.  

In 2015 en 2016 heeft de Vennootschap bepaalde fiscale verliezen opgelopen die onderworpen zijn aan 

belangrijke voorwaarden (fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingen zijn opgenomen). Voor 

deze verliezen zijn er geen uitgestelde belastingen opgenomen, aangezien het niet waarschijnlijk is dat er 

belastbare winsten zullen gegenereerd worden om deze verliezen te neutraliseren. 

TOELICHTING 11. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

(x duizend €) 

Software en 

licenties 

Intern 

gegenereerde 

installaties, 

machines en 

uitrusting Totaal 

        

Opening nettoboekwaarde  -   -   -  

Bedrijfscombinaties  330   1.110   1.440  

Aanschaffingen  223   146   369  

Buitengebruikstellingen  -   (1)  (1) 

Overdrachten   10   (11)  (1) 

Afschrijvingen  (35)  (112)  (147) 

Wisselkoersverschillen  6   -   6  

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  534   1.132   1.667  
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Op 31 december 2015       

Kostprijs of waardering  3.701   8.091   11.792  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige aanpassingen  (3.167)  (6.959)  (10.126) 

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  534   1.132   1.667  

        

Opening nettoboekwaarde  534   1.132   1.667  

Aanschaffingen  829   665   1.494  

Transfers 1  15   (15) 

 Afschrijvingen  (257)  (528)  (785) 

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  1.121   1.255   2.376  

    Op 31 december 2016       

Kostprijs of waardering  5.206   8.080   13.286  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige aanpassingen  (4.085)  (6.825)  (10.910) 

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  1.121   1.255   2.376  
  (1)  De transfer van € 15 duizend bestaat uit € 676 duizend kostprijs of waardering en € 661 duizend gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige 

aanpassingen. 

De interne en externe software ontwikkelingskosten worden geactiveerd onder de interne gegenereerde 

immateriële activa. Deze projecten zijn voornamelijk gerelateerd aan SAP-implementaties, SAP-updates en 

automatisering van productieprocessen. 

De totale afschrijvingen bedragen € 0,8 miljoen (€ 0,2 miljoen voor de laatste 4 maanden van 2015) en 

werden opgenomen in de post “afschrijvingen en waardeverminderingen” in de resultatenrekening. 

TOELICHTING 12. TERREINEN EN GEBOUWEN 

(x duizend €) 

Terreinen en 

gebouwen 

Installaties, 

machines en 

uitrusting 

Overige 

materiële 

vaste activa Totaal 

          

Opening nettoboekwaarde     

Bedrijfscombinaties  176.895   99.485   16.795   293.175  

Aanschaffingen  395   11.135   1.980   13.510  

Buitengebruikstellingen  -   (35)  (44)  (79) 

Afschrijvingen  (1.857)  (2.701)  (3.774)  (8.332) 

Wisselkoersverschillen  301   700   55   1.056  

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  175.734   108.584   15.012   299.332  

          

Op 31 december 2015         

Kostprijs of waardering  234.421   522.710   46.443   803.574  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige  (58.687)  (414.125)  (31.429)  (504.242) 

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  175.734   108.584   15.012   299.332  

          

Opening nettoboekwaarde  175.734   108.584   15.012   299.332  

Aanschaffingen  1.446   23.787   11.249   36.483  

Buitengebruikstellingen  -   (1.543)  (234)  (1.777) 

Afschrijvingskosten  (5.854)  (12.706)  (10.923)  (29.483) 

Wisselkoersverschillen  (2.124)  (3.107)  (86)  (5.316) 

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  169.203   115.016   15.019   299.237  

          

Op 31 december 2016         

Kostprijs of waardering  232.628   528.504   46.983   808.115  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige   (63.426)  (413.488)  (31.964)  (508.877) 

Nettoboekwaarde op afsluitdatum  169.203   115.016   15.019   299.237  

          

Een totaal van € 36,5 miljoen (€ 13,5 miljoen voor de laatste 4 maanden van 2015) werd geïnvesteerd, in het 

bijzonder in installaties, machines en uitrusting. 

De totale afschrijvingen bedragen € 29,5 miljoen (€ 8,3 miljoen voor de laatste 4 maanden van 2015) en 

werden opgenomen in de post “afschrijvingen en waardeverminderingen” in de geconsolideerde 

resultatenrekening. 

De activa van de Groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 21. 

Wisselkoersverschillen (2016: € 5,3 miljoen en 2015: € 1,1 miljoen) zijn voornamelijk het gevolg van de 

bewegingen in de afsluitkoers van de Turkse entiteiten, dewelke een significant bedrag van grond, gebouwen, 

installaties en machines staan hebben op hun balans. 
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TOELICHTING 13. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN SCHULDEN 

Onder IFRS moeten de uitgestelde belastingen voor ieder rechtsgebied voorgesteld worden als een netto 

vordering of schuld. Het verrekenen van uitgestelde belastingschulden van één rechtsgebied met de 

uitgestelde belastingvorderingen van een ander rechtsgebied is niet toegestaan. De onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de netto uitgestelde belastingpositie in overeenstemming met deze presentatieprincipes. 

 
(x duizend €) 2016 2015 

    

 Uitgestelde belastingvorderingen:  18.950   8.573  

Uitgestelde belastingvorderingen te gebruiken na meer dan 12 maanden  18.111   8.177  

Uitgestelde belastingvorderingen te gebruiken binnen 12 maanden  839   396  

      

Uitgestelde belastingschulden:  (69.775)  (67.879) 

Uitgestelde belastingschulden te gebruiken na meer dan 12 maanden  (64.491)  (62.503) 

Uitgestelde belastingschulden te gebruiken binnen 12 maanden  (5.283)  (5.376) 

      

Uitgestelde belastingvorderingen/-schulden (netto)  (50.825)  (59.306) 

De bewegingen in de netto uitgestelde belastingschulden kunnen als volgt samengevat worden: 

 
(x duizend €) 2016 2015 

      

Begin van de periode  (59.306)   

Bedrijfscombinatie    (64.197) 

Niet-gerealiseerde resultaten  285   (432) 

Winst- en verliesrekening  7.727   5.094  

Wisselkoersverschillen  469   229  

Op 31 december  (50.825)  (59.306) 

In tegenstelling tot de bovenstaande tabel, toont de onderstaande tabel de bruto bewegingen van de 

uitgestelde belastingen m.a.w. zonder de uitgestelde belastingschulden en uitgestelde belastingvorderingen 

van hetzelfde rechtsgebied met elkaar te verrekenen. 

Uitgestelde belastingvorderingen 

(x duizend €) 

 

Overge- 

dragen 

fiscale 

verliezen 

Uit- 

gestelde 

belasting 

sale en 

lease back 

Installaties, 

machines en 

uitrusting Leningen 

Voorzienin

gen voor 

personeels- 

beloningen Voorraden Overige Totaal 

          

Begin periode           

Bedrijfscombinatie ....................................................................................................................................................................................................................................   10,125 5,017 3,186 1,903 2,079 202 2,741 25,253 

Ten laste / (ten gunste) van de winst- en verliesrekening 

gebracht .....................................................................................................................................................................................................................................................  

 
(272) 

(158) (319) 
 

(35) 480 (1,697) 
(2,001) 

Wisselkoersverschillen  (437)       (437) 

Niet-gerealiseerde resultaten  -    (432)   (432) 

Op 31 december 2015  9,416 4,859 2,867 1,903 1,612 683 1,044 22,384 

          

Begin periode  9,416 4,859 2,867 1,903 1,612 683 1,044 22,384 

Ten laste / (ten gunste) van de winst- en verliesrekening 

gebracht .....................................................................................................................................................................................................................................................  

 
9,451 

(474) (956) 
 

(22) 325 (987) 
7,338 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................       285   285 

Niet-gerealiseerde resultaten .......................................................................................................................................................................................................................   12       12 

Op 31 december 2016  18,879 4,385 1,911 1,903 1,875 1,007 57 30,018 

Tijdens de bepaling van de realiseerbaarheid van de uitgestelde belastingvorderingen, bepaalt het management 

de mate waarin het waarschijnlijk is dat de uitgestelde belastingvorderingen zullen gerealiseerd worden. De 

uiteindelijke realisatie van de uitgestelde belastingvorderingen is afhankelijk van de toekomstige belastbare 

winsten gedurende de periodes in dewelke de tijdelijke verschillen en overdraagbare verliezen aftrekbaar 

worden. Het management beoordeelt de verwachte tegenboeking van de uitgestelde belastingschulden en de 

verwachte toekomstige belastbare inkomsten om deze beoordeling te maken. Gebaseerd op het niveau van de 

historische belastbare inkomsten en de ramingen voor toekomstige belastbare inkomsten in dewelke de 

uitgestelde belastingvorderingen aftrekbaar zijn, gelooft het management dat het waarschijnlijk is dat de 

Vennootschap de voordelen van deze aftrekbare verschillen zal kunnen realiseren. Per 31 december 2016 heeft 

de Vennootschap bepaalde fiscale verliezen opgelopen die onderworpen zijn aan belangrijke beperkingen. Voor 

deze verliezen zijn er geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen, aangezien het niet waarschijnlijk is dat 

er belastbare winsten zullen gegenereerd worden om deze verliezen te neutraliseren. 

Per 31 december 2016 bedroeg het totaal aan belastingkredieten € 453,6 miljoen, die resulteerde in een 

potentieel uitgesteld belastingvoordeel van € 151 miljoen, waarvan de Vennootschap slechts € 18,9 miljoen 

heeft opgenomen in 2016. Per 31 december 2015 bedroeg het totaal aan belastingkredieten € 498 miljoen, die 
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resulteerde in een potentieel uitgesteld belastingvoordeel van € 157 miljoen, waarvan de Vennootschap 

slechts € 9,4 miljoen heeft opgenomen. Het grootste deel van de fiscale verliezen in 2015 en 2016 is 

gerealiseerd in de Belgische vennootschappen waar, met uitzondering van de notionele intrestaftrek, er geen 

beperking in tijd bestaat op de overdraagbaarheid van de fiscale verliezen.  

Uitgestelde belastingschulden 

(x duizend €) 

 

Terreinen en 

gebouwen Voorraden 

Belastings - 

schuld 

Installaties, 

machines en 

uitrusting Overige Totaal 

        

Begin periode        

Bedrijfscombinatie ....................................................................................................................................................................................................................................   (75,003) (12,043) (1,500) (407) (497) (89,450) 

Ten laste / (ten gunste) van de winst- en verliesrekening gebracht ...........................................................................................................................................................   (2,093) 9,649 96 (13) (544) 7,095 

Wisselkoersverschillen  666     666 

Op 31 december 2015  (76,430) (2,394) (1,404) (420) (1,040) (81,689) 

        

Begin periode  (76,430) (2,394) (1,404) (420) (1,040) (81,689) 

Ten laste / (ten gunste) van de winst- en verliesrekening gebracht  (1,636) (388) 1,404 (31) 1,041 390 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   457 - - - - 457 

Op 31 december 2016  (77,610) (2,782) - (451) 1 (80,843) 

 

Uitgestelde inkomstenbelastingschulden werden niet opgenomen voor de ingehouden en andere belastingen 

die betaalbaar zouden zijn op niet-uitgekeerde resultaten van bepaalde dochterondernemingen. Zulke 

bedragen worden voortdurend geherinvesteerd. De totale niet-uitgekeerde resultaten zijn gelijk aan € 150,1 

miljoen per 31 december 2016 (in vergelijking met € 160,8 miljoen per 31 december 2015). 

TOELICHTING 14. VOORRADEN 

De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de voorraad op 31 december 2016 en 2015: 

 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

      

Totaal voorraden  135.320   129.438  

Grondstoffen en hulpstoffen  60.564   60.736  

Goederen in bewerking  19.087   18.548  

Gereed product en handelsgoederen  55.670   50.153  

      

De bewegingen in “Goederen in bewerking” en “Gereed product” worden hieronder voorgesteld: 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

 

  

 Begin van de periode  68.701   -  

Bedrijfscombinaties    84.841  

Winst- en verliesrekening  6.055   (16.140) 

Waarvan: impact van de allocatie van de aankoopprijs    (14.879) 

Waarvan: werkelijke bewegingen in de voorraad  6.055   (1.261) 

Op 31 december  74.757   68.701  

 

De Vennootschap heeft zijn provisie voor verouderde voorraad in 2016 met € 0,3 miljoen verlaagd. Dit is 

opgenomen vervat in “Gebruikte grondstoffen” en “Veranderingen in voorraden van afgewerkte producten of 

goederen in bewerking” respectievelijk gerelateerd aan grondstoffen en afgewerkte producten (inclusief 

goederen in bewerking). 

De som van de grondstofprijzen en de wijzigingen in de voorraden, die geboekt staan als kosten, bedragen in 

2016 € 253,4 miljoen in vergelijking met € 119,0 miljoen in 2015.  

De activa van de Groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 21. 

TOELICHTING 15. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

    
 

Totale handels- en overige vorderingen  55.068   46.634  

      

Handels- en overige vorderingen (lange termijn)  138   91  

Overige vorderingen  138   91  
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Handels- en overige vorderingen (korte termijn)  54.930   46.544  

Nettohandelsvorderingen  41.325   32.892  

Handelsvorderingen  42.658   35.426  

Min: voorziening voor dubieuze debiteuren  (1.333)  (2.535) 

Vooruitbetalingen en toe te rekenen opbrengsten  1.945   1.124  

Overige vorderingen  11.661   12.528  

De reële waarde van de handels- en overige vorderingen leunt dicht aan bij hun boekwaarde aangezien het 

verdisconteringseffect niet materieel is. 

Als onderdeel van de normale bedrijfsactiviteiten heeft de Groep ingeschreven op een non-recourse 

factoringovereenkomst met financiële partijen. De Groep heeft de vorderingen afgeboekt waarvoor 

substantieel alle risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen. 

Per 31 december 2016 waren er voor € 8,7 miljoen aan handelsvorderingen vervallen in vergelijking met 

€ 8,2 miljoen per 31 december 2015. 

De Groep heeft 1 externe klant die 12% van de omzet vertegenwoordigt. 

De Groep maakt gebruik van kredietverzekeringen om het kredietrisico, dat verbonden is met de 

handelsvorderingen te beperken. Bovendien is ons handelsvorderingenbestand zeer gediversifieerd, zowel op 

het gebied van segmentatie als het klantenbestand, wat het kredietrisico beperkt. De kredietwaardigheid van 

de handelsvorderingen die niet vervallen zijn of afgeschreven zijn, is goed. 

De beoordeling om een provisie voor dubieuze debiteuren aan te leggen wordt uitgevoerd op een individuele 

basis. Hierbij worden verschillende factoren bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, 

ouderdom van de vorderingen en de economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het 

betaalgedrag van de klant. Per 31 december 2016 en 2015 zijn er geen significante vorderingen van meer dan 

3 maanden oud vervallen, waarvoor geen provisie is opgezet. 

De boekwaarden van de handels- en overige vorderingen van de Groep zijn uitgedrukt in de volgende 

vreemde munten: 

 

(x duizend €) 

31 december 

2016 

31 december 

2015 

    
 

Totale handels- en overige vorderingen  55.068   46.634  

EUR  32.650   28.073  

USD  9.723   6.097  

GBP  2.352   3.105  

TRY  10.344   9.359  

Hieronder kunnen de bewegingen van de Groep in verband met de voorzieningen voor dubieuze 

debiteuren worden teruggevonden: 
  2016 2015 

      

Begin van de periode  (2.535)  -  

Bedrijfscombinaties  -   (2.142) 

Opgenomen waardeverminderingen  (39)  (513) 

Tijdens het jaar als oninbaar afgeschreven vorderingen  761   115  

Teruggeboekte ongebruikte bedragen  479   5  

Per 31 december  (1.333)  (2.535) 

Het aanleggen en vrijgeven van een voorziening voor oninbare vorderingen werd in de geconsolideerde winst – 

en verliesrekening opgenomen onder “Overige opbrengsten/kosten”. Bedragen die ten laste worden gebracht 

van de voorziening, worden doorgaans afgeschreven wanneer men niet verwacht dat nog bijkomende 

geldmiddelen zullen worden gerecupereerd. 

De andere klassen in handels- en overige vorderingen bevatten geen activa die waardeverminderingen hebben 

ondergaan.  

De maximale blootstelling aan kredietrisico op de verslagdatum stemt overeen met de boekwaarde van elk 

van de bovengenoemde klassen van vorderingen. Per 31 december 2016, houdt de Groep zekerheden aan 

(kredietbrieven en concerngaranties of bankgaranties) voor een bedrag van € 0,3 miljoen (in vergelijking met 

€ 0,4 miljoen per 31 december 2015). 
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TOELICHTING 16. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

    
 

Totaal geldbeleggingen en liquide middelen  45.988   45.462  

Kasmiddelen en banktegoeden  38.553   36.586  

Kortlopende bankdeposito's  2.035   2.933  

Cash uit lokale financiering  5.400   5.943  

De kasstromen uit lokale financiering hebben betrekking op cash en liquide middelen aangehouden door 

dochterondernemingen die hun activiteiten hebben in landen waar er legale beperkingen van toepassing zijn. 

Daardoor zijn de cash en liquide middelen niet direct beschikbaar voor algemeen gebruik door de moeder of 

andere dochterondernemingen. 

De kredietkwaliteit van de banken en de financiële instellingen zijn meegedeeld in Toelichting 24. De activa van 

de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in Toelichting 21. 

TOELICHTING 17. KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIE 

Het wettelijk geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 171 k, verdeeld over 171.000 gewone 

aandelen met een nominale waarde van € 1 elk. De Vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een 

geplaatst kapitaal van € 31k. Vervolgens werd het geplaatst kapitaal opgetrokken met € 140k tot € 171k. Het 

kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd of verlaagd worden bij een aandeelhoudersbesluit, enkel op de 

manier die vereist is om de statuten te wijzigen, rekening houdende met de vereiste wettelijke goedkeuringen 

en de goedkeuring van LSF9 Balta Midco S.à r.l. (ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister 

van Luxemburg onder het nummer B 197722). Alle aandelen die werden uitgegeven door de Vennootschap 

zijn volstort, samen met een uitgiftepremie van € 1,3 miljoen. 

TOELICHTING 18. OVERIG RESULTAAT 

De componenten van overige resultaten (OCI, other comprehensive income) zijn items van inkomsten 

of kosten (inclusief classificatie aanpassingen) die niet-gerealiseerd zijn in winst of verlies zoals toegestaan of 

vereist is volgens IFRS. De Groep heeft overige resultaten die voornamelijk gerelateerd zijn aan 

de herwaardering van toegekende personeelsverplichtingen, de winsten en verliezen die voortkomen uit de 

omzetting van de jaarrekeningen van buitenlandse entiteiten en de wijzigingen in de reële waarde van de 

hedging-instrumenten. 

De bewegingen van de overige resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 
(x duizend €)  2016 2015 

    

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die later kunnen geherclassificeerd worden in de 

resultatenrekening 

 (7,409) 720 

    

Totaal gecumuleerde omrekeningsreserve per 31 december  (7,293) 720 

Saldo bij het begin van de periode ...............................................................................................................................................................   720 - 

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van buitenlandse activiteiten ......................................................................................................   (8,013) 720 

    

Totaal gecumuleerde wijzigingen in de reële waarde van hedging instrumenten per 31 december  (116) - 

Saldo bij het begin van de periode ...............................................................................................................................   - - 

Veranderingen in de reële waarde van hedging instrumenten aangeduid voor kasstroomhedge accounting  (116) - 

    

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die niet zullen worden geherclassificeerd naar de 

resultatenrekening 

 346 943 

    

Wijzigingen in uitgestelde belastingen per 31 december  (147) (432) 

Saldo bij het begin van de periode  (432) - 

Wijzigingen in uitgestelde belastingen  285 (432) 

    

Verandering in provisie pensioenverplichtingen per 31 december  493 1,375 

Saldo bij het begin van de periode ...............................................................................................................................................................   1,375 - 

Verandering in provisie pensioenverplichtingen .........................................................................................................................................   (882) 1,375 

    

Totaal niet-gerealiseerde resultaten per 31 december  (7,063) 1,664 
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Gecumuleerde omrekeningsreserve 

De gecumuleerde omrekeningsreserve vloeit voort uit de omzetting van de niet-monetaire financiële activa 

zoals het eigen vermogen van de buitenlandse entiteiten Balta USA (USD), Balta Oriënt en Balta 

Floorcovering (TRY) in de valuta van de Groep (EUR). De wisselkoersen die gebruikt worden om de 

buitenlandse entiteiten om te zetten in EUR worden opgenomen in Toelichting 1.3. 

Kasstroomafdekking 

Op 1 juni 2016 werd de kasstroomafdekking opgestart. Daarvoor werden de veranderingen in de reële waarde 

van de termijncontracten direct opgenomen in de winst- en verliesrekening. Het onderstaande 

bewegingsschema toont enerzijds de bedragen die opgenomen werden in de kasstroomhedge-reserve en 

anderzijds het deel dat erkend werd in de resultatenrekening in december 2016 met betrekking tot de 

contracten die werden afgehandeld: 

 

(x duizend €)  

31december 

2016 

  
  

Kasstroomhedge-reserve, afsluitbalans    (116) 

Openingsbalans    -  

Bedragen geregistreerd in de kasstroomhedge-reserve    2.190  

Bedragen gerealiseerd in de resultatenrekening    (2.307) 

Toegezegde verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 

De Groep werkt met toegezegde-pensioenvoordelenregelingen (DB). De veranderingen in de 

pensioenverplichtingen worden opgenomen in de overige resultaten wanneer die betrekking hebben op de 

veranderingen in de werkelijke veronderstellingen van het ene jaar naar het andere. 

In een recent verleden hebben verschillende verzekeringsbedrijven beslist om de technische intrestvoet op 

groepsverzekeringscontracten te verminderen tot een niveau beneden de gegarandeerde minimumopbrengst 

bepaald door de wet voor Belgische toegezegde-bijdrageregelingen (DC). Omdat de werkgever de wettelijke 

minimumopbrengst van deze regelingen moet garanderen worden niet alle werkelijke en investeringsrisico’s 

die betrekking hebben op deze regelingen overgedragen naar de verzekeringsmaatschappij of het 

pensioenfonds die deze regelingen beheren. Daarom voldoen deze regelingen niet aan de definitie van 

toegezegde-bijdrageregelingen (DC) die gedefinieerd worden onder IFRS en zouden deze standaard moeten 

geclassificeerd worden als toegezegde-pensioenvoordelenregelingen (DB). We verwijzen naar Toelichting 26 

voor meer detail. 

De verplichting werd gewaardeerd met behulp van een discountpercentage van 1,31% voor 2016 en 2,05% 

voor 2015. 

Uitgestelde belastingen 

De veranderingen in de pensioenverplichtingen beïnvloeden ook de uitgestelde belastingen. Wanneer de 

wijzigingen in pensioenverplichtingen worden opgenomen in het overig resultaat, wordt de gerelateerde 

uitgestelde belasting eveneens opgenomen in het overig resultaat.  

TOELICHTING 19. OVERGEDRAGEN RESULTAAT 

(x duizend €) 2016 2015 

      

Begin van de periode  (21.995)  -  

Winst/(verlies) voor het jaar  25.345   (21.995) 

Per 31 december  3.351   (21.995) 

Vijf procent van de nettowinst van de Vennootschap van het jaar wordt toegewezen naar de niet-uitkeerbare 

wettelijke reserves. Die inhouding is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent van het geplaatst 

kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.  

Het saldo mag onder de aandeelhouders verdeeld worden op beslissing van een algemene 

aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de beperkingen omschreven in de senior facilities 

agreement.  
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TOELICHTING 20. PREFERENTE AANDEELBEWIJZEN 

In verband met de overname van Balta Finance S.à r. l., heeft LSF9 Balta Issuer S.A. 1.108.800 preferente 

aandeelbewijzen (PEC’s) uitgegeven met een nominale waarde van € 125, voor een totaalbedrag van € 138,6 

miljoen. Het bedrag werd in contanten betaald aan de Vennootschap op 10 augustus 2015. De wettelijke 

algemene voorwaarden van de preferente aandeelbewijzen worden beheerd onder en opgemaakt in 

overeenstemming met de Luxemburgse wetgevingen. De belangrijkste karakteristieken van de PEC’s op het 

einde van 2015 zijn de volgende: 

 Elke PEC geeft recht op een rendement. Dit rendement wordt voornamelijk bepaald door het 

inkomen dat de Vennootschap realiseert n.a.v. zijn investering in LSF9 Balta Investments S.à r.l.. 

Zoals overeengekomen zal de Vennootschap een deel van de marge op jaarlijkse basis behouden. 

Deze marge zal van tijd tot tijd bepaald worden door een transferpricing studie. 

 Verplichte terugbetaling op het einde van de looptijd, 31 december 2045. 

 Mogelijkheid tot terugbetaling voor het einde van de looptijd dewelke onderhevig is aan bepaalde 

beperkingen. Deze beperkingen omvatten onder andere dat de terugbetaling niet mag leiden tot 

een verbreking van de convenanten of leiden tot een “default” die vervat zitten in 

overeenkomsten of andere financiële verplichtingen van de Vennootschap of iedere 

dochteronderneming na het uitvoeren van zo’n betaling.  

 In het geval dat de Vennootschap alle of een deel van de aandelen van LSF9 Balta Investments 

S.à r.l. zou verkopen of in het geval dat LSF9 Balta Investments S.à r.l. alle preferente 

aandeelbewijzen zou verkopen dat ze hebben uitgegeven en waarop de Vennootschap heeft 

ingeschreven, zal de Vennootschap bevoegd zijn om een deel of alle preferente aandeelbewijzen 

om te zetten in aandelen van de Vennootschap. Ieder aandeel uitgegeven aan de eigenaar(s) van 

de PEC’s zal onderworpen worden aan een waarborg of andere zekerheden ten gunste van de 

schuldeiser van de Vennootschap zoals opgenomen in de obligatiedocumenten indien en in de 

mate zulke schuldeisers gedekt worden door een waarborg van de dan uitgegeven en openstaande 

aandelen van de Vennootschap. 

 Het aantal van de uit te geven aandelen per geconverteerde PEC is gelijk aan de verhouding van 

de som van de nominale waarde van de PEC vermeerderd met de waarde van ieder opgebouwd 

rendement dat nog niet uitgekeerd werd ten opzichte van de nominale waarde van de aandelen.  

De contracten moeten gepresenteerd worden als financiële schulden onder IFRS per december 2015 daar de 

Vennootschap niet beschikt over een onvoorwaardelijk recht om te verhinderen dat contanten gebruikt 

worden om de PEC’s te vereffenen. De aanwezigheid van vroegtijdige terugbetaling en omzettingsopties 

impliceren dat het contract verschillende ingebouwde derivaten bevat. Gegeven de onmogelijkheid om de 

ingebouwde derivaten af te splitsen van het contract, wordt het volledige contract gewaardeerd aan reële 

waarde in de winst- en verliesrekening. Per 31 december 2015 gelooft het management dat de contante 

ontvangst een betrouwbare maatstaf is van de reële waarde. Deze maatstaf is een niveau 3-raming, zoals 

beschreven in Toelichting 24. 

Onmiddellijk na 31 december 2015 hebben de inschrijver en de uitgever de wijzigingen van de overeenkomst 

van de preferente aandeelbewijzen bediscussieerd en goedgekeurd. De algemene voorwaarden werden later 

geformaliseerd in een aparte overeenkomst dewelke van toepassing is vanaf 1 januari 2016. In deze 

overeenkomst hebben de partijen bevestigd om de overeenkomst van de preferente aandeelbewijzen als volgt 

aan te passen: 

 De uitgever heeft de mogelijkheid, in zijn hoedanigheid, om een verlenging van de vervaldatum 

aan te vragen, ieder keer voor een periode van één jaar; 

 Wanneer een gebeurtenis van verplichte terugbetaling zich voordoet, dewelke een gebeurtenis is 

in de volledige hoedanigheid van de uitgever, zal de uitgever de dan uitstaande preferente 

aandeelbewijzen aflossen voor een bedrag dat gelijk is aan de som van de relevante nominale 

waarde en alle opgebouwde en onbetaalde rendementen. 

De aangepaste en geherformuleerde algemene voorwaarden zullen toepasbaar worden op (i) de datum dat de 

Senior Secured Notes volledig terugbetaald zijn en (ii) de datum waarop alle zekerheidsrechten in verband 

met de preferente aandeelbewijzen onherroepelijk en onvoorwaardelijk worden vrijgegeven (de 
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ingangsdatum). Tot de ingangsdatum zullen de preferente aandeelbewijzen onderworpen blijven aan de 

originele algemene voorwaarden zoals beschreven hierboven. 

Gebaseerd op de afzonderlijke overeenkomst, heeft de Vennootschap een onvoorwaardelijk recht om de 

levering van geldmiddelen te voorkomen om de PEC’s te voldoen. Bijgevolg voldoet het contract niet langer 

aan de definitie van een financiële verplichting onder IFRS, maar aan een eigenvermogensinstrument. De 

financiële verplichting werd beëindigd op 1 januari 2016 en gelijktijdig werd de boekwaarde opgenomen als 

een stijging in het eigen vermogen van de Vennootschap. 

TOELICHTING 21. SENIOR SECURED NOTES 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

    
 

Totaal Senior Secured Notes  283.510   283.690  

 

    

Langlopende schuld  279.277   276.826  

Waarvan: brutoschuld  290.000   290.000  

Waarvan: geactiveerde financieringskosten  (10.723)  (13.174) 

Kortlopende schuld  4.234   6.864  

Waarvan: brutoschuld 6.618 9.177 

Waarvan: geactiveerde financieringskosten  (2.384)  (2.314) 

   
De uitgever heeft een totaalbedrag van € 290 miljoen uitgegeven aan 7,75% van de Senior Secured Notes die 

vervallen op 15 september 2022 als onderdeel van de financiering van de overname van Balta Finance S.à r.l.. 

De Indenture werd opgemaakt op 3 augustus 2015 en het totale bedrag op de geblokkeerde rekening werd 

vrijgegeven op de uitvoeringsdatum.  

De intresten op de Senior Secured Notes bedragen 7,75% per jaar en zijn halfjaarlijks betaalbaar op 15 maart 

en 15 september van ieder jaar. De eerste betaling vindt plaats op 15 maart 2016. 

Op het einde van december 2015 heeft de eerste interestbetaling, de opgebouwde interesten voor de periode 

van 3 augustus 2015 tot 31 december 2015, m.a.w. 5 maanden, nog niet plaatsgevonden. Vanaf 2016 zijn de 

opgebouwde interesten op het einde van december lager, gegeven dat de interesten opgebouwd zijn over een 

kortere periode, namelijk van 15 september tot 31 december.  

Kosten die verband houden met de uitgifte van de Senior Secured Notes worden opgenomen in de 

boekwaarde en worden afgeschreven in de winst- of verliesrekening over de periode van de schuld in 

overeenstemming met de effectieve intrestmethode. De totale geactiveerde kosten bedroegen € 16,4 miljoen, 

waarvan € 13,1 miljoen geactiveerd blijven op 31 december 2016 (in vergelijking met € 15,5 miljoen op 31 

december 2015).  

De kortetermijnschuld geassocieerd met de Senior Secured Notes houdt verband met de opgebouwde 

intresten betaalbaar op de volgende vervaldatum en het gedeelte van de geactiveerde financieringskosten die 

afgeschreven worden in de winst- of verliesrekening over de volgende 12 maanden. 

De Senior Secured Notes zijn onderhevig aan bepaalde opgelopen convenanten die, onder andere, onze 

mogelijkheden beperken om: 

 additionele schulden op te lopen of waarborgen en preferente aandelen uit te geven; 

 bepaalde verplichtingen aan te maken of te doen ontstaan; 

 bepaalde betalingen uit te voeren, inclusief dividenden of andere uitgiftes; 

 achtergestelde schulden of eigen vermogen vooruit te betalen of af te lossen; 

 bepaalde investeringen of overnames te doen, inclusief participaties in joint ventures; 

 bepaalde transacties aan te gaan met dochterondernemingen; 

 bepaalde activa, inclusief voorraad van beperkte dochterondernemingen, te verkopen, te leasen of 

te transfereren; 

 de schuld van de uitgever of elke borgsteller te waarborgen, zonder ook de Senior Secured Notes 

veilig te stellen;  
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 bepaalde beperkingen te creëren die de mogelijkheid van de uitbetaling van de dividenden door 

dochterondernemingen te beperken of andere betalingen te doen aan de uitgever of een beperkte 

dochteronderneming; 

 niet-beperkte dochterondernemingen aan te maken; 

 te fusioneren of consolideren met andere entiteiten,  

 of alle of de belangrijkste activa van de uitgever, zijn beperkte dochterondernemingen, of hun 

borgstellers te transfereren;  

 beperken van de zekerheidsrechten in het nadeel van de eigenaars van de Senior Secured Notes. 

De Senior Secured Notes worden gewaarborgd door eerste rang zekerheidsrechten voor volgende dekkingen: 

 de uitgegeven aandelen van de borgstellers; 

 de uitgegeven preferente aandeelbewijzen van de LSF9 Balta Issuer en LSF9 Balta Investments; 

 bepaalde bankrekeningen van de borgstellers; 

 bepaalde roerende activa van de borgstellers; 

 bepaalde intra-groepleningen en vorderingen van de borgstellers; 

 een bedrijfswaarborg met in acht name van het bedrijf van Balta Industries nv, Balta Oudenaarde 

nv en Modulyss nv 

De zekerheden waarborgen ook de Revolving Credit Facilities (Toelichting 21) en bepaalde hedging 

verplichtingen op een gelijkwaardige en proportionele basis. De eigenaars van de Senior Secured Notes 

zullen enkel inkomsten ontvangen, onder de voorwaarden gesteld in de Intercreditor Agreement en in geval 

van de handhaving van de zekerheid van de dekking enkel en alleen nadat de schulden van de Revolving 

Credit Facility en bepaalde hedging verplichtingen volledig terugbetaald werden. Alle ontvangsten zullen, 

nadat alle verplichtingen van de Revolving Credit Facilities en zulke hedging verplichtingen werden 

terugbetaald, op een pro rata manier gebruikt worden om alle verplichten zoals aangegaan onder de Indenture 

en iedere andere verplichting die toegelaten en verzekerd werd door het onderpand volgens de Indenture, 

terug te betalen op een gelijkwaardige en proportionele manier.  

TOELICHTING 22. LENINGEN 

In 2015 werd een deel van de opbrengsten van de kapitaaluitgifte, preferente aandeelbewijzen en Senior Secured 

Notes gebruikt om € 160,5 miljoen van de bestaande schuld terug te betalen. Dit hield eveneens de volledige 

terugbetaling in op 11 augustus 2015 van alle openstaande leningen van de Senior Facility Agreement, de 

Reverse Factoring Agreement en de achtergestelde lening via een aandeelhoudersovereenkomst, tezamen met de 

volledige terugbetaling van de uitstaande schuld onder de Halkbank-facility. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningen die blijven bestaan op 31 december 2015 en 2016: 

 (x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

Totaal leningen  18.002   20.277  

      

Langlopende schuld  15.388   17.787  

Financiële leaseverplichtingen  15.388   17.787  

      

Kortlopende schuld  2.614   2.490  

Leningen  120   40  

Financiële leaseverplichtingen  2.494   2.450  

Leningen 

Op 3 augustus 2015 zijn LSF9 Balta Issuer S.A. en LSF9 Balta Investments S.à r.l. een Revolving Credit 

Facility overeenkomst aangegaan, die € 40 miljoen Revolving Credit Facility beschikbaar stelt, deze werd 

opgetrokken tot € 45 miljoen in 2016. De Revolving Credit Facility wordt gewaarborgd door eerste rang 

zekerheidsrechten op de dekking, dewelke ook de Senior Secured Notes en de garanties waarborgen. 

Onder de Revolving Credit Facility, mag de kredietgever een aanvullend krediet verstrekken, zoals 

waarborgen, kortetermijnleningen, derivaten of valutatransacties op voorwaarde dat aan een aantal 
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condities voldaan werd, aan de kredietnemer of een gelieerde van de kredietnemer in plaats ten bedrage 

van ongebruikte verbintenissen onder de Revolving Credit Facility. Bedragen die worden opgenomen 

onder de Revolving Credit Facility kunnen gebruikt worden voor werkkapitaal en andere algemene 

ondernemingsdoelstellingen van de “restricted” Groep, operationele herstructureringen of toegestane 

reorganisaties van de Groep. 

De oorspronkelijke leningsovereenkomsten van ING België nv en KBC Bank nv zijn omgezet in een 

Ancillary Facility Agreement voor een totaalbedrag van € 40,0 miljoen.  

De Revolving Credit Facility Agreement bevat een aantal specifieke bevestigende convenanten en een 

aantal beperkende convenanten. Hieronder wordt een korte beschrijving opgenomen van zulke 

convenanten dewelke allemaal vallen onder klantspecifieke en bepaalde specifieke excepties. 

 Incurrence convenanten: deze zijn substantieel hetzelfde als deze toepasselijk voor de Senior 

Secured Notes. 

 Bevestigende convenanten: deze vereisen, onder andere, (i) de voorziening van bepaalde 

financiële informatie, (ii) de verkrijging, overeenstemming met en beheer van de vereiste 

autorisaties volgens de wet of wetgeving om iedere debiteur in staat te stellen om (a) zijn 

verplichtingen in de financiële documenten van de Revolving Credit Facility en 

overnamedocumenten uit te voeren, (b) de wettelijkheid, geldigheid, afdwingbaarheid of 

toelaatbaarheid van bewijs van ieder financieel document en de overname documenten waarvan 

het een onderdeel is te verrekenen en (c) om het mogelijk te maken om zijn eigendom en activa te 

bezitten en om het bedrijf verder te zetten; (iii) overeenstemming in alle belangrijke opzichten 

van de toepasselijke wetten en regelgevingen; (iv) betaling van belastingen; (v) behoud van 

activa; (vi) onderhoud van pari passu rangorde van iedere onverzekerde en achtergestelde claim 

van een financiële partij tegen iedere debiteur vermeld in de financiële documenten met de claims 

van andere onverzekerde en niet achtergestelde schuldeisers (m.u.v. de claims die verplicht 

voorrang hebben volgens de wet); (vii) commerciële en aanvaardbare stappen om de 

belangrijkste rechten te behouden en versterken onder de overnamedocumenten; (viii) onderhoud 

van verzekeringen; (ix) het behoud en onderhoud van intellectuele eigendom; (x) bepaalde 

verzekeringen in verband met de dekking; (xi) toegang tot boeken, rekeningen en gegevens, de 

bezichtiging van de activa en discussies met het management als gevolg van een 

ingebrekestelling; en (xii) overeenstemming met straffen en antiwitwaswetgeving.  

 Negatieve convenanten: deze bevatten, onder andere, beperkingen in verband met veranderingen 

in de voornaamste belangen.  

 Financiële convenanten: de Issuer dient een overeenstemming te garanderen met de financiële 

convenant – “Total Net Leverage Ratio”, de Issuer moet verzekeren dat de total Net Leverage 

Ratio op het einde van ieder relevant kwartaal de verhouding 6.50:1 niet overschrijdt. De 

financiële convenant is enkel van toepassing in de mate dat het totaalbedrag van de uitstaande 

leningen onder de Revolving Credit Facility en alle uitstaande geldopnemingen onder iedere 

ancillary facility op de laatste dag van het betreffende relevante kwartaal groter is dan 30% van 

de totale verbintenissen in verband met de Revolving Credit Facility op het einde van het 

relevante kwartaal. Deze financiële convenant zal (in de mate getest) per kwartaal getest worden 

op een 12-maandelijkse basis.  

We bevestigen dat op 31 december 2016 het totale basisbedrag van de totale uitstaande leningen en alle 

geldopnemingen onder de ancillary facility minder is dan 30% van de totale verbintenissen en daarom zijn de 

financiële convenanten niet van toepassing.  

De Revolving Credit Facility wordt gewaarborgd door iedere borgsteller. De initiële leners en borgstellers van 

de Revolving Credit Facility waren de Vennootschap en LSF9 Balta Investments S.à r.l.. Op 10 oktober 2015 

zijn de volgende leden van de Groep toegetreden tot de Revolving Credit Facility als lener en borgsteller: Balta 

Finance S.à r.l, Balta nv, Balta Industries nv, Balta Oudenaarde nv en Modulyss nv. De dekking is van 

toepassing voor de Senior Secured Notes en de Revolving Credit Facility, zoals beschreven in Toelichting 20. 

Onder de condities van de Intercreditor Agreement, in geval van de handhaving van de zekerheid van de 

dekking, zullen de eigenaars van de Senior Secured Notes enkel gelden ontvangen alleen nadat de schulden 

van de Revolving Credit Facility en bepaalde hedging verplichtingen volledig terugbetaald werden.  
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De Revolving Credit Facility vermeldt ook dat (i) de totale geconsolideerde EBITDA (zoals gedefinieerd in 

de Revolving Credit Facility Agreement) van de borgstellers minimum 80% bedraagt van de geconsolideerde 

EBITDA van de Restricted Group en (ii) de totale activa (exclusief goodwill en intragroepitems) van de 

borgstellers minstens 70% van de activa van de restricted group omvat. Deze twee convenanten vormen 

samen de Borgsteller Coverage Test. Voor de berekening van de totale geconsolideerde EBITDA wordt de 

EBITDA van de borgstellers op nul geplaatst voor deze borgstellers die een negatieve EBITDA hebben. Zoals 

werd vermeld in de Agreed Security Principles, zal de Issuer ervoor zorgen dat een additioneel lid van de 

Groep zich borgstelt om ervoor te zorgen dat de Group kan voldoen aan de voorwaarden zoals gedefinieerd 

onder Guarantor Coverage Test. 

We bevestigen dat het totaal van de Adjusted EBITDA van de borgstellers (zonder dubbeltelling) 80% van de 

Adjusted EBITDA van de Groep overschrijdt en het totaal van de activa van de borgstellers (zonder 

dubbeltelling) 70% van het totaal van de activa van de Groep overschrijdt. 

Factoring 

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening, heeft de groep ingeschreven op twee non-recourse 

financieringsovereenkomsten, waarbij ze handelsvorderingen die voortvloeien uit de normale 

bedrijfsactiviteit kan verkopen aan nominale waarde waarvan bepaalde reserves en vergoedingen worden 

afgehouden. Het risico van insolventie gelinkt aan gefactorde vorderingen worden overgedragen aan de 

factormaatschappij, die op zijn beurt dit risico heeft overgedragen aan een kredietverzekeringsmaatschappij. 

Onder de non-recourse overeenkomst, int de groep betalingen van zijn klanten in hoofde van de 

factormaatschappij waaraan de vorderingen zijn overgedragen. Nagenoeg werden alle risico’s en 

eigendomsvoordelen overgedragen. De handelsvorderingen die zijn toegewezen aan de factormaatschappij 

worden van de balans afgeboekt. 

Hoewel het factoringprogramma zoals hierboven wordt beschreven betrekking heeft op de portefeuille van de 

kredietverzekerde handelsvorderingen, heeft de Groep ook ingeschreven op een forfaitingovereenkomst 

waarbij een financiële instelling zijn instemming gegeven heeft om op hernieuwbare basis, de vorderingen 

van individueel geïdentificeerde debiteuren te kopen (forfait). Het kredietrisico gelinkt aan deze vorderingen 

is volledig overgedragen van de Groep aan de financiële instelling zodat de financiële instelling het risico 

draagt van niet-betaling door de schuldenaar. De Groep heeft het mandaat om de verbeurde vorderingen te 

innen van en voor rekening van de financiële instelling. Het in aanmerking komende gedeelte van de 

handelsvorderingen die zijn overgedragen en gefinancierd onder deze overeenkomst, werden afgeboekt van 

de balans. De Groep blijft een gedeelte van de vorderingen erkennen, in de mate van haar voortdurende 

betrokkenheid, in overeenstemming met IAS 39 “Financiële instrumenten: opname en waardering”. 

De Groep heeft zich ingeschreven op een aankoopovereenkomst met een financiële instelling, in het kader 

van een “supply chain financieringsprogramma” aangeboden door een grote klant. Onder de overeenkomst, 

kan de Groep enkele of alle vervallen vorderingen van deze klant verkopen aan de financiële instelling. 

Gezien de aard van de non-recourse overeenkomst zijn de vorderingen op het moment dat het geld ontvangen 

wordt afgeboekt. 

TOELICHTING 23. LEASING 

Financiële leaseverplichtingen 

Onderstaande tabel geeft de nettoboekwaarde weer van “materiële vaste activa” en “installaties, machines en 

uitrusting” die onderdeel uitmaken van een financiële leaseovereenkomst. 

 

 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

    
 

Nettoboekwaarde - Terreinen en gebouwen  14.193   15.726  

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings  18.412   18.412  

Gecumuleerde afschrijvingen  (4.219)  (2.685) 

    
 

Nettoboekwaarde - Installaties, machines en uitrusting  5.558   5.888  

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings  6.608   6.608  

Gecumuleerde afschrijvingen  (1.050)  (720) 
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Nettoboekwaarde - Totaal geleasde vaste activa  19.751   21.614  

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings  25.020   25.020  

Gecumuleerde afschrijvingen  (5.270)  (3.405) 

De financiële leaseverplichtingen zijn gedaald van € 20,1 miljoen per 31 december 2015 tot € 17,8 miljoen 

per 31 december 2016. Er werden geen materiële financiële leasecontracten getekend gedurende de periode. 

De bruto-investeringen in leasing en de huidige waarde van de minimale toekomstige leasebetalingen 

vervallen als volgt: 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

    
 

Bruto financiële leaseverplichtingen - minimale leasebetalingen  20.293   23.142  

Binnen het jaar  2.824   2.850  

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar  6.479   7.990  

Later dan 5 jaar  10.990   12.302  

 

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

 

  
 

De reële waarde van de financiële leaseverplichtingen  17.787   20.136  

Binnen het jaar  2.399   2.349  

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar  5.263   6.612  

Later dan 5 jaar  10.125   11.175  

Operationele leaseverplichtingen 

De Groep huurt diverse uitrustingen, machines en voertuigen in het kader van operationele 

leaseovereenkomsten. De leasetermijnen bedragen 3 tot 12 jaar. 

De totale toekomstige minimale huurbetalingen in het kader van niet-opzegbare operationele 

leasingovereenkomsten zijn: 

(x duizend €) 

31 december 

2016 

31 december 

2015 

      

Totale waarde van de operationele leaseverplichtingen 10.460 7.145 

Niet later dan 1 jaar 3.358 2.360 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar 5.595 4.785 

Later dan 5 jaar 1.507 0 

TOELICHTING 24. ADDITIONELE TOELICHTINGEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

De volgende tabellen geven de boekwaarde en reële waarden van de financiële activa en verplichtingen weer 

per categorie: 

(x duizend €) 

 Reële 

waarde 

hierarchie 

31 december 

2016 

31 december 

2016 

31 december 

2015 

31 december 

2015 

   Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde 

       

Activa op balansdatum   101,102 101,102 92,883  92,883  

       

Leningen en vorderingen ....................................................    101,056 101,056 92,097  92,097  

Handels- en overige vorderingen ..........................................    55,068 55,068 46,635  46,635  

Liquide middelen ..................................................................   Niveau 1 45,988 45,988 45,462  45,462  

Activa gewaardeerd tegen de reële waarde in de winst- 

/verliesrekening ...................................................................  

  
- - 785 785 

Afgeleide financiële instrumenten ter indekking van 

wisselkoersrisico's .................................................................  

 Niveau 2 
- - 273  273  

Vaste prijsafspraken voor elektriciteit ..................................   Niveau 2 - - 512  512  

Activa gewaardeerd tegen de reële waarde in de niet-

gerealiseerde resultaten ......................................................  

  
46 46 -  -  

Afgeleide financiële instrumenten ter indekking van 

wisselkoersrisico's .................................................................  

 Niveau 2 
46 46 - - 

       

Verplichtingen op balansdatum   433,237 468,726 560,105 584,879 

        

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs ....................................................  

  433,075 
468,564 

421,505 
446,279 

Senior Secured Notes ............................................................   Niveau 1 283,511 319,000 276,826 301,600 

Bankleningen en overige leningen ........................................   Niveau 2 120 120 40 40 

Financiële leaseverplichtingen ..............................................   Niveau 2 17,881 17,881 20,237 20,237 
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Handels- en overige schulden ...............................................    131,562 131,562 124,402 124,402 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële 

waarde in de winst-/verliesrekening ..................................  

  - - 138,600 
138,600 

Preferente aandeelbewijzen ...................................................    -  138,600 138,600 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële 

waarde in de niet-gerealiseerde resultaten .......................  

  162 
162 

- 
- 

Afgeleide financiële instrumenten ter indekking van 

wisselkoersrisico's .................................................................  

 Level 2 162 
162 

- 
- 

Er kunnen verschillende niveaus van waardebepalingstechnieken gedefinieerd worden: 

 Niveau 1: zijn waarderingen afgeleid van genoteerde prijzen (niet aangepast) in een actieve markt 

voor identieke activa en passiva. 

 Niveau 2: zijn waarderingen afgeleid van bronnen andere dan genoteerde prijzen vervat in niveau 

1, die waarneembaar zijn voor activa of passiva, ofwel direct (als prijzen), ofwel indirect 

(afgeleid van prijzen). 

 Niveau 3: zijn waarderingen afgeleid van bronnen voor activa of passiva die niet gebaseerd zijn 

op observeerbare marktdata (niet-waarneembare inputs). 

De reële waarde van de Senior Secured Notes is gebaseerd op niveau 1 van de waardebepalingstechnieken, 

met een prijs van ongeveer 110% per 31 december 2016 (in vergelijking met een prijs van ongeveer 104% per 

31 december 2015). 

De reële waarde van de preferente aandeelbewijzen per 31 december 2015 werden bepaald met behulp van 

niveau 3 waardebepalingstechnieken. Hiervoor verwijzen we naar Toelichting 2 en 20. 

De reële waarde van financiële activa en passiva, met uitzondering van geldmiddelen en kasequivalenten, 

worden gewaardeerd met behulp van niveau 2 waardebepalingstechnieken. De reële waarde van de 

valutatermijncontracten werden bepaald door gebruik te maken van de termijnkoers die geregistreerd staat op 

de actieve markt. Een gelijkaardige waarderingstechniek werd toegepast om de reële waarde van de vaste 

elektriciteitsprijsovereenkomsten te bepalen op afsluitdatum. De verdisconteringseffecten zijn normaal gezien 

onbelangrijk voor niveau 2 instrumenten. Voor handels- en overige vorderingen en voor handels- en overige 

schulden wordt de boekwaarde beschouwd als een goede raming van de reële waarde, gezien deze posten 

vooral op korte termijn afgewikkeld worden.  

TOELICHTING 25. FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT 

De groep is blootgesteld aan diverse financiële risico’s: marktrisico (voornamelijk wisselkoersrisico, intrest 

risico, en grondstoffenprijsrisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico. De Groep focust zijn risicobeheer op de 

onvoorspelbaarheid van de financiële en grondstoffenmarkten en zoekt naar het minimaliseren van de 

potentiële negatieve effecten op de resultaten van de Groep. Het doel is de gebeurtenissen die kunnen leiden 

tot financiële verliezen, te identificeren, te meten, te beheren en op te volgen. Afgeleide financiële 

instrumenten worden gebruikt om bepaalde risico’s in te dekken op groepsniveau. De Groep maakte geen 

gebruik van hedge accounting gedurende de periode die deze geconsolideerde jaarrekening omvat. 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen over marktrisico 

Valutarisico 

De Groep is voornamelijk blootgesteld aan schommelingen van de GBP, USD en TRY. Daardoor zijn onze 

resultaten beïnvloed door valutatransacties en herwaarderingseffecten, voornamelijk door de EUR/USD-, 

EUR/GBP- en EUR/TRY-wisselkoersen. Het deel van onze opbrengsten in elke valuta stemt niet exact 

overeen met de opbrengst die gerealiseerd wordt in de regio waar we actief zijn. Dit komt omdat we onze 

klanten soms factureren in een valuta die afwijkt van hun lokale munt. Bijvoorbeeld, veel van onze verkopen 

in het Verenigd Koninkrijk worden gefactureerd in euro. 

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro. De jaarrekeningen van onze 

dochterondernemingen, die werken met een functionele valuta die afwijkt van de euro, moeten omgezet 

worden naar euro. Daar worden activa, passiva, opbrengsten en kosten uitgedrukt in verschillende valuta, dit 

zijn hoofdzakelijk de EUR, GBP, USD en TRY. Hierdoor worden de geconsolideerde resultaten van onze 

activiteiten beïnvloed door valuta- en wisselkoersschommelingen. 
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Transactierisico’s komen voor wanneer onze dochterondernemingen transacties uitvoeren in een valuta die 

afwijkt van hun functionele valuta. We proberen het risico te beperken door gebruik te maken van de 

volgende vier methoden. Ten eerste voor de USD zijn we er in het verleden in geslaagd om de kasinstromen 

en kasuitstromen op elkaar af te stemmen. Dit resulteerde in een natuurlijke hedge tussen de activa en 

passiva. De natuurlijke hedgepositie wordt op halfjaarlijkse basis beoordeeld. Gelijktijdig wordt het bedrag 

van de niet gehedgede posities van nabij opgevolgd. Ten tweede zijn we handelsovereenkomsten aangegaan 

met twee van onze belangrijkste klanten om de impact van de EUR/GBP- en EUR/TRY-fluctuaties op te 

volgen en bieden deze overeenkomsten ons de mogelijkheid om overeenkomstig de prijzen aan te passen. Ten 

derde maken we gebruik van valutatermijncontracten om het resterende valutarisico van het GBP af te 

dekken. Tenslotte worden de positieve en negatieve wisselkoersbewegingen doorgerekend aan onze klanten 

op middellange termijn. Dit is mogelijk door onze goeie verstandhouding met onze klanten. 

Waardeschommelingen van de GBP, USD en TRY ten opzichte van de EUR hebben een kortetermijnimpact 

op de brutomarge en omzet. Zowel wij als onze klanten streven ernaar om de prijzen aan te passen aan de 

fluctuaties van de koersen. Hetzelfde geldt voor de kostenzijde. Samen met onze leveranciers worden de 

prijzen aangepast. Een groot percentage van de kosten van onze leveranciers zijn vastgezet in USD. 

Waardeschommelingen van bepaalde valuta ten opzichte van de USD beïnvloeden de prijzen die we betalen 

voor sommige grondstoffen. Daarenboven, opereren wij in een competitieve en elastische industrie, waarbij 

tariefaanpassingen doorgevoerd worden die een antwoord bieden op de wisselkoers- en 

grondstofprijzenfluctuaties. Wijzigingen in de wisselkoersen hebben ook een lange termijn impact op ons 

verkoopvolume. Bijvoorbeeld, als er een lange ontwaarding is van de euro, kunnen onze volumes stijgen 

doordat we competitiever worden in de markten buiten de Eurozone. Daartegenover staat dat een versterking 

van de euro tot een daling van de verkoopvolumes en prijzenconcurrentie kan leiden in de markten buiten de 

Eurozone.  

De onderstaande tabel toont de posten die het meest worden blootgesteld aan wisselkoersrisico’s. 

(x duizend €) EUR GBP USD TRY TOTAAL 

      Nettoblootstelling per 31 december 2016 (42.328) (795) 5.028 7.589 (30.506) 

Handels-en overige vorderingen  32.650   2.352   9.723   10.344   55.068  

Liquide middelen  38.436   3.237   2.227   2.088   45.988  

Handels- en overige schulden  (113.414)  (6.384)  (6.922)  (4.843)  (131.562) 

      Nettoblootstelling per 31 december 2015 (39.942) (2.201) 1.993 7.844 (32.305) 

Handels-en overige vorderingen  28.073   3.105   6.097   9.359   46.635  

Liquide middelen  36.791   4.199   1.707   2.766   45.462  

Handels- en overige schulden  (104.806)  (9.505)  (5.811)  (4.281)  (124.402) 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY indien de EUR met 10% 

verzwakt: 

(x duizend €) 2016 2015 

    
 

GBP netto-impact (1.710) (1.713) 

Wijziging in reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten (1.622) (1.468) 

Financiële instrumenten tegen aanschaffingswaarde (88) (245) 

 

  

 USD netto-impact 712 221 

Wijziging in reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten 153 - 

Financiële instrumenten tegen aanschaffingswaarde 559 221 

 

  

 TRY netto-impact 843 872 

Wijziging in reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten 0 - 

Financiële instrumenten tegen aanschaffingswaarde 843 872 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY indien de EUR met 10% 

versterkt: 

 
(x duizend €) 2016 2015 

      

GBP netto-impact 1.399 1.402 

Wijziging in reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten 1.327 1.201 

Financiële instrumenten tegen aanschaffingswaarde 72 200 
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 USD netto-impact (582) (181) 

Wijziging in reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten (125) - 

Financiële instrumenten tegen aanschaffingswaarde (457) (181) 

 

  

 TRY netto-impact (690) (713) 

Wijziging in reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten 0 - 

Financiële instrumenten tegen aanschaffingswaarde (690) (713) 

Grondstoffenprijsrisico 

De Groep is blootgesteld aan schommelingen in de prijzen van de belangrijkste grondstoffen die in het 

productieproces worden gebruikt. Onze belangrijkste grondstoffen zijn polypropyleen granulaten, garens, 

latex en polyamide granulaten.  

In 2016 vertegenwoordigden de grondstofkosten 46,5% van de omzet van de Vennootschap. De 

Vennootschap kan normaal gezien de stijgingen in de grondstofprijzen doorrekenen aan zijn klanten, 

daartegenover staat dat de klanten prijsdalingen vragen in geval van een daling in de grondstofprijzen. In 

normale omstandigheden zit er een vertraging op de doorrekening van de stijging in de grondstofprijzen. 

Wijzigingen in de grondstofprijzen hebben een korte termijn impact op de brutomarge van de Vennootschap. 

De impact op winstgevendheid op lange termijn is echter beperkt. 

Als de grondstofprijzen van polypropyleen en polyamide 10% hoger (lager) zouden geweest zijn, zou de 

winst na belasting € 4 miljoen lager (hoger) geweest zijn, in de afwezigheid van schadebeperkende 

maatregelen door het management. Deze impact werd bepaald door het vermenigvuldigen van de volumes op 

jaarbasis, van zowel de granulaten als de garens, met een 10% variantie op de gemiddelde aankoopprijs van 

polypropyleen en polyamide voor het jaar. De sensitiviteitsberekening houdt rekening met het tijdsverschil 

tussen de aankoop van polypropyleen en polyamide en de opname van de grondstofprijzen tegen verkopen. 

Gegeven het tijdsverschil tussen de opname van de voorraad in de resultatenrekening en de kost van meer 

recente voorraadaankopen (FIFO-methode), in combinatie met de reële-waardehoging van de voorraad in 

augustus 2015 volgend op de overname van Balta Finance, een stijging in de grondstofprijzen van 

polypropyleen en polyamide in de periode augustus tot december 2015 zou geen impact gehad hebben op de 

resultatenrekening van 2015. 

Als we aan hedging doen, gaan we vaste prijsovereenkomsten aan met onze leveranciers. In oktober 2015 

hebben we een vaste prijsovereenkomst aangegaan om ongeveer 8% van onze jaarlijkse consumptie van 

polypropyleen granulaten te hedgen. Jaarlijks gebruiken we tot 65.000 ton van polypropyleen granulaten, 

waarvan 50.000 ton aangekocht met een vaste prijsovereenkomst en 15.000 ton aan de geldende marktprijs. 

In 2016 zijn alle hedgecontracten afgelopen. De Vennootschap zal geen nieuwe hedgecontracten aangaan in 

2017.  

Renterisico 

Ons renterisico houdt grotendeels verband met onze externe schulden, die onderworpen zijn aan rente tegen 

een variabele koers. Door de overname van Balta Finance en de terugbetaling van de senior credit facility, 

alleen de bedragen die we lenen onder de “Revolving Credit Facility”, onze financiële leasing en onze 

factoring- en forfaitingovereenkomsten zijn we onderworpen aan variabele intrestvoeten. De “Senior Secured 

Notes” zijn onderworpen aan een vaste intrestvoet. We gaan er dan ook van uit dat we geen renteswaps zullen 

gebruiken in onze toekomstige financiering.  

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen over kredietrisico 

Het kredietrisico wordt op groepsbasis beheerd. De Groep beoordeelt de kredietwaardigheid van de klanten, 

rekening houdend met zijn financiële positie, onze ervaringen uit het verleden en andere factoren. Individuele 

kredietlimieten worden vastgelegd op basis van de limieten die de managers van de businessunits hebben 

bepaald, rekening houdend met hun vroegere ervaringen en kennis van de klant. De kredietlimieten worden 

regelmatig herzien door de managers van de businessunits. Als een kredietlimiet moet worden opgetrokken, is 

de goedkeuring van de CFO nodig. Bovendien heeft de Groep geopteerd voor een kredietverzekering om 

delen van het kredietrisico te dekken. Tot slot wordt het kredietrisico ingeperkt door non-recourse factoring 

en forfaiting van de handelsvorderingen waarbij het risico op insolventie werd overgedragen aan de 

tegenpartij. De handelsvorderingen zijn over een aantal landen en tegenpartijen gespreid. Er is geen hoge 

concentratie van handelsvorderingen. Voor afgeleide financiële instrumenten werd de kredietwaardigheid 
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beoordeeld op basis van de “Fitch”-rating van de tegenpartij. Al de valutatermijncontracten zijn “over the 

counter contracten” en hebben financiële instellingen als tegenpartij. Onze vaste prijsovereenkomsten zijn 

aangegaan met de tegenpartij van onze lange termijn aankoopcontracten.  

Historische standaardpercentages hebben de 0,1% voor 2015 en 2016 niet overschreden. 

Het teveel aan cash wordt geïnvesteerd voor een korte periode en worden gespreid over een beperkt aantal 

van banken, die allemaal genieten van een toereikende kredietbeoordeling. Voor kasmiddelen op 

bankrekeningen en kortlopende bankdeposito's geeft de tabel hieronder een overzicht van de 

kredietbeoordelingen voor banken die door de Groep worden gebruikt.  

(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

      

Kasmiddelen op bankrekeningen en kortlopende bankdeposito's 45.988 45.462 

A-rating  42.493 41.623 

BBB-rating  3.495 3.839 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over het liquiditeitsrisico 

De afdeling financieel beheer van de Groep volgt de voorspelde kasstromen en de liquiditeitsvereisten op 

zodat voldoende kasmiddelen aangehouden worden om in de bedrijfsbehoeften te voorzien. Terzelfder tijd 

zorgt ze ervoor dat altijd voldoende ruimte in haar niet-opgenomen kredietfaciliteiten beschikbaar blijft zodat 

de groep de leningsplafonds of convenanten van haar kredietfaciliteiten niet overschrijdt. 

Onze operationele activiteiten van onze dochterondernemingen en de resulterende kasinstromen zijn onze 

belangrijkste bron van liquiditeiten. Ons cashpoolsysteem zorgt ervoor dat we de kasoverschotten van 

bepaalde dochterondernemingen kunnen gebruiken om de financiële behoeften van andere 

dochterondernemingen te voldoen. De afdeling financieel beheer van de Groep belegt kasoverschotten in 

rentedragende lopende rekeningen en kortlopende kasdeposito's. Zij kiest hiertoe instrumenten met geschikte 

looptijden of voldoende liquiditeit om voldoende ruimte te bieden, rekening houdend met de bovengenoemde 

voorspellingen. 

Om haar verplichtingen inzake kasuitstromen te vervullen, gebruikt de Groep kasstromen uit 

bedrijfsactiviteiten en indien nodig ook kredietfaciliteiten bij financiële instellingen. Bovendien is de Groep 

factoringovereenkomsten met financiële instellingen aangegaan waarbij kasmiddelen ter beschikking van de 

Groep worden gesteld als vergoeding voor bepaalde door de Groep gegenereerde handelsvorderingen.  

Onze primaire bronnen van liquiditeit waren in het verleden onze kasstromen van onze activiteiten en non-

recourse factoring overeenkomsten. De belangrijkste financiële overeenkomsten per 31 december 2016 en per 

31 december 2015 zijn de Senior Secured Notes, de Revolving Credit Facility en de financiële 

leasingovereenkomsten. 

De volgende tabel toont alle contractuele vaste betalingen die moeten voldaan worden, terugbetalingen en 

rente voorvloeiend uit de herkende financiële verplichtingen. De toegelichte bedragen zijn niet-

verdisconteerde netto kasuitstromen, gebaseerd op de marktcondities die bestaan op 31 december 2016. 

 

 

(x duizend €) 

Minder dan 6 

maanden 

Tussen 6 

maanden en 1 

jaar 

Tussen 1 en 2 

jaar 

Tussen 2 en 5 

jaar 

Meer dan 5 

jaar 

Totaal op 31 december 2016  (144.357)  (12.647)  (24.905)  (71.474)  (323.465) 

Senior Secured Notes  (11.238) (11.238)  (22.475)  (67.425)  (312.475) 

Financiële leaseverplichtingen  (1.414)  (1.409)  (2.430)  (4.049)  (10.990) 

Handels- en overige schulden  (131.562) 

  
 

 Bruto afgewikkelde financiële instrumenten - uitstromen  (15.925) 

  
 

 Bruto afgewikkelde financiële instrumenten - instromen  15,782  

  
 

 
De volgende tabel toont alle contractuele vaste betalingen die moeten voldaan worden, terugbetalingen en 

rente voorvloeiend uit de herkende financiële verplichtingen. De toegelichte bedragen zijn niet-

verdisconteerde netto kasuitstromen, gebaseerd op de marktcondities die bestaan op 31 december 2015. 
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De kasstromen die verband houden met de preferente aandeelbewijzen werden vastgesteld op basis van de 

verplichte contractuele aflossingsdatum van 31 december 2045 en weerspiegelt een vaste opbrengst van 1% 

per jaar. 

 

(x duizend €) 

Minder dan 6 

maanden 

Tussen 6 

maanden en 1 

jaar 

Tussen 1 en 2 

jaar 

Tussen 2 en 5 

jaar 

Meer dan 5 

jaar 

            

Totaal op 31 december 2015  (139.438)  (12.659)  (25.299)  (72.591)  (532.252) 

Financiële leaseverplichtingen  (1.428)  (1.422)  (2.824)  (5.166)  (12.302) 

Preferente aandeelbewijzen  -   -   -   -   (185.000) 

Senior Secured Notes  (13.860)  (11.238)  (22.475)  (67.425)  (334.950) 

Handels- en overige schulden  (124.402) - -  -  -  

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten - uitstromen  (13.761) -  -   -   -  

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten - instromen  14.013  -  -   -   -  

Een sleutelfactor in het behouden van een sterke financiële positie is onze kredietbeoordeling. Deze wordt 

beïnvloed door onder andere onze kapitaalstructuur, winstgevendheid, mogelijkheid om kasstromen te 

genereren, geografische en klantendiversificatie en onze concurrentiele marktpositie. Onze huidige 

kredietbeoordeling van de Groep door Moody’s Investor Service (Moody’s) en Standard & Poor’s Ratings 

Services (S&P) worden hieronder voorgesteld: 

  

31december 

2016 

31 december 

2016 

31 december 

2015 

31 december 

2015 

  
Moody's S&P Moody's S&P 

  
    

  Lange termijn beoordeling Senior Secured Notes 

 

B2 B B2 B 

Ondernemingsbeoordeling 

 

B2 B B2 B 

Op 10 augustus 2015 heeft Moody’s Investors Service (Moody’s) een definitieve B2-beoordeling toegekend 

aan de €290 miljoen Senior Secured Notes uitgegeven door LSF9 Balta Issuer S.A., de 

moederholdingvennootschap van de Balta Groep, als gevolg van een nazicht van de finale 

obligatiedocumenten. De familiale ondernemingsbeoordeling van B2 en de waarschijnlijkheid van de default 

rating van B2-PD blijft onveranderd. De vooruitzichten van alle beoordelingen blijven stabiel. 

Op 14 september 2015 heeft Standard & Poor’s Rating Services een lange termijn B-beoordeling toegekend 

aan LSF9 Balta Investments S.à r.l.. De vooruitzichten zijn stabiel. Gelijktijdig heeft S&P een lange termijn 

B-beoordeling toegekend aan LSF9 Balta Issuer S.A.‘s € 290 miljoen Senior Secured Notes en een 

langetermijn-BB-beoordeling voor de € 4 miljoen super senior revolving credit facility (RCF). 

Kapitaalrisicobeheer 

Het doel van de Groep voor kapitaalrisicobeheer is het veiligstellen van de continuïteit van de Groep, het 

beschikbaar stellen van opbrengsten voor de aandeelhouders, toezeggingen aan andere belanghebbenden, en 

het onderhouden van een optimale kapitaalstructuur om de kapitaalkosten te beperken. 

Met het oog op de instandhouding of aanpassing van de kapitaalstructuur kan de Groep het aan de 

aandeelhouders betaalde dividend aanpassen, nieuwe aandelen uitgeven of activa verkopen om de schulden te 

verminderen. De Groep volgt haar netto schuldpositie van nabij op om de financiële convenanten na te leven. 

We verwijzen naar Toelichting 22 voor verdere informatie. 

TOELICHTING 26. VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN 

De Groep past een pensioenregeling toe en voorziet in voordelen aan het einde van de loopbaan (inclusief 

vervroegd pensioen) voor zijn werkend en gepensioneerd personeel. De verplichting werd ingeschat door het 

gebruik van een discontovoet van 0,62% in 2016 en 0,92% in 2015. 

De Groep voorziet ook in een pensioenverplichting. Deze voordelen werden gewaardeerd in 

overeenstemming met IAS 19 en de verslaggevingsgrondslagen van de Groep, beschreven in Toelichting 

1.18. De verplichting werd gemeten door het gebruik van een discontovoet van 1,31% en 2,05% in 

respectievelijk 2016 en 2015. De jaarlijkse pensioenkosten worden opgenomen in Toelichting 5. 

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen die in de jaarrekening worden opgenomen, zijn als 

volgt samengesteld: 
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(x duizend €) 

31december 

2016 

31december 

2015 

    
 

Totaal verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 36.325 35.745 

Vakantiegeld 14.136 13.842 

Sociale zekerheidsbijdragen 7.365 8.033 

Verschuldigde salarissen en lonen 5.137 5.000 

Pensioen 3.008 2.026 

Brugpensioen 2.699 2.807 

Groepsverzekering 557 550 

Roerende voorheffing 886 

 Overige 2.538 3.486 

 

  

 Waarvan kortlopend deel 31.246 31.554 

Waarvan langlopend deel 5.079 4.191 

Pensioenregelingen 2.815 1.932 

Brugpensioen 2.071 2.164 

Pensioen 193 94 

Pensioenregeling: overzicht 

Een pensioenregeling werd opgesteld voor het management en wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen. 

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de anciënniteit (basisbijdrage van 3,75% van het 

pensioengevend salaris, dit percentage stijgt iedere 5 jaar met 0,5% tot een maximum bijdrage van 5,75%). 

Deze regeling bevat eveneens een voordeel voor overlijden tijdens de diensttijd die oploopt tot tweemaal het 

pensioengevend salaris. Verschillende pensioenregelingen werden opgezet voor de bedienden en worden 

gefinancierd door vaste werkgeversbijdragen. Daarenboven, als onderdeel van het bonusbeleid voor leden van 

het management, wordt een deel van de bonus gefinancierd door werkgeversbijdragen aan een pensioenfonds. 

De schuld opgenomen in de balans in verband met de toegezegde pensioenplannen is de actuele waarde van 

de toegezegde pensioenrechten op het einde van de rapporteringsperiode verminderd met de reële waarde van 

de fondsbeleggingen.  

Pensioenregeling: waarderingsmethode 

De pensioen- en bonusregelingen zoals hierboven beschreven werden ingedeeld als defined benefit. De 

waardering van de pensioen- en bonusregelingen werden uitgevoerd in overeenstemming met IAS 19. 

We verwijzen naar Toelichting 1.18 voor de gebruikte waarderingsmethode. De pensioenverplichting is 

gebaseerd op het verschil tussen de actuele waarde van de toegezegde pensioenrechten (‘defined benefit 

obligation’,DBO), rekening houdend met een minimale opbrengst en de discontovoet, verminderd met de 

reële waarde van de verwachte activa op de afsluitdatum. 

Pensioenregeling: belangrijkste veronderstellingen die gebruikt werden tijdens de waardering 

De belangrijkste veronderstellingen zijn hieronder weergegeven: 

 

  

31december 

2016 

31december 

2015 

Discontovoet   1,31% 2,05% 

Pensioenleeftijd    65 jaar   65 jaar  

Mortaliteit    MR/FR-5   MR/FR-5  

Pensioenregeling: gerapporteerde cijfers 

Per 31 december 2016 bedragen de toegezegde pensioenrechten (DBO), rekening houdend met het 

belastingeffect, € 8,9 miljoen (31 december 2015: € 8,9 miljoen). Deze werden deels gedekt door de 

onderliggende waarde van activa, ten bedrage van € 6,5 miljoen (31 december 2015: 6,4 miljoen), die 

aangehouden worden in de diverse fondsbeleggingen op 31 december 2016. 

TOELICHTING 27. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE VERPLICHTINGEN EN KOSTEN  

Per 31 december 2016, heeft de Groep een voorziening aangelegd van € 64.000 voor de afbraak van rekken in 

een magazijn. 
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TOELICHTING 28. HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 

 
Per 31 december 2016 omvatten de handelsschulden: de openstaande saldi van de leveranciers (€ 81 miljoen in 
vergelijking met € 69 miljoen per 31 december 2015) en de te ontvangen facturen (€ 16 miljoen in vergelijking 
met € 17 miljoen per 31 december 2015), waarvoor we de goederen en diensten reeds ontvangen hebben. 

De overlopende rekeningen hebben voornamelijk betrekking op: 

 Overgedragen opbrengsten in verband met de sale en leaseback operatie van een van onze 
fabrieken. Deze opbrengsten wordt stelselmatig in opbrengst genomen over de leaseperiode van 
de faciliteit (€ 13 miljoen in vergelijking met € 14 miljoen per 31 december 2015); 

 Overgedragen opbrengsten in verband met vooruitbetalingen op huurovereenkomsten (€ 4 
miljoen, stabiel gebleven in 2016); 

 Toe te rekenen kosten voor klantenkortingen (€ 16 miljoen per 31 december 2016 en € 19 
miljoen per 31 december 2015). 

(x duizend €) 
31december 

2016 
31december 

2015 

    
 

Totaal handels- en overige schulden 131.562 124.404 

Handelsschulden 96.620 86.134 

Toegerekende kosten en overgedragen opbrengsten 33.369 38.220 

Overige schulden 1.573 49 

De stijging van de openstaande handels- en overige schulden van € 124,4 miljoen per 31 december 2015 naar 

€ 131,6 miljoen per 31 december 2016 is gedreven door de stijging van de openstaande bedragen van de 

handelsschulden. Deze stijging werd deels gecompenseerd door een verlaging in de opgelopen lasten (€ 4,9 

miljoen of 12,8%), vooral door lagere uitstaande overlopende kosten voor klantkortingen. 

TOELICHTING 29. OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN 

Per 31 december 2016, heeft de Vennootschap geen gebruik gemaakt van in eigen vermogen afgewikkelde, 

op aandelen gebaseerde plannen om opties of aandelen toe te kennen aan het management en zijn 

werknemers. 

TOELICHTING 30. OVERHEIDSSUBSIDIES 

De overheidstoelagen van de Groep hebben betrekking op stimuleringsmaatregelen die de Belgische overheid 

toekent op basis van het exploitatie-, milieu- en tewerkstellingsbeleid van de Groep. 

De belangrijkste ontvangen toelagen bevatten: 

 Milieusubsidies: de Vennootschap ontvangt jaarlijks overheidstoelagen in het kader van 
wettelijke maatregelen die in het leven werden geroepen door het EU-systeem voor handel in 
emissierechten (toelagen voor koolstoflekkage) om het concurrentievermogen van de industrieën 
vast te stellen. Per 31 december 2016 werd er € 0,6 miljoen ontvangen in deze context. 
Gedurende de laatste 4 maanden voorafgaand aan 31 december 2015 heeft de Vennootschap 
toelagen ontvangen ter waarde van € 0,2 miljoen.  

 Investeringssubsidies: de Vennootschap is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 
externe partijen voor de ontwikkeling van hybride structuren die gemaakt worden met 
toonaangevende technologie (preferential airlaid) dewelke afvalstromen van polypropyleen en 
polyurethaan bevat. Per 31 december 2016 werd er € 0,02 miljoen ontvangen in deze context. In 
vergelijking met de laatste 4 maanden voorafgaand aan 31 december 2015, waarin de 
Vennootschap geen toelagen ontvangen heeft in dit kader. 

TOELICHTING 31. DIVIDENDEN PER AANDEEL 

De Groep heeft geen dividenden aan aandeelhouders uitgekeerd voor de periode eindigend op 31december 

2016 en 31 december 2015. 
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TOELICHTING 32. WINST PER AANDEEL 

  

31december 

2016 

31 

december 

2015 

      

Gewone winst per aandeel     

Nettoresultaat van voortgezette activiteiten 25.345 (21.995) 

Percentage van het nettoresultaat van voortgezette activiteiten toegekend aan houders van gewone aandelen van LSF9    

 Balta Issuer S.A.  1% 1% 

Nettoresultaat van voortgezette activiteiten toegekend aan houders van gewone aandelen van LSF9 Balta Issuer S.A. 253 (220) 

Nettoresultaat van stopgezette activiteiten toegekend aan houders van gewone aandelen van LSF9 Balta Issuer S.A.  - - 

Gewogen gemiddelde van de gewone aandelen (in duizenden) 171 171 

Nettoresultaat per aandeel toegekend aan houders van gewone aandelen van LSF9 Balta Issuer S.A. (in €) 1,5 (1,3) 

Zoals vermeld in Toelichting 20, de overname van Balta Finance werd gedeeltelijk gefinancierd door de 

uitgifte van preferente aandeelbewijzen. Elk preferent-aandeelbewijs heeft recht op een rendement dewelke 

voornamelijk gedreven is door iedere opbrengst van de Vennootschap die afkomstig is van zijn investering in 

LSF9 Balta Investments S. à r. l., met dien verstande dat de Vennootschap een marge van 1% zal behouden 

op jaarlijkse basis voor zijn financiële activiteiten. Hieruit volgt dat de overgrote meerderheid van het 

nettoresultaat toegekend wordt aan de houders van de preferente aandeelbewijzen en niet aan de houders van 

de gewone aandelen. 

TOELICHTING 33. VERBINTENISSEN 

Energie 

Onze vaste prijsafspraken voor elektriciteit en gas, voor leveringen in 2017, bedragen € 11,5 miljoen per 31 

december 2016 in vergelijking met een bedrag van € 15,7 miljoen per 31 december 2015. 

Grondstoffen 

Onze vaste prijsafspraken voor grondstoffen, voor leveringen in 2017 bedragen € 66 miljoen per 31 december 

2016 in vergelijking met een bedrag van € 94 miljoen voor leveringen in 2016 per 31 december 2015.  

Investeringsuitgaven 

Per 31 december 2016 zijn er voor investeringsuitgaven verbintenissen aangegaan ter waarde van € 2,4 

miljoen in vergelijking met geen verbintenissen voor investeringsuitgaven per 31 december 2015. 

TOELICHTING 34. LIJST VAN GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

De dochterondernemingen en gezamenlijk geauditeerde entiteiten van LSF9 Balta Issuer S.A., het 

belangenpercentage van de Groep en het controlepercentage van de Groep worden hierna aangegeven. 

 
31 december2016 31 december2015 

 

% participatie % controle % participatie % controle 

België         

Balta nv  100% 100% 100% 100% 

Balta Industries nv 100% 100% 100% 100% 

Balta Trading Comm.V 100% 100% 100% 100% 

Modulyss nv 100% 100% 100% 100% 

Balta Oudenaarde nv 95% 100% 95% 100% 

BaltaM bvba 100% 100% 100% 100% 

Balfid bvba  100% 100% 100% 100% 

     

Luxemburg         

Balfin Services S.à r.l.  100% 100% 100% 100% 

Balta Finance S.à r.l. (gefusioneerd met Balta Investment S.à r.l. op 08/11/2016)   
100% 100% 

LSF9 Balta Luxembourg S.à r.l. (opgericht op 01/12/2016) 100% 100% 
  

LSF9 Balta Investment S.à r.l. 100% 100% 100% 100% 

Turkije         

Balta Orient Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. 100% 100% 100% 100% 

Balta Floorcovering Yer Dös, emeleri San.ve Tic A.S. 100% 100% 100% 100% 

VS         

Balta USA Inc 100% 100% 100% 100% 
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TOELICHTING 35. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

100% van de aandelen van LSF9 Balta issuer S.A. zijn eigendom van Balta Midco S.à r.l.  

Lone Star Fund IX heeft, via tussenliggende holdingmaatschappijen, een indirecte deelneming van 100% in 

het geplaatst kapitaal van LSF9 Balta Issuer S.A. 

De volgende transacties werden uitgevoerd met verbonden partijen: 

Beloning aan managers op sleutelposities 

Het hoger management bestaat uit het Directiecomité van de Groep, die bestaat uit personen die de 

bevoegdheid hebben en verantwoordelijk zijn voor het plannen en sturen van en het uitoefenen van 

zeggenschap over de activiteiten van de Groep. De beloning aan managers op sleutelposities omvat alle vaste 

en variabele bezoldigingen en andere voordelen die beschreven staan in overige kosten (zie Toelichting 6). 

De beloningen die aan de managers op sleutelposities betaald werden of verschuldigd waren voor als 

werknemers verleende diensten, inclusief voor diensten verleend op basis van de management- of 

consultancy- overeenkomsten met de Groep, exclusief ontslagvergoedingen, worden hierna aangegeven. 

(x duizend €) 

31 december 

2016 

31 december 

2015 

      

Totale beloningen aan managers op sleutelposities 4.098 1.104 

Korte termijn voorzieningen voor personeelsbeloningen 2.785 1.104 

Ontslagvergoedingen 1.313   

Belangrijke leden van het management hebben recht op een managementparticipatieplan voor de geleverde 

diensten aan de Groep. De opbrengst van hun investering zal betaald worden door LSF9 Balta Midco S.à r.l., 

wanneer bepaalde marktcondities gerealiseerd zijn. 

Leningen van verbonden partijen 

De leningen van verbonden partijen in 2015 houden verband met de preferente aandeelbewijzen zoals in dit 

rapport beschreven. De preferente aandeelbewijzen werden geherclassificeerd naar eigen vermogen in 2016. 

We verwijzen naar Toelichting 20. 

(x duizend €)  

31 december 

2015 

    
Bij opening     

Tijdens het jaar ontvangen leningsfondsen 

 

138.600 

Op 31 december   138.600 

Transacties met verbonden partijen 

Eindejaarsbalansen volgend uit de dagelijkse activiteiten: 

(x duizend €) 

31 december 

2016 

31 december 

2015 

      

Overige vorderingen met verbonden partijen 0 31 

Overige schulden met verbonden partijen 54 54 

De eindejaarssaldi zijn hoofdzakelijk ontstaan uit de positie van de rekeningen op jaareinde als gevolg van 

betalingen die zijn uitgevoerd in naam van de Groep. Deze lopende rekeningen worden weerspiegeld in de 

handels- en overige vorderingen (Toelichting 15) en in handels- en overige schulden (Toelichting 28). 

TOELICHTING 36. VERGOEDINGEN AAN DE COMMISSARIS VAN DE GROEP 

(x duizend €) 
2016 2015 

 

    

Audit-gerelateerde diensten 354 775 

Audit van de Groep volgens wettelijke verplichtingen 300 493 

Andere audit gerelateerde diensten 54 282 
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Niet-audit-gerelateerde diensten 798 398 

Tax adviezen 798 369 

Andere diensten 

 

29 

   Totale vergoeding aan de commissaris van de Groep 1.152 1.173 

TOELICHTING 37. GEBEURTENISSEN NA JAAREINDE 

Op 17 maart 2017 heeft de “Vennootschap” een overeenkomst gesloten om Bentley Mills, Inc. (“Bentley”) 

over te nemen. Bentley is een toonaangevende aanbieder van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt 

voor commerciële interieurs. Bentley is een belangrijke speler op de markt van de Amerikaanse 

hoogwaardige commerciële tegels en kamerbreed tapijt en levert aan diverse eindmarkten en beschikt over 

een evenwichtige geografische mix verspreid over de Verenigde Staten. De laatste drie jaar heeft Bentley een 

sterke omzetgroei gerealiseerd, aangevuld met verbeteringen in de EBITDA-marge gedreven door 

kostenverbeteringen en efficiëntie, operationele leverage en strategische herpositionering. De overname werd 

afgerond op 22 maart 2017, door het afsluiten van een langlopende faciliteitslening van € 75 miljoen. Dankzij 

deze overname zouden de pro forma-opbrengsten en EBITDA voor uitzonderlijke kosten in 2016 

respectievelijk € 668,3 miljoen en € 97,4 miljoen geweest zijn. Op pro forma basis, door het aangaan van de 

senior termijn lening en de overname van Bentley, zou de netto schuld per 31 december 2016 ongeveer € 385 

miljoen geweest zijn. 

Uiteindelijk versterkt de Balta Groep zijn marktpositie organisch en overweegt verschillende opportuniteiten 

in de markt van fusies en overnames en de financiële markten om de groei te financieren, die publiek of 

privaat aandelenkapitaal of schuldkapitaal kan omvatten. Toch werden er nog geen definitieve beslissingen 

genomen, met uitzondering van de overname van Bentley Mills, of eventuele verdere transacties zullen 

worden aangegaan.  
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Geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta 

Issuer S.A. en zijn dochterondernemingen per en voor de 

periode afgesloten op 31 december 2015 
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Verslag van de commissaris 
 
 

Aan de aandeelhouders van 

LSF9 Balta Issuer S.A. 

 

 

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening 
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. en haar 
dochterondernemingen (samen “de Groep”). De geconsolideerde jaarrekening omvat de geconsolideerde 
balans op 31 december 2015, geconsolideerde winst- en verliesrekening, geconsolideerd mutatieoverzicht van 
eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op die datum, geconsolideerd cash flowstatement voor de 
periode van 22 juni 2015 tot en met 31 december 2015, evenals een toelichting die een overzicht van de 
voornaamste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige informatieverschaffing bevat. 
 
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening die een 
getrouw beeld geeft in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals 
goedgekeurd door de Europese Unie, alsook voor het implementeren van een interne beheersing die de raad 
van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de “erkende commissaris” 
 
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te 
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden 
(ISA’s) uitgevoerd, zoals goedgekeurd door de “Commissie van Financieel Toezicht” van Luxemburg. Die 
standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en 
uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsolideerde jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde 
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de beoordeling door de “erkende commissaris”, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een 
afwijking van materieel belang in de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het 
maken van die risico-inschatting neemt de “erkende commissaris” de interne beheersing van de 
vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de geconsolideerde 
jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven 
omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het 
bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de geconsolideerde 
jaarrekening als geheel.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons 
oordeel zonder voorbehoud te baseren.   
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Oordeel 
 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de geconsolideerde financiële 
toestand van de Groep op 31 december 2015 evenals van haar geconsolideerde resultaten en geconsolideerde 
kasstromen voor de periode van 22 juni 2015 tot en met 31 december 2015, in overeenstemming met 
International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 
 
Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 
Het jaarverslag valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en stemt overeen met de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative    Luxemburg, 26 april 2016 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Ball 
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE 

RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2015 

 

(in duizend €)  

Toelichting Periode tot 

donderdag 

31 december 

2015 

I. GECONSOLIDEERDE RESULTARENREKENING   

Omzet ................................................................................................................................................................................................   194.777  

Kostprijs grondstoffen ......................................................................................................................................................................   (102.817) 

Voorraadwijzigingen .........................................................................................................................................................................   (16.140) 

Brutowinst ........................................................................................................................................................................................   75.820  

   

Personeelskosten ............................................................................................................................................................................  Toelichting 5 (46.972) 

Overige inkomsten .........................................................................................................................................................................  Toelichting 6 5.586  

Overige kosten ...............................................................................................................................................................................  Toelichting 6 (33.128) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen .....................................................................................................................................  Toelichting 7 (8.014) 

Recurrent bedrijfsresultaat1 .......................................................................................................................................................   (6.709) 

Integratie- en herstructureringskosten ...........................................................................................................................................  Toelichting 8 (10.396) 

Bedrijfswinst/(-verlies)  ...............................................................................................................................................................   (17.105) 

   

Financiële kosten ...........................................................................................................................................................................  Toelichting 9 (9.495) 

Financiële kosten, netto ...............................................................................................................................................................   (9.495) 

   

Winst / (verlies) vóór belasting ...................................................................................................................................................   (26.600) 

   

Belastingopbrengsten/(-uitgaven)  .................................................................................................................................................  
Toelichting 

10 
4.606  

Winst/(verlies) over de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten .....................................................................................   (21.995) 

   

Winst/(verlies) over de periode uit stopgezette bedrijfsactiviteiten ..............................................................................................   -  

Winst / (verlies) over de periode .................................................................................................................................................   
(21.995) 

   

II. GECONSOLIDEERDE NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN   

   

Posten in niet-gerealiseerde resultaten kunnen later worden geherclassificeerd naar de resultatenrekening   

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van buitenlandse activiteiten ...............................................................................   720  

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die niet geherclassificeerd zullen worden naar de resultatenrekening   

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen ....................................................................................................................   944  

Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek van belastingen .............................................................................   1.664  

   

Totaal resultaat van de periode ..................................................................................................................................................   
(20.331) 

   

 __________________  

(1) Gecorrigeerd bedrijfsresultaat vóór uitzonderlijke posten zijn niet-GAAP-maatstaven zoals beschreven in de Belangrijke Kennisgeving.  

De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 

 

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 

(in duizend €) 

 Per 

31 december  

  2015 

Materiële vaste activa Toelichting 12  

Terreinen en gebouwen ...........................................................................................................................................................   175.734  

Installaties, machines en uitrusting .........................................................................................................................................   108.584  

Overige materiële vaste activa ................................................................................................................................................   15.012  

Goodwill .........................................................................................................................................................................................  Toelichting 4 124.673  

Overige immateriële activa ............................................................................................................................................................  Toelichting 11 1.667  

Uitgestelde belastingvorderingen ..................................................................................................................................................  Toelichting 13 8.573  

Handels- en overige vorderingen ...................................................................................................................................................  Toelichting 15 91  

Totaal vaste activa ........................................................................................................................................................................   434.334  

   

Voorraden .......................................................................................................................................................................................  Toelichting 14 129.438  

Afgeleide financiële instrumenten .................................................................................................................................................   786  
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(in duizend €) 

 Per 

31 december  

  2015 

Handels- en overige vorderingen ...................................................................................................................................................  Toelichting 15 46.544  

Belastingvorderingen op korte termijn ..........................................................................................................................................   28  

Liquide middelen ...........................................................................................................................................................................  Toelichting 16 45.462  

Totaal vlottende activa ................................................................................................................................................................   222.257  

   

Totaal activa .................................................................................................................................................................................  
 

656.590  

   

Maatschappelijk kapitaal ...............................................................................................................................................................  Toelichting 17 171  

Uitgiftepremie ................................................................................................................................................................................  Toelichting 17 1.260  

Niet-gerealiseerde resultaten ..........................................................................................................................................................  Toelichting 19 1.664  

Ingehouden winst en overige reserves ...........................................................................................................................................  Toelichting 18 (21.995) 

Totaal eigen vermogen .................................................................................................................................................................   (18.900) 

   

Preferente aandeelbewijzen ...........................................................................................................................................................  Toelichting 20 138.600  

Senior Secured Notes .....................................................................................................................................................................  Toelichting 21 276.826  

Bank- en andere leningen ..............................................................................................................................................................  Toelichting 22 17.787  

Uitgestelde belastingschuld ...........................................................................................................................................................  Toelichting 13 67.879  

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ...................................................................................................................  Toelichting 25 4.191  

Totaal schulden op lange termijn ...............................................................................................................................................   505.283  

   

Senior Secured Notes .....................................................................................................................................................................  Toelichting 21 6.864  

Bank- en andere leningen ..............................................................................................................................................................  Toelichting 22 2.490  

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ...................................................................................................................  Toelichting 25 31.554  

Voorzieningen voor overige verplichtingen en kosten ..................................................................................................................  Toelichting 26 64  

Handels- en overige schulden ........................................................................................................................................................  Toelichting 27 124.404  

Belastingschuld ..............................................................................................................................................................................   4.831  

Totaal schulden op korte termijn ...............................................................................................................................................   170.207  

   

Totaal verplichtingen ...................................................................................................................................................................  
 

675.490  

 
 

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen ..................................................................................................................................  
 

656.590  

De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening  
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR DE PERIODE EINDIGD OP 31 

DECEMBER 2015 

 
   

(in duizend €) Toelichting 

Periode tot 

donderdag 

31 december 

2015 

   

KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN   

   

Winst/(verlies) over de periode ..........................................................................................................................................................   (21.995) 

   

Aanpassingen voor:   

Winstbelastingen/(resultaat) ..........................................................................................................................................................  Toelichting 10 (4.606) 

Financiële kosten ...........................................................................................................................................................................  Toelichting 9 9.495 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ....................................................................................................................................  Toelichting 7 8.014 

Beweging in voorzieningen en uitgestelde opbrengsten ...............................................................................................................   4.338 

Aanpassing naar marktwaarde van derivaten ................................................................................................................................  Toelichting 23 87 

Niet-contante impact van Toewijzing van de Aankoopprijs [Purchase Price Allocation (PPA)] ................................................  Toelichting 3 25.695 

Gegenereerde kasstroom vóór wijzigingen in werkkapitaal ..........................................................................................................   21.028 

   

Wijzigingen in werkkapitaal:   

Voorraden ......................................................................................................................................................................................   8.803  

Handelsvorderingen .......................................................................................................................................................................   (2.241) 

Handelsschulden ............................................................................................................................................................................   (3.413) 

Overig werkkapitaal .......................................................................................................................................................................   16.928  

Gegenereerde kasstromen na wijzigingen in werkkapitaal ............................................................................................................   41.106 

   

Netto belastingen (betaald) ...................................................................................................................................................................   (532) 

   

Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten .................................................................................................................   40.575 

   

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN   

Overname van terreinen en gebouwen .................................................................................................................................................   (14.571) 

Overname van dochterondernemingen .................................................................................................................................................   (272.838) 

Nettokasstromen uit bedrijfscombinaties .............................................................................................................................................  Toelichting 3 40.656 

Nettokasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten ................................................................................................................   (246.754) 

   

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN   

Rente en overige betaalde financiële lasten, netto ................................................................................................................................   (1.442) 

Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen en uitgiftepremies .................................................................................................   1.431 

Opbrengsten uit de uitgifte van preferente aandeelbewijzen ...............................................................................................................  Toelichting 20 138.600 

Opbrengsten uit de uitgifte van Senior Secured Notes .........................................................................................................................  Toelichting 21 290.000 

Terugbetalingen van leningen met derden ............................................................................................................................................  Toelichting 22 (160.505) 

Betaling kosten van schuldfinanciering ................................................................................................................................................  Toelichting 21 (16.442) 

Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten ........................................................................................................   251.641 

   

NETTOSTIJGING/(-DALING) IN LIQUIDE MIDDELEN EN BANKTEGOEDEN  
45.462 

   

Liquide middelen en banktegoeden aan het begin van de periode .......................................................................................................   - 

Liquide middelen en banktegoeden aan het einde van de periode .......................................................................................................  Toelichting 16 
45.462 

De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening 
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE 

PERIODE EINDIGD OP 31 DECEMBER 2015 

 

(in duizend €) 

Maatschappelijk 

kapitaal Uitgiftepremie 

Niet-

gerealiseerde 

resultaten 

Ingehouden 

winst Totaal 

Minderheidsbel

angen 

Totaal eigen 

vermogen 

        

Balans op 22 juni 2015 
31  - - - 31 - 31 

                

Kapitaalverhoging 
140  1.260  -  -  1.400  -  1.400 

Totale inbreng van eigenaren van de 

moedermaatschappij, rechtstreeks opgenomen in 

het eigen vermogen 

171  1.260  -  -  1.431  -  1.431  

 
       

Winst / (verlies) over de periode 
-  -  -  (21.995) (21.995) -  (21.995) 

Niet-gerealiseerde resultaten 
              

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van 

buitenlandse activiteiten 
    720    720  -  720  

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen 
    944    944  -  944  

Totaal resultaat van de periode 
-  -  1.664  (21.995) (20.331) -  (20.331) 

                

Balans op 31 december 2015 
171  1.260  1.664  (21.995) (18.900) -  (18.900) 

 

De begeleidende toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening  
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TOELICHTING BIJ DE GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING  

 

TOELICHTING 1. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

De belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving van deze geconsolideerde jaarrekening 
worden hieronder uiteengezet. Tenzij anders vermeld, zijn deze grondslagen consequent toegepast op het 
gepresenteerde boekjaar. 

Toelichting 1.1 Grondslagen voor samenstelling 

Grondslagen voor samenstelling 

Deze geconsolideerde jaarrekening van LSF9 Balta Issuer S.A. (“het bedrijf” of “Balta Issuer”) zijn voor het 
eerst opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, zoals goedgekeurd 
door de Europese Unie (‘IFRS’). Deze omvatten alle uitgegeven IFRS-normen en IFRIC-interpretaties die 
gelden vanaf 31 december 2015. 

Deze geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in euro, want dat is niet alleen de presentatievaluta 
van de Groep, maar ook de functionele valuta van het Bedrijf. Alle in deze geconsolideerde jaarrekening 
vermelde bedragen worden, tenzij anders vermeld, gepresenteerd in duizend euro. 

Deze jaarrekening werd opgesteld op basis van de continuïteit van de onderneming, d.w.z. dat de activiteiten 
in de nabije toekomst voortgezet worden. 

De jaarrekening is opgesteld conform IFRS, dat bepaalde belangrijke boekhoudkundige ramingen vereist. 
Tevens dient het management zich oordelen te vormen bij het toepassen van de grondslagen voor financiële 
verslaggeving van de Groep. Is er sprake is van een hogere mate van beoordeling of complexiteit, of zijn 
veronderstellingen en ramingen van belang voor de geconsolideerde jaarrekening, dan staan deze vermeld in 
Toelichting 2. 

Nieuwe normen en wijzigingen aan normen 

De volgende interpretaties en wijzigingen aan normen zijn voor het eerst wettelijk verplicht voor het 
boekjaar dat begint op 1 januari 2015: 

 IFRIC 21 ‘Heffingen’, van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 17 juni 2014. 

IFRIC 21 bevat de verantwoordelijkheden omtrent de aansprakelijkheid voor het betalen van 

een heffing indien die aansprakelijkheid onder IAS 37 valt. IFRIC 21 geeft aan wat een tot 

verplichting leidende gebeurtenis is en wanneer aansprakelijkheid genomen dient te worden. 

Onderstaande nieuwe normen en wijzigingen aan normen zijn ingevoerd, maar zijn niet voor het eerst 
wettelijk verplicht voor het boekjaar dat begint op 1 januari 2015 en zijn niet onderschreven door de 
Europese Unie: 

 IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ is van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 

1 januari 2018. De norm betreft de classificatie, waardering en het niet langer opnemen van 

financiële activa en financiële verplichtingen.  

 IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’. De IASB en FASB hebben gezamenlijk 

een onderling afgestemde norm uitgegeven over het opnemen van opbrengsten uit contacten 

met klanten. De norm zal niet alleen de financiële rapportage van opbrengsten verbeteren, 

maar ook de vergelijkbaarheid in de top van jaarrekeningen wereldwijd. Afhankelijk van 

onderschrijving door de EU zullen bedrijven die IFRS gebruiken de opbrengstennorm 

moeten toepassen op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018.  

 Wijziging in IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ inzake algemene kasstroomafdekkingen, van 

toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018. De wijziging omvat het 
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nieuwe algemene model kasstroomafdekkingen waarmee verslagleggers activiteiten inzake 

risicobeheer nauwgezetter kunnen weergeven in de jaarrekening omdat het meer 

toepassingsmogelijkheden qua kasstroomafdekkingen biedt. Deze wijzigingen hebben 

eveneens invloed op IAS 39 en introduceren nieuwe vereisten inzake kasstroomafdekkingen, 

waardoor ze dus ook invloed hebben op IFRS 7 - ongeacht of er vereisten inzake 

kasstroomafdekkingen onder IFRS 9 of IAS 39 gebruikt worden. 

Het management is momenteel bezig met het beoordelen van de impact van deze nieuwe normen en 
wijzigingen op de activiteiten van de Groep. 

Toelichting 1.2 Consolidatie 

Dochterondernemingen 

Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waarvoor de Groep blootgesteld is of rechten heeft op variabele 
rendementen vanuit zijn betrokkenheid bij een entiteit en de mogelijkheid heeft deze rendementen te 
beïnvloeden door zijn macht over de entiteit. Het bestaan en het effect van potentiële stemrechten die 
momenteel uitoefenbaar of converteerbaar zijn, worden in aanmerking genomen bij het beoordelen of de 
Groep zeggenschap heeft over een andere entiteit. Dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd 
vanaf de datum waarop de zeggenschap wordt overgedragen aan de Groep. Hun consolidatie wordt ongedaan 
gemaakt vanaf de datum waarop dat zeggenschap ophoudt te bestaan. 

De Groep maakt gebruik van de acquisitiemethode voor bedrijfscombinaties. De betaalde vergoeding 
reflecteert de reële waarde van de overgedragen activa, de verplichtingen aangegaan door de voormalige 
eigenaren van de overgenomen partij en het aandeel in het eigen vermogen uitgegeven door de Groep. De 
overgedragen vergoeding omvat de reële waarde van alle activa en passiva voortvloeiend uit een 
voorwaardelijke/variabele vergoedingsregeling (bijvoorbeeld een variabele vergoedingsregeling voor 
toekomstige gebeurtenissen zoals het behalen van winstdoelstellingen na overnamedatum of successen in een 
belangrijk project). 

Identificeerbare verworven activa en (voorwaardelijke) verplichtingen overgenomen als gevolg van een 
bedrijfscombinatie worden aanvankelijk op de overnamedatum gewaardeerd tegen hun reële waarde. Per 
overname waardeert de Groep elk minderheidsbelang in de overgenomen partij tegen de reële waarde of 
tegen het evenredige deel van het minderheidsbelang van de netto activa van de overgenomen partij. 

De aan de overname gerelateerde kosten worden opgenomen wanneer ze worden gemaakt. 

Investeringen in dochterondernemingen worden verwerkt tegen kostprijs onder aftrek van bijzondere 
waardeverminderingen. De kostprijs wordt aangepast om de wijzigingen in vergoedingen te reflecteren die 
voortvloeien uit wijzigingen in voorwaardelijke vergoedingen. De kostprijs omvat eveneens de rechtstreeks 
toerekenbare investeringskosten. 

De kostprijs van een overname wordt gewaardeerd als het totaal van de overgedragen vergoeding, 
gewaardeerd tegen de reële waarde op de overnamedatum en het bedrag van minderheidsbelangen en eerder 
aangehouden belangen in de overgenomen entiteit. Voor elke bedrijfscombinatie waardeert de Groep de 
minderheidsbelangen in de overgenomen partij tegen de reële waarde of tegen het evenredige deel van de 
identificeerbare netto activa van de overgenomen partij. Het totaal van de overgedragen vergoeding evenals 
het geboekte bedrag voor minderheidsbelangen (normaal gezien tegen reële waarde) tegenover de netto 
identificeerbare verworven activa en overgenomen verplichtingen vormen de goodwill en worden gezien als 
immateriële activa. Negatieve goodwill wordt onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening. 

Transacties, saldi en niet-gerealiseerde winst op transacties tussen bedrijven van de Groep worden bij de 
consolidatie geëlimineerd. Niet-gerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie 
aanleiding geeft om de overgedragen activa af te waarderen. In dat geval vindt de bijzondere 
waardevermindering van de activa plaats via de resultatenrekening. Waar nodig worden de grondslagen voor 
financiële verslaggeving van dochterondernemingen aangepast zodat de grondslagen gehanteerd door de 
Groep op een consistente manier worden toegepast. 
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Toelichting 1.3 Omrekeningsreserve vreemde valuta 

Functionele valuta en presentatievaluta 

De posten die opgenomen zijn in de jaarrekeningen van elke entiteit van de Groep worden gewaardeerd aan 
de hand van de primaire economische omgeving waarin de desbetreffende entiteit actief is (“de functionele 
valuta”). De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in euro, want dat is niet alleen de 
presentatievaluta van de Groep, maar ook de functionele valuta van het bedrijf. Tenzij anders vermeld 
worden alle bedragen gepresenteerd in duizenden euro. 

Transacties en saldi 

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta op basis van de wisselkoers die 
gold op de transactiedatums of op basis van de herwaardering van een post. Wisselkoerswinsten en -
verliezen ontstaan uit de afwikkeling van dergelijke transacties en bij de omrekening van in vreemde valuta 
uitgedrukte ultimokoersen van monetaire activa en passiva worden opgenomen in de resultatenrekening.  

Wisselkoerswinsten en -verliezen die betrekking hebben op liquide middelen en leningen - inclusief 
leningen, schulden en vorderingen tussen bedrijven van de Groep die niet in aanmerking komen als netto 
investering in een buitenlandse activiteit - staan in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten onder “Financieringsbaten en -lasten”. Alle overige wisselkoerswinsten en -verliezen staan in het 
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder “Overige baten” of “Overige lasten” die 
deel uitmaken van de bedrijfswinst. 

Bij veranderingen in de reële waarde van monetaire, in vreemde valuta luidende effecten die aangemerkt 
staan als voor verkoop beschikbaar wordt er onderscheid gemaakt tussen omrekeningsverschillen 
voortvloeiend uit veranderingen in de afgeschreven kostprijs van het effect en andere veranderingen in de 
boekwaarde van het effect. Omrekeningsverschillen die betrekking hebben op de afgeschreven kostprijs zijn 
opgenomen in de winst- en verliesrekening, en andere veranderingen in boekwaarde zijn opgenomen in 
andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 

Omrekeningsverschillen op niet-monetaire financiële activa en passiva, zoals aandelen aangehouden tegen 
reële waarde, zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening als onderdeel van de reële waardevermeerdering 
of -vermindering. Omrekeningsverschillen op niet-monetaire financiële activa, zoals aandelen die aangemerkt 
staan als voor verkoop beschikbaar, zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. 

Hieronder staan de belangrijkste wisselkoersen die gebruikt zijn om deze jaarrekening op te stellen: 

 

  Slotkoers Gemiddelde koers 

USD 1,0887 1,1093 

TRY 3,1776 3,0187 

GBP 0,7340 0,7259 

Bedrijven van de Groep 

De resultaten en de financiële positie van alle entiteiten van de Groep (geen van deze entiteiten werkt in een 
land dat onderworpen is aan de valuta van een hyperinflatoire economie) die een functionele valuta 
gebruiken die afwijkt van de presentatievaluta worden als volgt omgerekend naar de presentatievaluta: 

 Activa en passiva worden voor elke gepresenteerde balanspost omgerekend tegen de ultimokoers 

 De baten en lasten worden voor elke post van het overzicht van de gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten omgerekend tegen gemiddelde wisselkoersen (tenzij dit gemiddelde 

geen redelijke weergave is van de koersen die gelden op de balansdatum. In dit geval 

worden de baten en lasten omgerekend tegen de koers op de transactiedatums); en 

 Alle daaruit voortvloeiende wisselkoersverschillen zijn opgenomen in niet-gerealiseerde 

resultaten. 
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De wisselkoersverschillen die bij de consolidatie ontstaan uit de omrekening van netto investeringen in 
buitenlandse activiteiten, leningen en andere valuta-instrumenten die aangemerkt zijn als afdekking voor 
dergelijke investeringen (mochten die er zijn) zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. Bij verkoop of 
gedeeltelijke afstoting van buitenlandse activiteiten worden koersverschillen die onder het eigen vermogen 
waren opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als onderdeel van de 
winst- en verliesrekening bij verkoop. 

Wisselkoerswinsten en -verliezen die betrekking hebben op leningen tussen bedrijven van de Groep staan in 
het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder “Financieringsbaten en -lasten” 
wanneer deze leningen niet in aanmerking komen als netto investering in een buitenlandse activiteit. 

Goodwill en aanpassingen aan de reële waarde na overname van een buitenlandse entiteit worden beschouwd 
als activa, en verplichtingen van de buitenlandse entiteit worden omgerekend tegen de slotkoers. 

Toelichting 1.4 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden geboekt tegen overnamekosten verminderd met alle gecumuleerde afschrijvingen 
en waardeverminderingen. De kostprijs van materiële vaste activa omvat ook de geraamde kosten van 
ontmanteling en verwijdering van de activa en de herstelkosten van de locatie voor zover de voorziening erkend 
wordt onder IAS 37 “Voorzieningen,voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa”. 

Latere kosten worden in de boekwaarde van de activa opgenomen of als afzonderlijke activa verantwoord, 
dit alleen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen met betrekking tot de activa 
naar de Groep zullen vloeien en de kostprijs van de activa betrouwbaar kan worden bepaald. De boekwaarde 
van vervangen activa wordt niet langer opgenomen in de balans. Alle andere herstel- en onderhoudskosten 
zijn in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten geboekt tijdens de verslagperiode 
waarin ze werden gemaakt. 

Eigen grond wordt niet afgeschreven. De afschrijving op overige materiële vaste activa wordt lineair 
berekend op basis van de onderstaande afschrijvingstermijnen: 

Industriële en administratieve gebouwen 

- Structurele werkzaamheden  ........................................................................................................................................................................ 40-50 jaar 

- Overige elementen ....................................................................................................................................................................................... 10-25 jaar 

Machines  ................................................................................................................................................................................................................ 10-33 jaar 

Voertuigen en transportuitrusting  .................................................................................................................................................................................. 5 jaar 

Meubilair en materieel ............................................................................................................................................................................................... 5-15 jaar 

Auto's worden afgeschreven tot een restwaarde van 20% van de aanvankelijke aanschafwaarde. 

Aangeschafte vervangende onderdelen voor specifieke installaties worden geactiveerd en afgeschreven over een 
maximale levensduur van 4 jaar. Stalen van producten worden geactiveerd en afgeschreven over 2 tot 3 jaar. 

De restwaarde en levensduur van de activa worden aan het einde van elke verslagperiode beoordeeld en zo 
nodig aangepast. De boekwaarde van activa wordt onmiddellijk verminderd tot de realiseerbare waarde 
wanneer de boekwaarde hoger is dan de geraamde realiseerbare waarde. 

Aanpassingen aan reële waarde als gevolg van de bedrijfscombinatie worden afgeschreven over de 
gemiddelde resterende levensduur van de betreffende activa. 

Winsten en verliezen op weringen worden bepaald door de opbrengsten te vergelijken met de boekwaarde en 
zijn in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen onder “Overige baten” 
of “Overige lasten”. 
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Toelichting 1.5 Immateriële activa 

Goodwill 

De goodwill op overnames van dochterondernemingen is opgenomen in “immateriële vaste activa” en 
toegekend aan kasstroomgenererende eenheden van de onderliggende activa. Goodwill wordt jaarlijks 
getoetst op bijzondere waardeverminderingen en geboekt tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde 
bijzondere waardeverminderingen. Bijzondere waardeverminderingen op goodwill worden niet 
teruggeboekt. Winst en verlies op de afstoting van een entiteit omvat de boekwaarde van goodwill met 
betrekking tot de verkochte entiteit. 

Voor de toetsing op waardevermindering wordt goodwill toegekend aan kasstroomgenererende eenheden. 
Er wordt toegekend aan kasstroomgenererende eenheden waarvan verwacht wordt dat ze profijt zullen 
hebben van de bedrijfscombinatie waaruit de goodwill ontstond. 

Handelsmerken en licenties 

Afzonderlijk verworven handelsmerken en licenties worden gewaardeerd tegen hun historische kostprijs. 
Handelsmerken en licenties die verworven zijn in een bedrijfscombinatie worden opgenomen tegen hun reële 
waarde op de verwervingsdatum. Handelsmerken en licenties hebben een begrensde gebruiksduur en worden 
geboekt tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend 
volgens de lineaire methode voor het toekennen van de kostprijs van handelsmerken en licenties naargelang 
hun kortste verwachte gebruiksduur of de periode van het wettelijk recht. 

Verworven licenties voor computersoftware worden afgeschreven naargelang hun resterende gebruiksduur, 
namelijk tussen 4 en 10 jaar. 

Intern gegenereerde software- en overige ontwikkelingskosten 

Kosten die verband houden met het onderhoud van computersoftwareprogramma's worden als kosten 
opgenomen wanneer ze zich voordoen. Ontwikkelingskosten die rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan 
het ontwerp en het testen van identificeerbare en unieke softwareproducten, waarover de Groep zeggenschap 
heeft, worden opgenomen als immateriële vaste activa wanneer aan de volgende criteria voldaan is: 

 het is technisch haalbaar om het softwareproduct te voltooien zodat het beschikbaar is voor 

gebruik; 

 het management beoogt het softwareproduct te voltooien en het te gebruiken of verkopen; 

 het is mogelijk om het softwareproduct te gebruiken of verkopen 

 het kan aangetoond worden hoe het softwareproduct in de toekomst waarschijnlijk 

economisch voordeel zal opleveren; 

 adequate technische, financiële en andere hulpmiddelen zijn beschikbaar om de 

ontwikkeling te voltooien en het softwareproduct te gebruiken of verkopen; en 

 de investeringen voor de ontwikkeling van het softwareproduct kunnen betrouwbaar worden 

vastgesteld. 

Rechtstreeks toerekenbare kosten die geactiveerd worden als deel van het softwareproduct omvatten de 
personeelskosten voor de softwareontwikkeling en een passend gedeelte van rechtstreeks toerekenbare 
overheadkosten. 

Overige ontwikkelingskosten worden als kosten opgenomen wanneer ze worden gemaakt. 
Ontwikkelingskosten die eerder opgenomen waren als kosten worden in een volgende periode niet 
opgenomen als activa. 
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Ontwikkelingskosten voor computersoftware die opgenomen zijn als activa worden afgeschreven over hun 
resterende gebruiksduur, doorgaans 4 jaar. 

Toelichting 1.6 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 

Activa met een onbegrensde gebruiksduur, zoals goodwill, zijn niet onderworpen aan afschrijvingen en 
worden elk jaar getoetst op een mogelijke bijzondere waardevermindering. Activa die onderhevig zijn aan 
afschrijving worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer gebeurtenissen of 
veranderingen in omstandigheden aangeven dat de boekwaarde mogelijk niet realiseerbaar is. Er wordt een 
bijzondere waardevermindering opgenomen voor het bedrag waarvoor de boekwaarde de realiseerbare 
waarde overstijgt. De realiseerbare waarde is de reële waarde van activa verminderd met de verkoopkosten 
en de gebruikswaarde, afhankelijk van welke waarde het hoogst is. Met het oog op de beoordeling van de 
bijzondere waardevermindering van activa worden deze gegroepeerd op de laagste niveaus waarvoor er 
afzonderlijk identificeerbare kasstromen bestaan (kasstroomgenererende eenheden). Niet-financiële activa, 
met uitzondering van goodwill, die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, worden op elke 
verslagdatum beoordeeld op mogelijke terugname van de bijzondere waardevermindering. 

Toelichting 1.7 Vaste activa aangehouden voor verkoop 

Vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 
wanneer hun boekwaarde voornamelijk gerecupereerd zal worden via een verkooptransactie en verkoop zeer 
waarschijnlijk is. Ze worden gewaardeerd tegen de laagste waarde tussen de boekwaarde en de reële waarde 
verminderd met de verkoopkosten. 

Toelichting 1.8 Financiële activa 

Classificatie 

De Groep classificeert zijn financiële activa in de volgende categorieën: tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, leningen, vorderingen en voor verkoop 
beschikbare vorderingen. 

De classificatie is afhankelijk van het doel waarvoor de financiële activa verworven werden. Het 
management bepaalt de classificatie van de financiële activa bij de aanvankelijke opname ervan. 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-

en verliesrekening 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 
verliesrekening zijn financiële activa die aangehouden worden voor handelsdoeleinden. Een financieel actief 
wordt in deze categorie ingedeeld wanneer het hoofdzakelijk werd verworven om op korte termijn te verkopen. 
Derivaten worden eveneens ingedeeld in de categorie aangehouden voor handelsdoeleinden, tenzij ze 
aangemerkt zijn als afdekkingsinstrumenten. Activa in deze categorie worden geklasseerd als vlottende activa. 

Leningen en vorderingen 

Leningen en vorderingen zijn financiële activa die geen afgeleide financiële instrumenten zijn met vaste of 
bepaalbare betalingen en die in een actieve markt niet beursgenoteerd zijn. Deze worden opgenomen onder 
vlottende activa, tenzij de looptijd langer is dan 12 maanden na de verslagperiode. Deze worden 
geclassificeerd als vaste activa. 

Voor verkoop beschikbare financiële activa 

Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn niet-afgeleide instrumenten die tot deze categorie behoren of 
niet in een van de andere categorieën zijn ingedeeld. Zij worden opgenomen onder de niet-vlottende activa, 
tenzij de investering afloopt of het management voornemens is deze binnen 12 maanden na de 
verslagperiode af te stoten. 
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Opname en waardering 

Reguliere aankopen en verkopen van financiële activa worden opgenomen op de transactiedatum, namelijk 
de dag waarop de Groep zich ertoe verbindt de activa te kopen of te verkopen. Financiële activa worden 
aanvankelijk opgenomen tegen hun reële waarde vermeerderd met de transactiekosten voor alle financiële 
activa die niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening. Financiële activa die worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde, 
en transactiekosten worden opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 
Financiële activa worden niet langer opgenomen wanneer de rechten om kasstromen uit de investeringen te 
ontvangen, verlopen of overgedragen zijn en de Groep nagenoeg alle risico's en voordelen verbonden aan de 
eigendom overgedragen heeft. Voor verkoop beschikbare financiële activa en financiële activa gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden 
vervolgens geboekt tegen de reële waarde. Leningen en vorderingen worden vervolgens tegen de 
afgeschreven kostprijs geboekt op basis van de effectieve rentemethode. 

Winsten of verliezen voortvloeiend uit veranderingen in de reële waarde van de “financiële activa 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening” 
worden opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder de rubriek 
“Overige baten” of “Overige lasten” als zij betrekking hebben op bedrijfsactiviteiten en binnen de rubriek 
“Financieringsbaten” of “Financieringslasten” vallen. De opname gebeurt in de periode waarin deze winsten 
of verliezen gemaakt worden. Dividendinkomsten uit financiële activa die gewaardeerd worden tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden opgenomen in het 
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als onderdeel van “Overige baten” wanneer 
het recht van de Groep op betalingen is vastgesteld. 

Veranderingen in de reële waarde van monetaire en niet-monetaire effecten die geclassificeerd zijn als 
beschikbaar voor verkoop worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. 

Wanneer als beschikbaar voor verkoop geclassificeerde effecten worden verkocht of afgewaardeerd, dan 
worden de in het eigen vermogen opgenomen geaccumuleerde aanpassingen aan reële waarde overgeboekt 
naar winst of verlies. 

Rente op voor verkoop beschikbare effecten die volgens de effectieve rentemethode is berekend, wordt in het 
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen als onderdeel van “Overige 
baten”. Dividenden op voor verkoop beschikbare vermogensinstrumenten worden als onderdeel van 
“Overige baten” in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen wanneer 
het recht van de Groep om betalingen te ontvangen is vastgesteld. 

Saldering van financiële instrumenten 

Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt op de balans gerapporteerd 
wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht bestaat om de opgenomen bedragen te salderen en het 
voornemen bestaat hetzij de verplichting op netto-basis af te wikkelen of het actief te gelde te maken op 
hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. 

Activa geboekt tegen de afgeschreven kostprijs 

De Groep beoordeelt aan het einde van elke verslagperiode of er voldoende objectieve aanwijzingen 
voorhanden zijn dat een financieel actief of een groep financiële activa een waardevermindering dient te 
ondergaan. Financiële activa of een groep financiële activa worden uitsluitend afgewaardeerd met 
waardeverminderingsverliezen wanneer er objectieve aanwijzingen voorhanden zijn voor 
waardevermindering die het gevolg zijn van een of meer gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de 
eerste opname van de activa en wanneer de gebeurtenissen een betrouwbaar in te schatten effect hebben op 
de geraamde toekomstige kasstromen van de financiële activa of op de groep financiële activa. 
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Het verlies wordt bepaald door het verschil tussen de boekwaarde van de activa en de huidige waarde van de 
geraamde toekomstige kasstromen (exclusief toekomstige kredietverliezen die niet opgelopen zijn) die 
verdisconteerd worden tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet van het financieel actief. De boekwaarde 
van de activa wordt verminderd en het bedrag van het verlies wordt opgenomen in het geconsoliderde overzicht 
van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. Als een lening of een tot het einde van de looptijd 
aangehouden belegging een variabele rentevoet heeft, stemt de verdisconteringsvoet voor de waardering van 
waardeverminderingen overeen met de contractueel bepaalde actuele effectieve rentevoet. 

Indien het bedrag van de waardeverminderingen in een volgende periode daalt en de daling objectief kan 
worden toegeschreven aan een gebeurtenis die zich na de opname van de waardevermindering voordoet 
(zoals een verbetering van de kredietbeoordeling van de schuldenaar), wordt de tegendraaiing van de eerder 
opgenomen waardevermindering opgenomen in de geconsolideerde staat van het totaalresultaat. 

Activa gerapporteerd als beschikbaar voor verkoop 

De Groep beoordeelt aan het einde van elke verslagperiode of er voldoende objectieve aanwijzingen 
voorhanden zijn dat een financieel actief of een groep van financiële activa een waardevermindering dient te 
ondergaan. In het geval van participaties ingedeeld als beschikbaar voor verkoop, is een aanzienlijke of 
langdurige vermindering van de reële waarde van de waarborg onder zijn kostprijs een aanwijzing dat de 
activa een waardevermindering dient te ondergaan. Als een dergelijke aanwijzing bestaat voor financiële 
activa die beschikbaar zijn voor verkoop, wordt het gecumuleerd verlies, gewaardeerd als het verschil tussen 
de aanschaffingsprijs en de actuele reële waarde minus eventuele waardeverminderingen op dat financiële 
actief die eerder werden opgenomen als winst of verlies, uit het eigen vermogen gehaald en opgenomen in de 
winst of het verlies. Waardeverminderingen, met betrekking tot vermogensinstrumenten, worden niet 
teruggeboekt. Als in een volgende periode de reële waarde van een als beschikbaar voor verkoop ingedeeld 
schuldinstrument stijgt en de stijging objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die 
plaatsvond na de verwerking van de waardevermindering in de winst- en verliesrekening, wordt de 
waardevermindering teruggeboekt via de winst- en verliesrekening. 

Toelichting 1.9 Afgeleide financiële instrumenten 

Afgeleide financiële instrumenten worden aanvankelijk tegen reële waarde opgenomen op de datum waarop 
de overeenkomst wordt afgesloten en worden daarna opnieuw tegen reële waarde herrekend. De Groep 
neemt alle winsten of verliezen die voortvloeien uit waardeveranderingen van derivaten op in de staat van 
het totaalresultaat, onder “Overige opbrengsten” of “Overige kosten” als zij betrekking hebben op 
bedrijfsactiviteiten, en onder “Financiële opbrengsten” of “Financiële kosten” als zij betrekking hebben op 
de financieringsactiviteiten van de Groep.  

Toelichting 1.10 Voorraden 

Voorraden worden opgenomen tegen het laagste van de kostprijs of de realiseerbare nettowaarde. Deze 
aanpassingen aan de realiseerbare nettowaarde worden beoordeeld op regelmatige basis en bijgewerkt om de 
geschatte verkoopprijs minus verkoopuitgaven weer te geven op basis van historische gegevens en 
verwachtingen. De kosten worden bepaald volgens de first-in, first-out (FIFO) methode. De kostprijs van 
afgewerkte producten en goederen in bewerking omvat fabricagekosten, grondstoffen, directe arbeidskosten, 
andere directe kosten en gerelateerde indirecte productiekosten (op basis van de bedrijfscapaciteit). De 
realiseerbare nettowaarde is de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening verminderd met de 
variabele verkoopkosten. 

Waardeverminderingen op voorraden opgenomen tegen boekwaarde worden berekend op basis van wat er 
hieronder wordt uitgelegd. 

Kamerbreed en non-woven 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 70% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 35% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 
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o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 20% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 50% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 70% 

Karpetten 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 60% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 30%-50% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 10% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 30% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 50% 

Tapijttegels 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 90% 

 Kleine loten: afwaardering met 90% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-12 maanden: afwaardering met 25%-50% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 12-18 maanden: afwaardering met 75%-90% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 18 maanden: afwaardering met 90%  

Garens 

Voor garens met lage rotatie die dienen om rugs en kamerbreed tapijt te produceren bedraagt de 
afwaardering tussen 20% (6 maanden oud) en 75% (12 maanden oud). 

Voor garens met lage rotatie om tapijttegels te produceren bedraagt de afwaardering 50% (12 maanden oud) 
en 90% (16 maanden oud). 

Grond- en overige hulpstoffen (zoals wol) aangehouden voor gebruik bij de productie van afgewerkte 
producten worden niet afgewaardeerd indien verwacht wordt dat deze afgewerkte producten tegen of boven 
kostprijs kunnen worden verkocht. 

De verkoopbaarheid van de individuele voorraaditems wordt ook regelmatig afzonderlijk beoordeeld naast 
de toepassing van de hierboven beschreven algemene grondslagen van de financiële verslaggeving. Wanneer 
de omstandigheden, die eerder tot gevolg hadden dat voorraden werden afgeschreven tot waarden onder de 
kostprijs, niet meer bestaan, wordt het bedrag van de afwaardering teruggeboekt zodat de nieuwe 
boekwaarde overeenstemt met het laagste van de kostprijs of de herziene realiseerbare nettowaarde. 

De productiekosten van gemeenschappelijk gebruikte producten worden op rationele en consistente basis 
toegepast over de verschillende producten (bv. aan de hand van de relatieve verkoopwaarde van elk product 
wanneer zij identificeerbaar zijn in het productieproces of aan het einde van de productie). 

Hulpstoffen die een kleine waarde hebben, kunnen aan de realiseerbare netto verkoopwaarde gewaardeerd 
worden. Deze waarde wordt afgeleid van de kostprijs van het hoofdproduct. 

Toelichting 1.11 Handelsvorderingen 

Handelsvorderingen zijn vorderingen op klanten voor goederen die verkocht of diensten die verleend werden in 
het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Als de inning binnen één jaar of minder verwacht wordt, worden 
zij ingedeeld als vlottende activa op korte termijn. In het andere geval worden zij opgenomen als vaste activa. 
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Handelsvorderingen worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later volgens de ‘effective 
interest method’ gewaardeerd aan netto-boekwaarde verminderd met een eventuele provisie voor dubieuze 
vorderingen. 

Handelsvorderingen worden beoordeeld op een continue basis. Een waardevermindering op 
handelsvorderingen wordt aangelegd op het moment dat de invorderbaarheid op de handelsvordering in 
vraag wordt gesteld. De waardevermindering dekt het geschatte netto risico voor de onderneming en wordt 
in rekening genomen ter compensatie van de verwachte terugbetaling van de kredietverzekering. 

Toelichting 1.12 Liquide middelen 

Liquide middelen omvatten onder andere kasmiddelen, bij banken direct opvraagbare deposito’s, overige 
kortlopende zeer liquide beleggingen met oorspronkelijke looptijden van drie maanden of minder, en 
bankvoorschotten. Bankschulden worden in de balans opgenomen onder ‘Bankleningen’, onder kortlopende 
schulden. 

Toelichting 1.13 Maatschappelijk kapitaal 

Gewone aandelen worden opgenomen als eigen vermogen. Kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het 
uitgeven van nieuwe aandelen of opties, worden netto, na aftrek van belastingen, in mindering gebracht van 
het eigen vermogen. 

Wanneer een vennootschap van de Groep de aandelen van de Vennootschap koopt (eigen aandelen), wordt 
de betaalde vergoeding, inclusief eventuele rechtstreeks toerekenbare bijhorende kosten (na aftrek van 
belastingen), afgetrokken van het eigen vermogen dat toegerekend kan worden aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap tot de aandelen geschrapt of opnieuw uitgegeven worden. Wanneer dergelijke aandelen later 
opnieuw uitgegeven worden, dan worden alle ontvangen vergoedingen, na aftrek van eventuele rechtstreeks 
toerekenbare bijhorende transactiekosten en belastingen, opgenomen in het eigen vermogen dat kan worden 
toegekend aan de aandeelhouders van de Vennootschap. 

Toelichting 1.14 Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen tegen hun reële waarde wanneer een redelijke zekerheid bestaat dat 
de subsidie zal worden ontvangen en de Groep aan alle voorwaarden zal voldoen. 

Subsidies met betrekking tot kosten worden gespreid opgenomen in de staat van het totaalresultaat over de 
periode waarin de kosten, waarop de overheidssubsidie betrekking heeft, opgelopen werden. 

Overheidssubsidies met betrekking tot de aankoop van materiële vaste activa worden opgenomen in de 
langlopende schulden en worden op een lineaire basis in resultaat genomen over de verwachte levensduur 
van de bijhorende activa. 

Toelichting 1.15 Handelsschulden 

Handelsschulden zijn verplichtingen tot het betalen van goederen of diensten die in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening werden aangeschaft bij leveranciers. Handelsschulden worden als kortlopende schulden 
gerapporteerd indien ze betaald moeten worden binnen één jaar of minder (of binnen de normale 
bedrijfscyclus indien langer). In het andere geval worden zij opgenomen als langlopende schulden. 

Handelsschulden worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later gewaardeerd volgens de 
“amortized cost” methode gebruik makend van de effectieve interest methode. 

Financieringsregelingen voor de leverancier worden als een financiële verplichting opgenomen tenzij de 
oorspronkelijke handelsschuld afgelost is of waar de voorwaarden ingrijpend gewijzigd zijn zodanig dat ze 
in aanmerking komen om in overeenstemming met IAS 39 van de balans gehaald te worden (we verwijzen 
naar de grondslag voor financiële verslaggeving over schuldaflossing en schuldwijziging). 
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Toelichting 1.16 Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarde in de winst-en 

verliesrekening 

Vele instrumenten die de juridische vorm van een schuld hebben, zijn in wezen eigen vermogen. Een 
financieel instrument wordt als een financiële verplichting of een eigen-vermogensinstrument ingedeeld 
afhankelijk van de inhoud van de regeling, veeleer dan van de juridische vorm. Verplichtingen ontstaan 
wanneer de emittent contractueel verplicht is de houder geldmiddelen of een ander financieel actief te 
leveren. Een instrument is alleen een eigen-vermogensinstrument als de emittent een dergelijke verplichting 
niet heeft, d.w.z. als hij het onvoorwaardelijke recht heeft een afwikkeling in de vorm van geldmiddelen of 
een ander financieel actief te vermijden. De mogelijkheid om de betaling uit te stellen, is niet voldoende om 
de classificatie als eigen vermogen te verkrijgen tenzij de betaling voor onbepaalde tijd kan worden 
uitgesteld. In het algemeen is de verplichting van een entiteit om haar eigen aandelen te leveren, geen 
financiële verplichting omdat de eigen aandelen van een entiteit niet als haar financiële activa worden 
beschouwd. Een uitzondering is het geval waarbij een entiteit verplicht is een variabel aantal van haar eigen-
vermogensinstrumenten te leveren. 

Achtergestelde leningen uitgegeven door de aandeelhouders (PEC’s) omvatten afgeleide instrumenten en 
worden gewaardeerd aan de reële waarde in de winst- en verliesrekening in overeenstemming met IAS 32.26 
(“Reële waarde optie”). 

Toelichting 1.17 Senior Secured Notes en bank- en andere leningen 

Senior Secured Notes, bank- en andere leningen worden aanvankelijk opgenomen aan de reële waarde, na aftrek 
van transactiekosten. Vervolgens worden leningen geboekt volgens ge-amortiseerde kostprijs. Eventuele 
verschillen tussen de opbrengsten (na aftrek van transactiekosten) en de aflossingswaarde worden volgens de 
‘effectieve interest methode’ in de staat van het totaalresultaat opgenomen over de looptijd van de leningen. 

Vergoedingen, betaald bij het vastleggen van de kredietfaciliteiten, worden als transactiekosten van de lening 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat de faciliteiten gedeeltelijk of volledig zullen worden 
opgenomen. In dit geval wordt de vergoeding uitgesteld tot het moment van de opname van de faciliteiten. 
Als er geen aanwijzingen bestaan dat de faciliteit waarschijnlijk gedeeltelijk of geheel zal worden 
opgenomen, wordt de vergoeding geactiveerd als een vooruitbetaling voor financieringsdiensten en 
afgeschreven over de periode van de faciliteit waarop ze betrekking heeft. 

Toelichting 1.18 Uitboeken van financiële activa en verplichtingen 

Een financieel actief (of eventueel een deel van een financieel actief of een deel van een groep van 
soortgelijke financiële activa) wordt uitgeboekt wanneer: 

 de rechten op kasstromen uit het actief vervallen zijn; 

 de Groep het recht behoudt om kasstromen uit het actief te ontvangen, maar een verplichting 

is aangegaan om ze volledig en zonder relevant uitstel aan een derde partij te betalen in het 

kader van een “doorgeefregeling”; of 

 de Groep haar rechten op kasstromen uit het actief heeft overgedragen en hetzij (a) alle 

risico’s en voordelen van het actief grotendeels heeft overgedragen, of (b) in wezen alle 

risico’s en voordelen van het actief grotendeels verloren heeft, maar de controle over het 

actief overgedragen heeft. 

Waar de voorwaarden van IAS 39 voor het uitboeken niet vervuld zijn, worden de vorderingen zoals 
voorheen opgenomen in de balans, terwijl de inkomsten die de Groep in het kader van financierings-/ 
factoringregelingen ontvangt, worden opgenomen als een financiële verplichting. 

Een financiële verplichting wordt uitgeboekt wanneer de verplichting kwijtgescholden of geschrapt wordt of 
haar vervaldatum heeft bereikt. Wanneer een bestaande financiële verplichting vervangen wordt door een 
andere van dezelfde kredietverstrekker maar met aanzienlijk verschillende voorwaarden, of wanneer de 
bestaande verplichting aan een andere kredietverstrekker wordt overgedragen en de Groep door haar 
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oorspronkelijke kredietverstrekker van haar verplichting wordt gekweten, of de voorwaarden van een 
bestaande verplichting aanzienlijke wijzigingen ondergaan, wordt een dergelijke ruil of wijziging behandeld 
als het van de balans halen van de originele verplichting en de opname van een nieuwe verplichting, en 
wordt het verschil tussen de respectievelijke bedragen opgenomen in de geconsolideerde staat van het 
totaalresultaat. 

De voorwaarden worden beschouwd als aanzienlijk gewijzigd als de actuele waarde van de toekomstige 
kasstromen die overeenkomstig de nieuwe voorwaarden worden verrekend, inclusief eventuele betaalde 
vergoedingen na aftrek van eventuele ontvangen en verrekende vergoedingen volgens de oorspronkelijke 
effectieve rentevoet, ten minste tien procent verschilt van de verrekende actuele waarde van de resterende 
kasstromen van de oorspronkelijke financiële verplichting. 

Toelichting 1.19 Verschuldigde en uitgestelde belastingen 

De belastingkosten voor de periode bestaan uit verschuldigde en uitgestelde belastingen. De belastingen 
worden opgenomen in de staat van het totaalresultaat tenzij ze betrekking hebben op items die in niet-
gerealiseerde resultaten of rechtstreeks in eigen vermogen worden opgenomen. In dit geval wordt de 
belasting ook opgenomen respectievelijk in niet-gerealiseerde resultaten of respectievelijk rechtstreeks in 
eigen vermogen. 

De verschuldigde belasting wordt berekend op basis van de belastingwetten die van kracht of aangekondigd 
zijn op de balansdatum in de landen waar de ondernemingen van de Groep actief zijn en belastbare winst 
genereren. In overeenstemming met paragraaf 46 van IAS 12 ‘belastingen op het resultaat’, evalueert het 
management periodiek de belastingschulden voor deze zaken in welke de belastingregelgeving aan 
interpretatie onderhevig is. Het stelt indien nodig voorzieningen vast op basis van de bedragen die betaald 
zullen worden aan de fiscale autoriteiten. Deze evaluatie wordt gemaakt voor belastbare tijdperken die open 
zijn voor audit voor de bevoegde instanties. 

Uitgestelde belastingen worden volgens de periode-toerekening methode opgenomen, rekening houdend met 
tijdelijke verschillen tussen de belastinggrondslagen van activa en passiva en hun boekwaarden in de 
geconsolideerde jaarrekening. De uitgestelde belasting wordt echter niet geboekt als zij ontstaan is uit de 
oorspronkelijke opname van een actief of verplichting in een andere transactie dan een bedrijfscombinatie 
waarbij op het ogenblik van de transactie noch het economische noch het fiscale resultaat werd beïnvloed. 
De uitgestelde belasting wordt bepaald aan de hand van de belastingtarieven (en -wetten) die op de 
balansdatum van toepassing of aangekondigd waren en waarvan verwacht wordt dat ze van toepassing zullen 
zijn wanneer het actief waarop de belastinglatentie betrekking heeft, gerealiseerd wordt of de uitgestelde 
belastingschuld wordt afgewikkeld. 

Uitgestelde belastingen worden opgenomen onder het actief voor zover het waarschijnlijk is dat er 
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend. 

Uitgestelde belastingen worden voorzien voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit investeringen in 
dochterondernemingen en deelnemingen, tenzij de Groep volledige controle heeft over het tijdstip waarop 
het tijdelijke verschil wordt teruggeboekt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil niet in de nabije 
toekomst zal worden gerealiseerd. 

Uitgestelde belastingen op het actief en passief worden gesaldeerd als een wettelijk afdwingbaar recht 
bestaat om over de periode te innen belastingvorderingen en de over de periode te betalen 
belastingverplichtingen te salderen en als de actieve en passieve betalingslatenties betrekking hebben op 
belastingen die door dezelfde belastingdienst worden geheven op hetzij de belastbare entiteit of diverse 
belastbare entiteiten waar het voornemen bestaat om de saldi op netto-basis te vereffenen. Uitgestelde 
belastingen worden niet verdisconteerd. 
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Toelichting 1.20 Personeelsbeloningen 

Pensioenverplichtingen 

IAS 19 onderscheidt twee types van regelingen betreffende vergoedingen na uitdiensttreding: 

 Toegezegde-bijdrageregelingen of defined contribution (DC) zijn regelingen betreffende 

vergoeding na uitdiensttreding waarbij een vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan een 

aparte entiteit (een fonds of groepsverzekering) en geen in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende 

activa beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met 

werknemersprestaties in de huidige periode en in voorgaande perioden. 

 Toegezegde-pensioenvoordelenregeling of defined benefit (DB) zijn alle andere regelingen 

betreffende vergoedingen na uitdiensttreding dan toegezegde-bijdrageregelingen 

De vennootschappen van de groep werken met een DB voor een groep van managers en met verschillende 
pensioenregelingen die gefinancierd worden met betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. Door de 
pensioenwetgeving die van toepassing is op de tweede pensioenpijler (volgens “de Wet Vandenbroucke”), 
worden alle Belgische DC plannen onder IFRS herzien als DB plannen. De Wet Vandenbroucke bepaalt in 
de context van pensioenregelingen, dat de werkgever een minimumrendement van 3,75% moet garanderen 
op de werknemersbijdrage en 3,25% op de werkgeversbijdrage. Kort voor het jaareinde van 2015 is er een 
wijziging in de Belgische wetgeving doorgevoerd. Dit resulteerde in een daling van het gegarandeerde 
rendement van 3,25% tot een minimum intrestvoet gebaseerd op de 10-jarige Belgische intrestvoet, maar met 
een interval tussen 1,75% en 3,25%. Het nieuwe tarief (momenteel 1,75%) wordt toegepast voor de jaren na 
2015 op de toekomstige bijdragen en ook op de gecumuleerde bijdragen van het verleden per 31 december 
2015 wanneer het financieringsorganisme geen bepaald resultaat op de bijdragen kan garanderen tot de 
pensioneringsleeftijd. Wanneer het organisme zulke resultaten kan garanderen, blijven de intrestvoeten van 
3,25%/2,75% van toepassing. 

Door deze gegarandeerde minimumrendementen is de werkgever blootgesteld aan een financieel 
risico: verdere bijdragen kunnen vereist zijn als het rendement op de activa niet voldoende is om het 
minimum voordeel te bereiken. De Groep heeft pensioenplannen die gefinancierd worden door 
verzekeringscontracten. Een vereenvoudigde methodologie werd gebruikt om een betrouwbare schatting van 
de verplichting daar de verplichting beperkt in omvang is. De verdere veronderstellingen, de toegezegde 
pensioenvoordelen en de gerelateerde activaplannen worden verder uitgelegd in de betreffende toelichtingen. 

Andere verplichtingen na uitdiensttreding 

De Groep heeft geen andere verplichtingen na uitdiensttreding. 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn verschuldigd wanneer het dienstverband van een werknemer wordt beëindigd vóór 
de normale pensioendatum of wanneer een werknemer in ruil voor deze vergoedingen vrijwillig ontslag heeft 
aanvaard. De Groep neemt ontslagvergoedingen op wanneer ze zich aantoonbaar heeft verplicht: (a) hetzij 
wanneer de Groep niet langer het aanbod van deze voordelen kan intrekken; en (b) hetzij wanneer de Groep 
de herstructureringskosten erkent onder het toepassingsgebied van IAS 37 en de betaling van de 
ontslagvergoedingen veronderstellen. Vergoedingen die worden toegekend na meer dan 12 maanden na het 
einde van de rapporteringsperiode worden verdisconteerd tegen hun huidige waarde. 

In België zorgt het brugpensioensysteem ervoor dat oudere personen die door hun werkgever ontslagen 
worden of die worden gestimuleerd om hun dienstverband te beëindigen, als zij aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, recht hebben op de betaling van een aanvullende werkloosheidsuitkering door hun vroegere 
werkgever boven op de werkloosheidsuitkeringen die worden betaald door de sociale zekerheid. Doorgaans 
wordt die uitkering betaald tot de normale pensioenleeftijd, die 65 jaar bedraagt. 
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Bij Balta maken diverse voormalige werknemers gebruik van de brugpensioenregeling op basis van diverse 
collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die van kracht zijn voor de sector (textielnijverheid en breiwerk/ 
industrie textile et de la bonneterie) of specifiek zijn voor Balta. Deze cao’s beschrijven de voorwaarden 
waarover werknemers in de sector beschikken om gebruik te maken van het brugpensioen, de oprichting van 
een sectorfonds (fonds voor bestaanszekerheid/ fonds de sécurité d’existence), deeltijdse arbeid, opleiding en 
training enz. Er zijn bepaalde cao’s voor arbeiders en andere voor bedienden. 

Voor deze brugpensioenen die rechtstreeks door de werkgever worden uitbetaald, moet krachtens IAS 19 een 
voorziening worden aangelegd. Die werd vastgelegd op de actuele waarde van de toekomstige verwachte 
kasstromen. De gebruikte verdisconteringsvoet is gebaseerd op de opbrengst van bedrijfsobligaties met hoge 
rating (AA) met een looptijd die vergelijkbaar is met de looptijd van de verplichtingen.  

Bonusregelingen 

De Groep neemt een voorziening voor jaarlijkse bonussen op, waar ze hiertoe contractueel verplicht is of 
indien er een gangbare praktijk is die tot een feitelijke verplichting heeft geleid. 

Toelichting 1.21 Op aandelen gebaseerde betalingen 

Een in eigen-vermogensinstrumenten af te wikkelen, op aandelen gebaseerde betalingstransactie is een 
transactie waarbij de Groep diensten ontvangt als vergoeding voor haar eigen aandelen (of aandelenopties). 
De reële waarde van de diensten die in ruil voor de toekenning van de aandelen (of aandelenopties) worden 
ontvangen, bepaald op basis van de reële waarde op de toekenningsdatum van de aandelen (of 
aandelenopties), wordt opgenomen als een last voor de duur van de uitoefenperiode. 

Een op aandelen gebaseerde betalingsregeling betaald in contanten: De geleverde goederen of diensten en de 
verplichtingen worden gewaardeerd aan de reële waarde van de verplichting. Totdat de verplichting 
definitief is, wordt de reële waarde van de verplichting herschat aan het eind van elke verslagperiode alsook 
op de afwikkelingsdatum. De waarde en eventuele aanpassingen in reële waarde worden erkend in de 
resultatenrekening van deze periode. 

Toelichting 1.22 Voorzieningen 

Voorzieningen voor milieuverontreiniging, herstructureringskosten en juridische claims worden opgenomen 
wanneer de Groep een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft ten gevolge van 
gebeurtenissen in het verleden, het waarschijnlijk is dat een financiële verplichting met zich meebrengt om 
de verplichting af te wikkelen en het bedrag op betrouwbare wijze wordt geschat. Er worden geen 
voorzieningen opgenomen voor toekomstige bedrijfsverliezen. 

Wanneer er sprake is van een aantal soortgelijke verplichtingen wordt de categorie van verplichtingen in haar 
geheel beschouwd om te bepalen of het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn om 
de verplichtingen af te wikkelen. Een voorziening wordt opgenomen zelfs als de waarschijnlijkheid van een 
uitstroom met betrekking tot één van de items in dezelfde categorie van verplichtingen klein is. 

Voorzieningen worden berekend tegen de huidige waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn 
om aan de verplichting te voldoen tegen een verdisconteringsvoet “voor belastingen” die een weergave is 
van de huidige marktwaardering van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s die met de verplichting 
samenhangen. De stijging van de voorziening door tijdsverloop wordt als rentelast erkend. 

De Groep heeft milieuverplichtingen met betrekking tot haar vroegere activiteiten die gebaseerd zijn op de 
milieubeheersplannen van de Groep, in overeenstemming met de actuele wettelijke milieuvoorschriften. 
Voorzieningen voor saneringskosten worden opgenomen wanneer er een bestaande legale verplichting is, het 
waarschijnlijk is dat de uitgaven voor sanering vereist zullen zijn en de kosten binnen een redelijke zekerheid 
kunnen worden geraamd. De kosten zijn gebaseerd op momenteel beschikbare feiten, de technologie 
waarvan verwacht wordt dat zij beschikbaar is op het tijdstip van de sanering, de wetten en verordeningen 
die al van kracht zijn of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van kracht zullen zijn en rekening 
houdend met vroegere ervaringen op het gebied van sanering van verontreinigde sites. 
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Voorzieningen voor herstructurering worden alleen opgenomen als de Groep op de verslagdatum een 
feitelijke verplichting aantoont om te herstructureren. De feitelijke verplichting moet worden aangetoond 
door: (a) een gedetailleerd formeel plan dat de belangrijkste kenmerken van de herstructurering vermeldt; en 
(b) het wekken van een terechte verwachting bij de betrokkenen dat de Groep de herstructurering zal 
doorvoeren door de tenuitvoerlegging van het plan te starten of door de belangrijkste kenmerken bekend te 
maken aan de betrokkenen. 

Toelichting 1.23 Opname en erkenning van opbrengsten 

Omzet omvat de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding voor de verkoop van goederen 
en het leveren van diensten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de Groep. Omzet wordt 
gepresenteerd na aftrek van btw, creditnota’s, kortingen en na eliminatie van intercompany omzetten. 

De Groep neemt omzet op wanneer het bedrag van de omzet betrouwbaar kan worden bepaald, 
waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien en wanneer 
specifieke criteria vervuld zijn voor elk van de hierna beschreven activiteiten van de Groep. De Groep 
baseert haar ramingen op historische resultaten, rekening houdend met het type klant, het type transactie en 
de specifieke kenmerken van elke transactie. 

Verkoop van goederen 

De verkoop van goederen wordt verwerkt wanneer de risico’s en voordelen worden overgedragen naar de 
klanten. In de meeste gevallen is dit wanneer de goederen beschikbaar worden gesteld voor ophaling in de 
magazijnen van de Groep (fabriek, magazijn) op de datum die overeengekomen werd met de klant 
(internationale commerciële voorwaarden) en de klant de goederen heeft aanvaard in overeenstemming met 
de verkoopovereenkomst. 

Indien van toepassing, bevat de verkoopprijs die gefactureerd wordt aan de klant transportkosten om de 
goederen tot bij de klant te leveren, de opbrengsten hieruit worden opgenomen in de omzet. De 
transportkosten die door de Groep zelf gemaakt worden zijn opgenomen onder overige kosten. 

Renteopbrengsten 

Renteopbrengsten worden erkend volgens de ‘effectieve interest methode’. Wanneer een vordering een 
waardevermindering ondergaat, vermindert de Groep de boekwaarde tot de realiseerbare waarde die 
overeenstemt met de geraamde toekomstige kasstroom, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 
rentevoet, en blijft ze het disconto afwikkelen als renteopbrengsten. Renteopbrengsten op in waarde 
verminderde leningen en vorderingen worden opgenomen volgens de oorspronkelijke effectieve rentevoet. 

Dividendinkomen 

Het dividendinkomen wordt opgenomen wanneer het recht om betalingen te ontvangen, vastgelegd is. 

Toelichting 1.24 Leasing 

De groep leaset bepaalde materiële vaste activa. 

Leasing waarbij nagenoeg alle risico’s en voordelen verbonden met de eigendom van het geleasede actief bij 
de verhuurder berusten, worden weergegeven als operationele leasing. Betalingen uitgevoerd in het kader 
van operationele leasing (na aftrek van kortingen ontvangen van de verhuurder) worden lineair opgenomen 
in de staat van het totaalresultaat over de looptijd van de leasing. 

Leasing van materiële vaste activa waarbij in wezen alle risico’s en voordelen verbonden aan de eigendom 
bij de Groep berusten, worden weergegeven als financiële leasing. Financiële leasing wordt bij het begin van 
de leasingovereenkomst gekapitaliseerd tegen de laagste waarde van: de reële waarde van het geleasede 
actief of de actuele waarde van de minimale leasebetalingen. 
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Elke betaling wordt ge-alloceerd naar schulden en financierings- en andere kosten zodat een constante 
spreiding van het uitstaande financieringssaldo wordt verkregen. De overeenkomstige huurverplichtingen 
inclusief financieringskosten, aankoopoptie (wanneer er een redelijke zekerheid is dat de leasingnemer de 
eigendom zal verkrijgen op het einde van de leasetermijn) worden opgenomen onder “Leningen”. Het 
rentebestanddeel van de financieringskosten wordt gespreid over de leaseperiode in de staat van het 
totaalresultaat opgenomen, zodat voor elke periode een constante periodieke rente over het resterende saldo 
van de verplichting wordt verkregen. De materiële vaste activa verworven in het kader van financiële-
leaseovereenkomsten worden afgeschreven over de gebruiksduur van de activa of als er geen redelijke 
zekerheid is dat de leasingnemer aan het eind van de leaseperiode de eigendom zal verkrijgen, zal de activa 
volledig afgeschreven moeten worden over de leaseperiode of over zijn gebruiksduur, naargelang welke 
periode het kortst is. 

Toelichting 1.25 Dividenduitkering 

Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de Vennootschap worden in de jaarrekening van de Groep 
als een verplichting opgenomen in de periode waarin de dividenden door de aandeelhouders van de 
Vennootschap goedgekeurd werden. 

Toelichting 1.26 Heffingen 

De Groep heeft de standaard IFRIC 21 ‘Heffingen’ toegepast. IFRIC 21 behandelt de boekhoudkundige 
verwerking van een verplichting tot het betalen van een heffing indien deze verplichting binnen het 
‘toepassingsgebied’ van IAS 37 valt. De interpretatie behandelt de verplichting tot het betalen van een 
heffing en de periode wanneer deze verplichting moet opgenomen worden. De Groep betaalt vooral 
onroerende voorheffing die onder deze regeling valt. Alhoewel de Groep door het gebruik van IFRIC 21 
geen significante impact verwacht op de resultaten van de Groep eindigend op 31 december 2015, resulteert 
de toepassing van deze standaard in een vroegere opname van de onroerende voorheffing, namelijk in het 
eerste kwartaal in plaats van gespreid over het jaar. 

Toelichting 1.27 Kasstroomoverzicht 

De kasstromen van de Groep worden opgenomen volgens de indirecte methode. Deze methode splitst de 
mutaties op in kasmiddelen voor de verslagperiode, door de nettowinst voor het jaar te corrigeren voor alle 
niet-kaskosten en veranderingen in het bedrijfskapitaal en investerings- en financieringskasstromen voor de 
verslagperiode te identificeren. 

Toelichting 1.28 Non-GAAP maatregelen 

De bedrijfswinst/het bedrijfsverlies vóór eenmalige opbrengsten/kosten is een niet-IFRS maatstaf van de 
prestaties. Eenmalige opbrengsten/kosten zijn belangrijke posten die omwille van hun omvang of voorkomen 
afzonderlijk worden gespecificeerd opdat lezers een volledig en correct inzicht in de resultaten van de Groep 
zouden bekomen. Transacties die eenmalige opbrengsten/kosten tot gevolg kunnen hebben, zijn in hoofdzaak 
transactiekosten in verband met bedrijfscombinaties, voorzieningen voor herstructurering en hun 
tegenboeking, waardeverminderingen van materiële vaste activa, de terugboeking van dergelijke 
afwaarderingen of waardeverminderingen, juridische claims, uitwerkingen van posten van materiële vaste 
activa of investeringen in dochterondernemingen, negatieve goodwill voortvloeiend uit bedrijfscombinaties, 
vroegtijdige beëindiging van schuldinstrumenten en terugboeking van voorzieningen. 

EBITDA is een niet IFRS prestatiemaatstaf gedefinieerd als “Bedrijfswinst/-verlies gecorrigeerd voor 
afschrijvings- en waardeverminderingskosten op materiële en immateriële vaste activa”. 

EBIT is een niet IFRS presentatiemaatstaf gedefinieerd als ‘bedrijfswinst/-verlies’ voor bijzondere posten. 

EBITDA marge is de verhouding van een niet IFRS prestatiemaatregel gedefinieerd als EBITDA ten 
opzichte van omzet. 
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EBITDA voor buitengewone kosten is een niet IFRS prestatiemaatstaf gedefinieerd als Bedrijfswinst/-verlies 
vóór bijzondere posten gecorrigeerd voor afschrijvings- en waardeverminderingskosten.  

EBITDA voor buitengewone kosten marge is de verhouding van een niet IFRS prestatiemaatregel 
gedefinieerd als EBITDA voor buitengewone kosten ten opzichte van omzet. 

De niet-GAAP-maatstaven worden in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen omdat het management 
gelooft dat ze als aanvullende prestatiemaatstaven nuttig zijn voor veel beleggers, effectenanalisten en 
andere betrokken partijen. 

De Groep presenteert niet-IFRS maatstaven ter aanvulling van financiële maatstaven die bepaald werden in 
overeenstemming met IFRS. De door de Groep gerapporteerde niet-IFRS maatstaven kunnen verschillen van 
soortgelijke maatstaven die gepresenteerd worden door andere vennootschappen. 

TOELICHTING 2. KRITISCHE BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN EN 

BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN ONZEKERHEID 

Voor de bedragen, gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening, worden schattingen en veronderstellingen 
over de toekomst gebruikt. Schattingen en beoordelingen worden doorlopend geëvalueerd en zijn gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden en andere factoren, waaronder verwachte toekomstige gebeurtenissen waarvan het 
onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk is dat ze zich zullen voordoen. De uitkomst van de ramingen 
en veronderstellingen zal zelden overeenstemmen met de werkelijkheid. Schattingen en veronderstellingen die 
een impact kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening worden hierna besproken. 

Beoordeling van de reële waarde m.b.t. bedrijfscombinaties 

De Groep paste schattingen en beoordelingen toe om de reële waarde van de verworven activa en de in een 
bedrijfscombinatie aangenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen te bepalen. De waarde van 
de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, opgenomen op de overnamedatum worden 
bepaald op reële waarde. Bij het bepalen van de reële waarde gebruikt de Groep waarderingsmethoden 
waaronder de ‘Discounted Cash Flow’ analyse. De ramingen van de Groep zijn gebaseerd op redelijke 
veronderstellingen, maar deze zijn inherent onzeker en onvoorspelbaar. Deze waarderingen vereisen het 
gebruik van de veronderstellingen van het management, dewelke geen onverwachte gebeurtenissen en 
situaties omvatten. Als zich relevante veranderingen in belangrijke veronderstellingen voordoen, moet de 
administratieve verwerking van de bedrijfscombinatie mogelijk herzien worden, onder meer door een 
aanpassing van de goodwill of een aanvullende korting op de participatie te registreren. 

Goodwill 

Het bedrag van de goodwill die geregistreerd staat als het gevolg van de bedrijfscombinatie is afhankelijk 
van de allocatie van de aankoopprijs tot de werkelijke waarde van de verworven geïdentificeerde activa en 
veronderstelde verplichtingen. De bepaling van de werkelijke waarde van de activa en verplichtingen is voor 
een grote mate gebaseerd op het oordeel van het management. De allocatie van de aankoopprijs heeft een 
impact op het resultaat van de Groep. Indien meer goodwill ge-alloceerd wordt naar immateriële vaste activa 
die over een beperkte levensduur worden afgeschreven, zal een ander resultaat gerealiseerd worden dan 
wanneer deze ge-alloceerd wordt naar immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, zoals 
goodwill, die niet worden afgeschreven. Het verschil in afschrijvingslasten zal leiden tot een ander resultaat. 

Toetsing van waardeverminderingen (impairment testing) 

IFRS verwacht dat het management jaarlijks een test doet voor waardeverminderingen op activa met een 
onbepaalde levensduur. Activa met een bepaalde levensduur moeten eveneens jaarlijks op 
waardevermindering gecontroleerd worden, telkens als er op grond van gebeurtenissen of veranderde 
omstandigheden aanleiding is om te veronderstellen dat de boekwaarde niet langer realiseerbaar is. Een 
impairment test is een onderdeel waarvoor het oordeel van het management van belang is. Het management 
onderzoekt of de boekwaarde van de activa kan ondersteund worden door de nettowaarde van de 
toekomstige kasstromen afgeleid van activa die zulke kasstromenvoorspellingen gebruiken waarbij de 
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toekomstige kasstromen verdisconteerd zijn tegen een aangepast tarief. Bij het berekenen van de nettowaarde 
van de toekomstige kasstromen moeten er bepaalde veronderstellingen in acht genomen worden met 
betrekking tot onzekere situaties inclusief de verwachtingen van het management in verband met: 

 groei in EBITDA, berekend gecorrigeerde Bedrijfswinst/-verlies voor afschrijvings- en 
waardeverminderingskosten. 

 tijdsplanning en hoogte van toekomstige investeringen; 

 lange termijn groeipercentages, en 

 de selectie van discountpercentages die de betrokken risico’s weerspiegelen 

Verandering van de veronderstellingen die werden geselecteerd door het management, in het bijzonder de 

discountpercentages en veronderstellingen in verband met groeipercentages die worden gebruikt voor 

kasstroomvoorspellingen, kunnen een grote impact hebben op de impairment test van de Groep en de 

resultaten. De impairment tests houden ook rekening met veronderstellingen die gerelateerd zijn aan de 

sensitiviteit van de kasstroomvoorspellingen. Verdere details kunnen teruggevonden worden in Toelichting 4. 

Fair value estimates van de preferente aandeelbewijzen 

De overname van Balta Finance S.à r.l. werd gedeeltelijk gefinancierd door preferente aandeelbewijzen 
(PEC’s). Afhankelijk van de situatie waarin de PEC’s worden vereffend heeft de vennootschap het recht om 
de PEC’s in aandelen af te lossen. De contracten moeten gepresenteerd worden als financiële schulden daar 
de Vennootschap niet beschikt over een onvoorwaardelijk recht om te verhinderen dat contanten gebruikt 
dienen te worden om de PEC’s te vereffenen. De aanwezigheid van vroegtijdige terugbetaling en 
omzettingsopties impliceren dat het contract verschillende ingebouwde derivaten bevat. Gezien de 
onmogelijkheid om de ingebouwde derivaten af te splitsen van het contract, wordt het volledige contract 
gewaardeerd aan fair value in de winst- en verliesrekening. 

Een waaier aan waarderingsmethodes kan gebruikt worden bij de bepaling van de werkelijke waarde van de 
niet-genoteerde verplichtingen. Bij het ramen van de werkelijke waarde van de PEC’s wordt beroep gedaan op 
het oordeel van het management. Om de meest gepaste waardering te selecteren zal het management 
verschillende waarderingsmethodes aanwenden en het bedrag selecteren binnen de marges waarvan ze denken 
dat deze de werkelijke waarde van de PEC’s het best weerspiegelen. De waarderingsmethode wordt 
gecatalogeerd als een niveau 3 waardering als we kijken naar de gebruikte natuur van de inputs (bijvoorbeeld, 
onobserveerbare inputs zoals budgetten en voorspellingen) voor de waardering van de instrumenten. 

Inkomstenbelastingen 

De Groep is onderworpen aan belastingen in diverse rechtsgebieden en moet daarom de belastingposities 
bepalen onder de lokale belastingwetgevingen en de standpunten van de fiscus. Deze belastingen kunnen 
ingewikkeld zijn en onderhevig zijn aan interpretaties die verschillend zijn tussen belastingplichtigen en de 
lokale belastingautoriteiten.  

De Groep heeft belastingkredieten op basis van fiscale verliezen, DBI (DBI = definitief belaste inkomsten) 
en NIA (= notionele intrestaftrek). Deze belastingkredieten kunnen gebruikt worden om toekomstige 
belastbare winsten te compenseren. De waardering van deze activa berust op een aantal beoordelingen 
gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige belastbare winsten van diverse dochterondernemingen 
van de Groep in verschillende rechtsgebieden en op het resultaat van de belastingplanningsstrategieën. Deze 
schattingen zijn voorzichtig gemaakt, rekening houdend met de huidige kennis en met billijke lange termijn 
voorspellingen. Indien de omstandigheden veranderen en het uiteindelijke fiscale resultaat verschilt van de 
aanvankelijk opgenomen bedragen, dan hebben die verschillen een impact op de voorzieningen voor 
inkomstenbelastingen en uitgestelde belastingen in de periode waarin die vaststelling wordt gedaan. 

Handelsvorderingen 

De Groep voert belangrijke schattingen uit om de reserve voor oninbare handelsvorderingen te bepalen 
wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat de Groep niet alle bedragen zal kunnen innen binnen de 
oorspronkelijk vooropgestelde termijnen. De beoordeling wordt uitgevoerd op een individuele basis, waarbij 
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verschillende factoren worden bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, ouderdom van de 
facturen en de economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het betaalgedrag van de klant. 

Het bedrag van de voorziening voor dubieuze debiteuren is het verschil tussen de boekwaarde van het actief 
en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de originele effectieve 
rente. De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de aanzienlijke financiële 
moeilijkheden van de debiteur, de waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet zal gaan of een financiële 
reorganisatie moet ondergaan, en niet- of wanbetalingen worden beschouwd als indicatoren dat de 
handelsvordering een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. 

TOELICHTING 3. BEDRIJFSCOMBINATIE 

Transactieoverzicht en allocatie van de betaalde aankoopprijs 

Zoals hiervoor beschreven, vond de overname door Balta Investments S.à r.l. van Balta Finance S.à r.l. plaats 
op 11 augustus 2015.  

De overname werd geregistreerd met behulp van de overnamemethode, in overeenstemming met IFRS3 
bedrijfscombinaties. Hierdoor werd de volledige aankoopprijs toegekend aan de verworven identificeerbare 
vorderingen en verplichtingen, gebaseerd op de geschatte werkelijke waarden op de datum van overname.  

De betaalde aankoopprijs in contanten bedroeg € 272,8 miljoen, in vergelijking tot een netto activa waarde 
van Balta Finance van € 71,2 miljoen op de opleveringsdatum. Er is geen uitstaande voorwaardelijke 
vergoeding in verband met de overname op 31 december 2015. Daardoor was de voorlopige goodwill – voor 
aankoopprijsallocatie – gelijk aan € 201,6 miljoen. Ten gevolge van de aankoopprijsallocatie werd € 77 
miljoen van de goodwill toegekend aan identificeerbare vorderingen en verplichtingen. Deze allocatie wordt 
hieronder voorgesteld: 

 

(in duizend €) 

De nettoactiva 

op de 

voltooiings-

datum vóór 

toewijzing van 

de goodwill 

Reële waarde 

aanpassingen 

De nettoactiva 

op de 

voltooiings-

datum na 

toewijzing van 

de goodwill 

    

Overgenomen activa 438.324  114.716  553.039  

Terreinen en gebouwen .......................................................................................................................................................................................  204.084  89.091  293.175  

Immateriële activa...............................................................................................................................................................................................  1.438  -  1.438  

Overige materiële vaste activa ............................................................................................................................................................................  8.407  161  8.568  

Totaal vaste activa ......................................................................................................................................................................................................  213.930  89.252  303.182  

Voorraden ...........................................................................................................................................................................................................  137.359  25.381  162.740  

Handels- en overige vorderingen ........................................................................................................................................................................  46.002  (799) 45.203  

Liquide middelen ................................................................................................................................................................................................  40.656  -  40.656  

Overige vlottende activa .....................................................................................................................................................................................  377  881  1.258  

Totaal vlottende activa ...............................................................................................................................................................................................  224.394  25.463  249.857  

    

Overgenomen verplichtingen (367.212) (37.742) (404.954) 

Uitgestelde belastingschuld .........................................................................................................................................................................  (36.212) (35.274) (71.486) 

Voorzieningen voor overige shulden en kosten ..........................................................................................................................................  (35.309) -  (35.309) 

Totaal schulden op lange termijn ........................................................................................................................................................................  (71.521) (35.274) (106.796) 

Belastingschuld ............................................................................................................................................................................................  (3.789) (2.110) (5.899) 

Handels- en overige schulden ......................................................................................................................................................................  (291.902) (357) (292.259) 

Totaal schulden op korte termijn ........................................................................................................................................................................  (295.691) (2.467) (298.158) 

    

Aankoopprijs betaald in contanten 272.758  -  272.758  

Totaal identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen exclusief 

minderheidsbelangen ..........................................................................................................................  
71.112  76.974  148.085  

Goodwill ..............................................................................................................................................  201.646  (76.974) 124.673  

De fair value aanpassingen van de materiële vaste activa werden voornamelijk gestuurd door de 
herwaardering van de gronden en de gebouwen. De Vennootschap heeft de boekwaarde van de gronden en 
gebouwen verhoogd op basis van recente waarderingsrapporten opgemaakt door een onafhankelijk expert en 
op basis van de beoordeling van het management van de staat van de verworven activa.  

De voorbereidende schatting van de werkelijke waarde van de voorraden was gebaseerd op de berekeningen 
dewelke verschillende factoren omvatten, inclusief de geschatte verkoopprijs van de voorraad en de 
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verkoopinspanningen om de producten naar de markt te brengen. Hierdoor heeft de Vennootschap de 
boekwaarde van de voorraad verhoogd met € 25,4 miljoen.  

De boekwaarde van de handelsvorderingen werd verminderd met € 0,8 miljoen omdat het niet zeker is dat 
bepaalde handelsvorderingen volledig zullen geïnd worden.  

De Vennootschap heeft bepaalde vaste prijsafspraken gemaakt die onderdeel zijn van de identificeerbare 
activa en verplichtingen. Ten eerste heeft de Vennootschap een vordering van € 0,9 miljoen opgenomen in 
verband met termijncontracten voor het aankopen van gas en elektriciteit. Ten tweede heeft de Vennootschap 
een schuld opgenomen van € 0,3 miljoen in verband met de contracten voor aankoop van grondstoffen. Deze 
contracten werden aangegaan op het einde van 2014 en staan in verband met de leveringen in 2015 en 2016. 
Deze vaste prijstransacties zullen omgezet worden in een werkelijke levering. Gegeven dat de marktwaarde 
van deze overeenkomsten verandert door wijzigingen van de onderliggende grondstofprijzen hebben we 
ervoor gekozen om de contracten voor te stellen als afgeleide financiële instrumenten.  

De Vennootschap heeft de belastingschuld verhoogd met € 2,1 miljoen. Deze aanpassing toont aan dat 
bepaalde belastingposities in België en Turkije betrouwbaar konden gewaardeerd worden maar dat die 
voorheen niet als waarschijnlijk werden beschouwd op de waarderingsdatum.  

De overblijvende activa en verplichtingen, inclusief items zoals cash en handelsschulden zijn opgenomen 
tegen hun historische boekwaarde, die hun werkelijke waarde benaderen, gegeven de korte termijn van deze 
activa en verplichtingen.  

De toename van de afschrijvingen voor IFRS-doeleinden geeft aanleiding tot een resultaat voor belasting dat 
lager is voor IFRS-doeleinden dan voor belastingdoeleinden. Daardoor werd een uitgestelde belastingschuld 
van € 35,2 miljoen opgenomen om aan te tonen dat de te betalen cashbelastingen hoger zullen zijn dan de 
belastingkosten gerapporteerd in de winst- en verliesrekening onder IFRS.  

Het deel van de aankoopprijs dat voorlopig niet toegewezen werd aan identificeerbare activa en 
verplichtingen is gelijk aan € 124,7 miljoen en is toegevoegd aan goodwill. Dit bedrag vertegenwoordigt, 
onder andere, de waarde van de jarenlange klantenrelaties, de marktpositie van de Vennootschap, merk en 
reputatie en de waarde van de Groep zijn werkkrachten. De goodwill die werd opgenomen hebben wij 
toegekend aan de divisie Rugs en Commercial, er van uitgaand dat deze twee divisies het grootste voordeel 
zullen halen uit deze overname. Goodwill zal op jaarlijkse basis onderworpen worden aan 
waardevermindering, zoals beschreven in Toelichting 4. 

De Vennootschap heeft € 10,4 miljoen honoraria en kosten opgelopen in verband met de transactie. Hiervoor 
verwijzen we naar Toelichting 8.  

De volgende samenvatting geeft het effect weer van de overname alsof de overname reeds op 1 januari 2015 
werd uitgevoerd. De pro forma aanpassingen zijn gebaseerd op niet-ge-auditeerde financiële informatie. 

        

 

 

Opvolger 

 (a) 

Opvolger  

(b) 

Opvolger  

(c) 

Voorganger 

(d) 

 

Gecombineerd 

(e) 

 

Voorganger 

(f) 

(in duizend €)  

Periode van 

11 augustus 

2015 tot 31 

december 

2015  

Periode van 

11 augustus 

2015 tot 31 

december 

2015 

Periode van 

11 augustus 

2015 tot 31 

december 

2015 

Periode van 

1 januari 

2015 tot 10 

augustus 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend op 

31 december 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend op 

31 december 

2014 

  

Incl. impact 

PPA Impact PPA 

Excl. impact 

PPA 

Excl. impact 

PPA 

Excl. impact 

PPA  

        

Opbrengsten .............................................................................................................................................................   194.777  -  194.777  362.045  556.822  519.529  

Brutowinst ...............................................................................................................................................................   75.820  25.695  101.515  193.923  295.438  271.768  

        

Personeelskosten ......................................................................................................................................................   (46.972) -  (46.972) (86.474) (133.446) (128.191) 

Overige baten / (lasten) ............................................................................................................................................   (27.542) -  (27.542) (58.982) (86.524) (78.428) 

Adjusted EBITDA(1) ...............................................................................................................................................   1.305  25.695  27.000  48.467  75.467  65.149  

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen .......................................................................................................................................   
(8.014) -  (8.014) (16.084) (24.098) (24.802) 
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Bedrijfswinst vóór uitzonderlijke 

posten1 ................................................................................................................................................................   
(6.709) 25.695  18.986  32.383  51.369  40.348  

Langlopende uitgaven ..............................................................................................................................................   (10.396) -  (10.396) (23.291) (33.687) (2.101) 

Bijzondere waardeverminderingen en 

afboekingen .........................................................................................................................................................   
-  -  -  -  -  (12.690) 

Bedrijfswinst/(-verlies)  .........................................................................................................................................   (17.105) 25.695  8.590  9.092  17.682  25.556  

        

Netto financiële uitgaven .......................................................................................................................................   (9.495) -  (9.495) (28.967) (38.462) (32.176) 

        

Winst / (verlies) vóór belasting .............................................................................................................................   (26.600) 25.695  (905) (19.875) (20.780) (6.619) 

        

Belastingbaten/(-lasten) ...........................................................................................................................................   4.606  (9.637) (5.031) (1.657) (6.688) 7.856  

Winst / (verlies) over de periode  ..........................................................................................................................   (21.995) 16.058  (5.936) (21.532) (27.468) 1.236  

        

(a) Enkelvoudige resultaten voor Balta Issuer en Balta Investments vanaf datum van incorporatie tot het 

einde van de periode en de geconsolideerde resultaten van Balta Finance S.à r.l. vanaf 11 augustus 

2015. Deze kolom geeft de impact weer van de aankoopprijsallocatie en komt overeen met de 

winst/verlies van de periode zoals gerapporteerd in de geconsolideerde jaarrekening. 

(b) Deze kolom geeft de impact weer van de aankoopprijsallocatie (Purchase Price Allocation) op de 

geconsolideerde jaarrekening.  

(c) Enkelvoudige resultaten voor Balta Issuer en Balta Investments vanaf datum van incorporatie tot het 

einde van de periode en de geconsolideerde resultaten van Balta Finance S.à r.l. vanaf 11 augustus 

2015. Deze kolom omvat de impact van de aankoopprijsallocatie niet. 

(d) Geconsolideerde winst/verlies van Balta Finance S.à r.l. en hun dochterondernemingen voor de periode 

voorafgaand aan de overname, m.a.w. de periode van 11 augustus tot en met 31 december 2015. 

(e) Gecombineerde winst/verlies voor de periode van 1 januari tot 31 december 2015. Dit is de som van 

de kolommen (c) en (d) en bevat dan ook de aankoopprijsallocatie (Purchase Price Allocation) niet. 

(f) Geconsolideerde winst/verlies zoals gerapporteerd door Balta Finance S.à r.l. op het einde van 2014. 

TOELICHTING 4. GOODWILL 

De netto aankoopprijs voor de overname bedraagt € 272,8 miljoen. In overeenstemming met IFRS 3 
“Bedrijfscombinaties” moet de aankoopprijs toegekend worden aan de verworven identificeerbare activa en 
verplichtingen gebaseerd op de geschatte werkelijke waarde op de dag van de overname, waarbij het 
overschot van de aankoopprijs dat niet toegekend kan worden opgenomen wordt onder goodwill. Onze 
allocatie van de aankoopprijs werd gefinaliseerd en de totale netto verworven identificeerbare activa 
bedragen € 148,1 miljoen. Dit resulteert in een resterend bedrag van €124,7 miljoen toegewezen naar 
goodwill. Het laatste stelt onder andere de waarde voor van de jarenlange klantenrelaties, de marktpositie 
van de Vennootschap, merk en reputatie en de waarde van de Groep zijn werkkrachten. 

Goodwill wordt niet afgeschreven, maar wordt jaarlijks beoordeeld voor impairment. Impairment testing 
gebeurd ook wanneer er zich gebeurtenissen of wijzigingen voordoen die veronderstellen dat de boekwaarde 
niet gerecupereerd kan worden. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de 
geaccumuleerde waardeverminderingen. 

De impairments op goodwill worden uitgevoerd op het niveau van de kasstroom genererende eenheid of een 
groep van kasstroom genererende eenheden, dewelke het laagste niveau is waarop goodwill wordt opgevolgd 
voor interne managementdoelen. Onze kasstroom genererende eenheden zijn normaal gezien in lijn met onze 
segmenten, met ons Residential segment opgesplitst in Balta Kamerbreed (polypropyleen kamerbreed) 
en ITC (polyamide kamerbreed). 

In het kader van de tests op bijzondere waardevermindering wordt de goodwill verworven in een 
bedrijfscombinatie toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting het meeste zullen 
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profiteren van de bedrijfscombinatie. Hierdoor is de goodwill, die het resultaat is van de overname (€ 124,7 
miljoen), volledig toegekend aan de rugs (€ 94,3 miljoen) en commercial (€ 30,3 miljoen).  

Als de boekwaarde van de kasstroomgenererende eenheid, tot dewelke de goodwill is toegekend, de 
recupereerbare waarde overschrijdt, zal een waardevermindering op de goodwill opgenomen worden en 
gerealiseerd worden in de kasstroomgenererende eenheid. De recupereerbare waarde is de werkelijke waarde 
van de kasstroomgenererende eenheid verminderd met verkoopkosten en de gebruikswaarde. Als een van 
deze bedragen de boekwaarde overschrijdt, is het niet altijd noodzakelijk om beide bedragen te bepalen. 
Deze waarden worden meestal bepaald gebaseerd op de “discounted cash flow” berekeningen. 

De impairment tests werden uitgevoerd op 31 augustus 2015. Het Management erkent dat de 
waarschijnlijkheid van de aangepaste berekening per 31 december 2015 zou duiden dat de recupereerbare 
bedragen minder zijn dan de boekwaarde. De vorderingen en verplichtingen vervat in de 
kasstroomgenererende eenheden zijn niet significant gewijzigd sinds de meest recente berekening. Er zijn 
ook geen aanwijzingen dat de realiseerbare bedragen zijn gedaald. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte waarde (afgeleid m.b.v. de “discounted cash flow” 
analyse) en de boekwaarde (boekwaarde van het aangewende kapitaal) per kasstroomgenererende eenheid per 
31 december 2015. Zoals voorgesteld, de recupereerbare waarde overschrijdt de boekwaarde en zodoende is de 
goodwill niet afgewaardeerd. Voornaamste veronderstellingen waarop het management zijn beoordelingen van 
de gebruikswaarde hebben gebaseerd bevatten groeipercentages van 2% (terminal value growth rates) en een 
verdisconteringsvoet na belasting van 7,9%. Kasstromen werden geraamd voor de volgende drie jaar gebaseerd 
op een bedrijfsplan dat werd voorbereid door Balta Finance S.à r.l. in het kader van de overname. 

 

Vergelijking geschat recupereerbaar bedrag vs. boekwaarde per KGE  

(in duizend €) 

Recupereer-

baar bedrag Boekwaarde 

Overschot 

recupereer-

baar bedrag 

   

Rugs .........................................................................................................................................................................  288,9 284,2 4,8 

Balta Kamerbreed ...................................................................................................................................................  68,5 57,1 11,4 

ITC ..........................................................................................................................................................................  20,9 18,6 2,3 

Commercial .............................................................................................................................................................  93,2 55,0 38,2 

Non-woven ..............................................................................................................................................................  17,9 11,0 6,9 

Totaal ......................................................................................................................................................................  489,4 425,8 63,6 

De gebruikswaarde is voornamelijk gebaseerd op de ‘terminal value’ welke specifiek gevoelig is voor 
wijzigingen in de veronderstellingen van de ‘terminal value’ van het groeipercentage en discountpercentage. 
Discountpercentages zijn gebaseerd op de gewogen gemiddelde kosten van het kapitaal. De ‘terminal value’ 
van de groeipercentages houden rekening met externe macro-economische bronnen van data en industrie 
specifieke trends. Onderstaande tabel toont de mate waarin deze twee veronderstellingen zouden moeten 
wijzigen om de gebruikswaarde te verminderen tot de boekwaarde. Merk op dat de daling van het interval 
tussen de gebruikswaarde en de boekwaarde een direct resultaat is van de allocatie van de aankoopprijs en 
zodoende niet aangedreven wordt door veranderingen in de onderliggende bedrijfsprestaties. 

Sensitiviteitsanalyse per KGE 

Groei  

rente Discontovoet 

  

Rugs .....................................................................................................................................................................................  (0,1%) 0,1% 

Balta Kamerbreed ...............................................................................................................................................................  (1,3%) 1,2% 

ITC ......................................................................................................................................................................................  (0,8%) 0,7% 

Commercial .........................................................................................................................................................................  (35,8%) 21,4% 

Non-woven ..........................................................................................................................................................................  (4,2%) 3,6% 

Een kleine verandering in de veronderstellingen voor rugs vermindert het recupereerbaar bedrag tot de 
boekwaarde. Dit is een direct resultaat van de overname en wordt niet aangedreven door veranderingen in de 
onderliggende bedrijfsprestaties. In het kader van de allocatie van de aankoopprijs is de netto activawaarde 
van de Groep gestegen met € 201,6 miljoen, waarvan € 76,9 miljoen werd toegekend aan identificeerbare 
activa en verplichtingen en waarvan € 124,7 miljoen werd opgenomen bij goodwill. Gegeven dat een 
belangrijk bedrag van goodwill is toegekend aan de divisie van de rugs, betekent dat het verschil tussen het 
recupereerbaar bedrag en de boekwaarde werd verminderd.  
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TOELICHTING 5. PERSONEELSKOSTEN 

 
(in duizend €)  2015 

   

Personeelskosten   46.972 

Lonen en wedden  ........................................................................................................................................................................................   34.257 

Socialezekerheidskosten ..............................................................................................................................................................................   10.286 

Pensioenkosten .............................................................................................................................................................................................   396 

Overige personeelskosten ............................................................................................................................................................................   2.033 

Het gemiddelde aantal werknemers voor de vier laatste maanden van 2015 is 3.182 (in voltijdse 
equivalenten). Deeltijdse werknemers werden op proportionele basis opgenomen. 

 
  2015 

   

Gemiddeld aantal totale werknemers  3.182 

Gemiddeld aantal werknemers - arbeiders ..................................................................................................................................................   2.661 

Gemiddeld aantal werknemers - bedienden .................................................................................................................................................   521 

TOELICHTING 6. ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

 
(in duizend €)  2015 

   

Overige baten   5.586 

Winsten op wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................   1.543 

Loonlastenverlagingen .................................................................................................................................................................................   1.581 

Huurinkomsten uit zonnepanelen op dakinstallaties ...................................................................................................................................   626 

Overige .........................................................................................................................................................................................................   1.836 

   

Overige lasten  33.128 

Diensten en diverse goederen ......................................................................................................................................................................   21.238 

Verkoopkosten .............................................................................................................................................................................................   11.261 

Wisselkoerswinsten/-verliezen ....................................................................................................................................................................   153 

Overige .........................................................................................................................................................................................................   477 

Een van de belangrijkste componenten van andere opbrengsten zijn de loonlastenverlagingen voor nacht of 
ploegenarbeid, waarbij de Vennootschap voordeel kan halen uit een gedeeltelijke vrijstelling van betaling 
van bedrijfsvoorheffing op lonen van arbeiders in ploeg- of nachtdiensten. De roerende voorheffing op het 
loon blijft behouden in de betaalde bezoldiging maar het bedrag van de ingehouden belasting hoeft niet 
volledig te worden betaald aan de belastingautoriteiten. 

Andere opbrengsten bevatten eveneens huurinkomsten van de verhuur van bepaalde daken aan een zonne-
energie-ontwikkelingsbedrijf. De andere overige opbrengsten heeft voornamelijk te maken met de 
doorrekening van kosten en de verwijdering van oude creditnota’s die uitgegeven werden in het kader van 
potentiële commerciële overeenkomsten.  

Diensten en diverse goederen bevatten hoofdzakelijk elektriciteit en gas, onderhoud en herstellingen en de 
interim arbeiders. Verkoopkosten bevatten hoofdzakelijk transport en commissie. 

TOELICHTING 7. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

Afschrijvingen en waardeverminderingen kunnen samengevat worden als volgt: 

 

 
(in duizend €)  2015 

   

Afschrijvingen en waardeverminderingen  8.014 

Afschrijving van immateriële activa ............................................................................................................................................................   147 

Afschrijvingen terreinen en gebouwen ........................................................................................................................................................   8.332 

Vrijgave van uitgestelde sale-and-lease back opbrengsten .........................................................................................................................   (465) 
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De vrijval van de overgedragen opbrengsten van de sale & lease back is gerelateerd aan de geleidelijke 
erkenning van de gerealiseerde winst op de sale & lease back van een gebouw in 2014 van een van de 
Groepsvennootschappen. Deze overgedragen opbrengst wordt gedeeltelijk in resultaat genomen over de 
periode van de leasing en afgenet ten opzichte van de afschrijvingen van het gebouw. 

TOELICHTING 8. INTEGRATIE- EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 

De totale integratie en herstructureringskosten, opgenomen in de 4 laatste maanden van 2015, bedragen 
€ 10,4 miljoen. Dit heeft betrekking op transactiekosten die voortvloeien uit de bedrijfscombinatie en andere 
eenmalige en niet-operationele kosten, zoals organisatorische aanpassingen en strategische adviezen. 

TOELICHTING 9. FINANCIËLE KOSTEN 

 
(in duizend €)  2015 

   

Financiële kosten  9.495 

Obligatielening .............................................................................................................................................................................................   9.177  

Bankleningen ...............................................................................................................................................................................................   376  

Kosten met betrekking tot schulden ............................................................................................................................................................   955 

Overige financiële kosten ............................................................................................................................................................................   879 

Resultaten op wisselkoersverschillen bij intragroepstransacties .................................................................................................................   (1.891) 

Door de bedrijfscombinatie worden de financiële kosten van de Groep bepaald door de intrestlasten op de 
Senior Secured Notes, de Revolving Credit Facility en de financiële leaseverplichtingen. We verwijzen naar 
Toelichting 22 voor een beschrijving van deze faciliteiten. 

TOELICHTING 10. OPBRENGSTEN EN KOSTEN UIT HOOFDE VAN BELASTINGEN 

 
(in duizend €)  2015 

   

Belastingbaten/(-lasten)  4.606 

Verschuldigde belastingen ...........................................................................................................................................................................   (803) 

Uitgestelde belastingen ................................................................................................................................................................................   5.409 

 
(in duizend €)  2015 

   

Belastingbaten/(-lasten)  4.606 

Belastingen berekend tegen Luxemburgs tarief ..........................................................................................................................................   8.371 

Verschillende belastingtarieven vanwege transacties met België, Turkije en VS ......................................................................................   487 

Van belasting vrijgestelde omzet .................................................................................................................................................................   1.994 

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen.............................................................................................................................................   1.907 

Gebruik van voorheen niet opgenomen belastingvorderingen ....................................................................................................................   397 

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering was opgenomen .....................................................................................   (8.074) 

Niet aftrekbare kosten ..................................................................................................................................................................................   (197) 

Overige .............................................................................................................................................................................................................  (280) 

Uitgestelde belastingvorderingen werden erkend waarbij rekening wordt gehouden door het management met de 
waarschijnlijkheid van de realisatie van de uitgestelde belasting. De realisatie van uitgestelde 
belastingvorderingen is afhankelijk van de toekomstige winsten waarbij tijdelijke verschillen of overgedragen 
verliezen aftrekbaar worden. Het management beoordeelt de verwachte tegenboeking van de uitgestelde 
belastingschulden en de verwachte toekomstige belastbare inkomsten om deze beoordeling te maken. 

In 2015 heeft de Vennootschap bepaalde fiscale verliezen opgelopen die onderworpen zijn aan belangrijke 
voorwaarden (fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingen zijn opgenomen). Voor deze verliezen 
zijn er geen uitgestelde belastingen opgenomen, aangezien het niet waarschijnlijk is dat er belastbare winsten 
zullen worden gegenereerd om deze verliezen te neutraliseren.  
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TOELICHTING 11. OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA 

 

(in duizend €) 

 

Software 

en licenties 

Intern 

gegenereerde 

installaties, 

machines en 

uitrusting Totaal 

    

    

Opening nettoboekwaarde    

Bedrijfscombinaties ...................................................................................................................................................................  330 1.110 1.440 

Aanschaffingen ..........................................................................................................................................................................  223 146 369 

Buitengebruikstellingen .............................................................................................................................................................  - (1) (1) 

Overdrachten ..............................................................................................................................................................................  10 (11) (1) 

Afschrijvingen ............................................................................................................................................................................  (35) (112) (147) 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................  6 - 6 

Nettoboekwaarde 534 1.132 1.667 

    

Op 31 december 2015    

Kostprijs of waardering..............................................................................................................................................................  3.701 8.091 11.792 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige aanpassingen ..................................................  (3.167) (6.959) (10.126) 

Nettoboekwaarde 534 1.132 1.667 

De interne en externe software ontwikkelingskosten worden geactiveerd onder de interne gegenereerde 
immateriële activa. Deze projecten zijn voornamelijk gerelateerd aan SAP-implementaties, SAP-updates en 
automatisering van productieprocessen.  

De Groep heeft voor de laatste 4 maanden eindigend op 31 december 2015 voor een bedrag van € 1,7 miljoen 
onderzoek- en ontwikkelingsuitgaven gemaakt die werden opgenomen in de resultatenrekening als andere kosten. 

De totale afschrijvingen bedragen € 0,1 miljoen en werden opgenomen in de post “afschrijvingen en 
waardeverminderingen” in de geconsolideerde resultatenrekening. 

TOELICHTING 12. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 
(in duizend €)  

Terreinen en 

gebouwen 

Installaties, 

machines en 

uitrusting 

Overige 

materiele 

vaste activa Totaal 

      

Opening nettoboekwaarde      

Bedrijfscombinatie .....................................................................................................................................................................   176.895 99.485  16.795 293.175 

Aanschaffingen ..........................................................................................................................................................................   395 11.135 1.980 13.510 

Buitengebruikstellingen .............................................................................................................................................................   - (35) (44) (79) 

Afschrijvingen ............................................................................................................................................................................   (1.857) (2.701) (3.774) (8.332) 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................   301 700 55 1.056 

Nettoboekwaarde  175.734 108.584 15.012 299.332 
      

Op 31 december 2015      

Kostprijs of waardering..............................................................................................................................................................   234.421  522.710  46.443  803.574  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige 

aanpassingen ..............................................................................................................................................................................  

 
(58.687) (414.125) (31.429) (504.242) 

Nettoboekwaarde  175.734  108.584  15.012  299.332  

De aanschaffingen in het kader van de bedrijfscombinatie bedragen € 293,2 miljoen. We verwijzen naar 
Toelichting 3 voor meer detail. Na de bedrijfscombinatie werd € 13,5 miljoen geïnvesteerd, voornamelijk in 
installaties en machines. 

De totale afschrijvingen bedragen € 8,3 miljoen en werden opgenomen in de post “afschrijvingen en 
waardeverminderingen” in de geconsolideerde resultatenrekening.  

De activa van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 
Toelichting 21. 
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Operationele leasekosten ten bedrage van € 1,1 miljoen in 2015 zijn opgenomen onder “andere kosten” in het 
overzicht van het totaalresultaat en hebben betrekking op het leasen van diverse gebouwen, uitrustingen, 
machines en voertuigen. 

Wisselkoersverschillen (€ 1,1 miljoen) zijn voornamelijk het gevolg van de bewegingen in de afsluitkoers 
van de Turkse entiteiten, dewelke een significant bedrag van grond, gebouwen, installaties en machines op 
hun balans hebben staan. 

De Groep leaset diverse industriële gebouwen, installaties en machines in het kader van niet-opzegbare 
financiële leaseovereenkomsten. De leasetermijnen variëren tussen 5 en 15 jaar, en de eigendom van de 
activa berust bij de Groep. 

Onderstaande tabel geeft de nettoboekwaarde weer van “materiële vaste activa” en “installaties, machines en 
uitrusting” die onderdeel uitmaken van een financiële leaseovereenkomst. 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

  

Materiële vaste activa -Nettoboekwaarde 15.726 

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings .................................................................................................................................................. 18.412 

Gecumuleerde afschrijvingen .......................................................................................................................................................................... (2.685) 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

  

Installaties, machines en uitrusting -Nettoboekwaarde 5.888 

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings .................................................................................................................................................. 6.608 

Gecumuleerde afschrijvingen .......................................................................................................................................................................... (720) 

  

TOELICHTING 13. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN SCHULDEN 

Onder IFRS moeten de uitgestelde belastingen voor ieder rechtsgebied voorgesteld worden als een netto 
vordering of schuld. Het verrekenen van uitgestelde belastingschulden van één rechtsgebied met de 
uitgestelde belastingvorderingen van een ander rechtsgebied is niet toegestaan. De onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de netto uitgestelde belastingpositie in overeenstemming met deze presentatieprincipes. 

 
(in duizend €)  2015 

   

Uitgestelde belastingvorderingen  8.573 

Uitgestelde belastingvorderingen te gebruiken na meer dan 12 maanden ..................................................................................................   8.177 

Uitgestelde belastingvorderingen te gebruiken binnen 12 maanden ...........................................................................................................   396 

   

Uitgestelde belastingschulden   (67.879) 

Uitgestelde belastingschulden te gebruiken na meer dan 12 maanden ...................................................................................................   (62.503) 

Uitgestelde belastingschulden te gebruiken binnen 12 maanden ............................................................................................................   (5.376) 

   

Uitgestelde belastingvorderingen/-schulden (netto)  (59.306) 

De bewegingen in de netto uitgestelde belastingschulden kunnen als volgt samengevat worden: 

 
(in duizend €)  2015 

   

Bij oprichting  - 

Bedrijfscombinatie .......................................................................................................................................................................................   (64.197) 

Winst- en verliesrekening ............................................................................................................................................................................   5.094  

Wisselkoersverschillen ................................................................................................................................................................................   (203) 

31 december 2015   (59.306) 

In tegenstelling tot de bovenstaande tabel, toont de onderstaande tabel de bruto bewegingen van de 
uitgestelde belastingen m.a.w. zonder de uitgestelde belastingschulden en uitgestelde belastingvorderingen 
van hetzelfde rechtsgebied met elkaar te verrekenen.  
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Uitgestelde belastingvorderingen 

(in duizend €) 

 

Uitgestelde 

belasting-

schulden 

Verkoop uit 

uitgestelde 

opbrengsten 

en leaseback 

Immateriële 

activa Leningen 

Personeel-

sbeloningen Inventaris Overige Totaal 

          

          

Begin van periode  - - - - - - - - 

Bedrijfscombinaties...................................................................................................................................................................................................................................   10.125 5.017  3.186  1.903  2.079  202  2.741  25.253  

Opgenomen/(gecrediteerd) in de winst-/ en verliesrekening ....................................................................................................................................................................   (272) (158) (319) - (467) 480  (1.697) (2.434) 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   (437) -  - - - - - (437)  

31 december 2015  9.416 4.859  2.867  1.903  1.612  683  1.044  22.384  

De Groep heeft € 1,4 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen opgenomen in het kader van de allocatie 
van de aankoopprijs. Dit kwam voornamelijk tot stand door een verandering die we verwachten in de 
transferpricing methode tussen onze Belgische en Turkse dochterondernemingen die toegepast zal worden 
met terugwerkend effect. Balta Floorcovering verleent contract manufacturing diensten aan Balta Industries 
en is vergoed op basis van een aangepaste transferpricing methode. Wijzigingen in de transferpricing 
methode zullen aanleiding geven tot een stijging van de belastbare basis in Turkije (resulteren in de opname 
van een uitgestelde belastingschuld) en in België (Balta Industries) in een stijging van de overgedragen 
verliezen om de daling in de belastbare basis weer te geven. 

Tijdens de bepaling van de realiseerbaarheid van de uitgestelde belastingvorderingen, bepaalt het 
management de mate waarin het waarschijnlijk is dat de uitgestelde belastingvorderingen zullen gerealiseerd 
worden. De realisatie van de uitgestelde belastingvorderingen is afhankelijk van de toekomstige belastbare 
winsten gedurende de periodes in dewelke de tijdelijke verschillen en overdraagbare verliezen aftrekbaar 
worden. Het management beoordeelt de verwachte tegenboeking van de uitgestelde belastingschulden en de 
verwachte toekomstige belastbare inkomsten om deze beoordeling te maken. Gebaseerd op het niveau van de 
historische belastbare inkomsten en de ramingen voor toekomstige belastbare inkomsten in dewelke de 
uitgestelde belastingvorderingen aftrekbaar zijn, gelooft het management dat het waarschijnlijk is dat de 
Vennootschap de voordelen van deze aftrekbare verschillen zal kunnen realiseren. Per 31 december 2015 
heeft de Vennootschap bepaalde fiscale verliezen opgelopen die onderworpen zijn aan belangrijke 
beperkingen. Voor deze verliezen zijn er geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen, aangezien het 
niet waarschijnlijk is dat er belastbare winsten zullen worden gegenereerd om deze verliezen te neutraliseren. 

Per 31 december 2015 bedroeg het totaal aan belastingkredieten € 498 miljoen, die resulteerde in een 
potentieel uitgesteld belastingvoordeel van € 157 miljoen, waarvan de Vennootschap slechts € 9,4 miljoen 
heeft opgenomen. Het grootste deel van de fiscale verliezen zijn gerealiseerd in de Belgische 
vennootschappen waar, met uitzondering van de notionele intrestaftrek, er geen beperking in tijd bestaat op 
overdraagbaarheid van de fiscale verliezen. 

Uitgestelde belastingschulden 

 

(in duizend €) 

 Terreinen en 

gebouwen Inventaris Belastingschuld 

Immateriële 

activa Overige Totaal 

        

        

Bij oprichting  - - - - - - 

Bedrijfscombinaties...................................................................................................................................................................................................................................   (75.003) (12.043) (1.500) (407) (497) (89.450) 

Opgenomen/(gecrediteerd) in de winst-/ en verliesrekening ....................................................................................................................................................................   (1.661) 9.649  96  (13) (544) 7.527  

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   234  - - - - 234  

31 december 2015  (76.430) (2.394) (1.404) (420) (1.040) (81.689) 

Er werd een bijkomende uitgestelde belastingschuld van € 39,6 miljoen opgenomen in het kader van de 
“purchase price accounting”. 

Uitgestelde inkomstenbelastingschulden werden niet opgenomen voor de ingehouden en andere belastingen 
die betaalbaar zouden zijn op niet-uitgekeerde resultaten van bepaalde dochterondernemingen. Zulke 
bedragen worden voortdurend geherinvesteerd. De totale niet-uitgekeerde resultaten zijn gelijk aan € 160,8 
miljoen per 31 december 2015. 



 
  

 

  

 F-107  

 

TOELICHTING 14. VOORRADEN  

De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de voorraad op 31 december 2015. 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totaal  129.438 

Grondstoffen en hulpstoffen  .......................................................................................................................................................................   60.736 

Goederen in bewerking ................................................................................................................................................................................   18.548 

Gereed product en handelsgoederen ............................................................................................................................................................   50.153 

De bewegingen in “Goederen in bewerking” en “Gereed product” worden hieronder voorgesteld: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Begin van periode  - 

Bedrijfscombinaties .....................................................................................................................................................................................   84.841 

Winst- en verliesrekening: voorraadwijzigingen .........................................................................................................................................   (16.140) 

Waarvan: impact van de allocatie van de aankoopprijs ................................................................................................................   (14.879) 

Waarvan: werkelijke bewegingen in de voorraad .........................................................................................................................   (1.261) 

31 december 2015  68.701 

De Vennootschap heeft zijn provisie voor verouderde voorraad in 2015 met € 0,2 miljoen verhoogd. Dit zit 
vervat in “Gebruikte grondstoffen” en “Veranderingen in voorraden van afgewerkte producten of goederen 
in bewerking” respectievelijk gerelateerd aan grondstoffen en afgewerkte producten (inclusief goederen in 
bewerking). 

De kosten gerelateerd aan voorraden die geboekt staan als kosten bedragen € 140,9 miljoen voor de vier 
maanden voorafgaand aan 31 december 2015. De Groep heeft een waardevermindering op de voorraad 
geboekt van € 2,4 miljoen per 31 december 2015 waarbij de algemene boekhoudprocedures zoals uitgelegd 
in Toelichting 1.10 zijn toegepast.  

TOELICHTING 15. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

  

Totale handels- en overige vorderingen 46.634  

  

Handels- en overige vorderingen (lange termijn) 91 

Overige vorderingen ........................................................................................................................................................................................ 91 

  

Handels- en overige vorderingen (korte termijn) 46.544  

Nettohandelsvorderingen ................................................................................................................................................................................. 32.892 

 Handelsvorderingen ........................................................................................................................................................................................ 35.426 

 Min: Voorziening voor dubieuze debiteuren .................................................................................................................................................. (2.535) 

Vooruitbetalingen en toe te rekenen opbrengsten ........................................................................................................................................... 1.124 

Overige vorderingen ........................................................................................................................................................................................ 12.528 

De reële waarde van de handels- en overige vorderingen leunt dicht aan bij hun boekwaarde aangezien het 
verdisconteringseffect niet materieel is. 

Als onderdeel van de normale bedrijfsactiviteiten heeft de Groep ingeschreven op een non-recourse 
factoringovereenkomst met financiële partijen. De Groep heeft de vorderingen afgeboekt waarvoor 
substantieel alle risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen. 

Per 31 december 2015 waren er voor € 8,2 miljoen aan handelsvorderingen vervallen. 

De Groep maakt gebruik van kredietverzekeringen om het kredietrisico dat verbonden is met de 
handelsvorderingen te beperken. Bovendien is ons handelsvorderingenbestand zeer gediversifieerd, zowel op 
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het gebied van segmentatie als het klantenbestand, wat het kredietrisico beperkt. De kredietwaardigheid van 
de handelsvorderingen die niet vervallen zijn of afgeschreven zijn, is goed. 

De beoordeling om een provisie voor dubieuze debiteuren aan te leggen, wordt uitgevoerd op een individuele 
basis, waarbij verschillende factoren worden bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, 
ouderdom van de vorderingen en de economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het 
betaalgedrag van de klant. Per 31 december 2015 zijn er geen significante vorderingen vervallen van meer 
dan 3 maanden oud, voor dewelke geen provisie is opgezet. 

De boekwaarden van de handels- en overige vorderingen van de groep zijn uitgedrukt in de volgende 
vreemde munten: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totale handels- en overige vorderingen  46.634 

EUR ..............................................................................................................................................................................................................   28.073 

USD ..............................................................................................................................................................................................................   6.097 

GBP ..............................................................................................................................................................................................................   3.105 

TRY ..............................................................................................................................................................................................................   9.359 

Hieronder kunnen de bewegingen van de Groep in verband met de voorzieningen voor dubieuze debiteuren 
worden teruggevonden: 

 
(in duizend €) 2015 

  

Begin van periode  - 

Bedrijfscombinaties ............................................................................................................................................................................................  (2.142) 

Opgenomen waardeverminderingen ...................................................................................................................................................................  (513) 

Tijdens het jaar als oninbaar afgeschreven vorderingen ....................................................................................................................................  115 

Teruggeboekte ongebruikte bedragen.................................................................................................................................................................  5 

31 december 2015 (2.535) 

Het aanleggen en vrijgeven van een voorziening voor oninbare vorderingen werd in de geconsolideerde 
winst – en verliesrekening opgenomen onder overige opbrengsten/kosten. Bedragen die ten laste worden 
gebracht van de voorziening, worden doorgaans afgeschreven wanneer men niet verwacht dat nog 
bijkomende geldmiddelen zullen worden gerecupereerd. 

De andere klassen in handels- en overige vorderingen bevatten geen activa die waardeverminderingen 
hebben ondergaan. 

De maximale blootstelling aan kredietrisico op de verslagdatum stemt overeen met de boekwaarde van elk 
van de bovengenoemde klassen van vorderingen. Per 31 december 2015 houdt de Groep zekerheden aan 
(kredietbrieven en concerngaranties of bankgaranties) voor een bedrag van € 0,4 miljoen. 

TOELICHTING 16. LIQUIDE MIDDELEN 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Liquide middelen  45.462 

Kasmiddelen en banktegoeden ....................................................................................................................................................................   36.586 

Kortlopende bankdeposito’s ........................................................................................................................................................................   2.933 

Cash uit lokale financiering .........................................................................................................................................................................   5.943 

De kasstromen uit lokale financiering hebben betrekking op cash en liquide middelen aangehouden door 
dochterondernemingen die hun activiteiten hebben in landen waar er legale beperkingen van toepassing zijn, 
zodat de cash en liquide middelen niet direct beschikbaar zijn voor algemeen gebruik door de moeder- of 
andere dochterondernemingen. 
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De kredietkwaliteit van de banken en de financiële instellingen zijn meegedeeld in Toelichting 24. De activa 
van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 
Toelichting 21. 

TOELICHTING 17. KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIE 

Het wettelijk geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 171 k, verdeeld over 171.000 gewone 
aandelen met een nominale waarde van € 1 elk. De Vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een 
geplaatst kapitaal van € 31 k. Vervolgens werd het geplaatst kapitaal opgetrokken met € 140 k tot € 171 k. 
Het kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd of verlaagd worden bij een aandeelhoudersbesluit, 
aangenomen op de manier die vereist is om de statuten te wijzigen, daarbij rekening houdend met de vereiste 
wettelijke goedkeuringen en de goedkeuring van LSF9 Balta Midco S.à r.l. (ingeschreven bij het Handels- en 
Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 197722) Alle aandelen die werden uitgegeven 
door de Vennootschap zijn volstort, samen met een uitgiftepremie van € 1,3 miljoen.  

TOELICHTING 18. INGEHOUDEN WINST 

 
(in duizend €) 2015 

  

Begin van periode  - 

Winst/(verlies) voor het jaar ............................................................................................................................................................................ (21.995) 

31 december 2015 (21.995) 

Vijf procent van de nettowinst van het jaar van de Vennootschap wordt toegewezen naar de onuitkeerbare 
wettelijke reserves. Die inhouding is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent van het geplaatste 
kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.  

Het saldo mag onder de aandeelhouders verdeeld worden op beslissing van een algemene 
aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de beperkingen omschreven in de senior facilities 
agreement. 

TOELICHTING 19. NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 

De componenten van overige resultaten (other comprehensive income) zijn items van inkomsten of kosten 
(inclusief classificatie aanpassingen) die niet gerealiseerd zijn in winst of verlies zoals toegestaan of vereist 
is volgens IFRS. De Groep heeft overige resultaten die voornamelijk gerelateerd zijn aan de herwaardering 
van toegekende personeelsverplichtingen en de winsten en verliezen die voortkomen uit de omzetting van de 
jaarrekeningen van buitenlandse entiteiten. 

De bewegingen van de overige resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 
(in duizend €)  2015 

   

Totaal gecumuleerde omrekeningsreserve per 31 december  720 

Saldo bij het begin van de periode ...............................................................................................................................................................   - 

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van buitenlandse activiteiten ......................................................................................................   720 

   

Totale wijzigingen in toegekende personeelsverplichtingen per 31 december  944 

Totale wijzigingen in toegekende personeelsverplichtingen bij het begin van de periode .........................................................................   - 

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen ............................................................................................................................................   944 

   

Totaal van de overige resultaten per 31 december  1.664 

Cumulatieve omrekeningsverschillen 

De gecumuleerde omrekeningsreserve vloeit voort uit de omzetting van de niet-monetaire financiële activa 
zoals het eigen vermogen van de buitenlandse entiteiten Balta USA (USD), Balta Oriënt en Balta 
Floorcovering (TRY) in de valuta van de Groep (EUR). De wisselkoersen die gebruikt worden om de 
buitenlandse entiteiten om te zetten in EUR worden opgenomen in Toelichting 1.3 
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Toegezegde verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 

De Groep werkt met toegezegde-pensioenvoordelenregelingen (DB). De veranderingen in de 
pensioenverplichtingen worden opgenomen in de overige resultaten wanneer de veranderingen betrekking 
hebben op de veranderingen in de werkelijke veronderstellingen van het ene jaar naar het andere.  

In een recent verleden hebben verschillende verzekeringsbedrijven beslist om de technische intrestvoet op 
groepsverzekeringscontracten te verminderen tot een niveau beneden de gegarandeerde minimumopbrengst 
bepaald door de wet voor Belgische toegezegde-bijdrageregelingen (DC). Omdat de werkgever de wettelijke 
minimumopbrengst van deze regelingen moet garanderen worden niet alle werkelijke en investeringsrisico’s 
die betrekking hebben op deze regelingen overgedragen naar de verzekeringsmaatschappij of het 
pensioenfonds die deze regelingen beheren. Daarom voldoen deze regelingen niet aan de definitie van 
toegezegde-bijdrageregelingen (DC) die gedefinieerd worden onder IFRS en zouden deze standaard moeten 
geclassificeerd worden als toegezegde-pensioenvoordelenregelingen (DB). We verwijzen naar Toelichting 
25 voor meer detail. 

De verplichting werd gewaardeerd met behulp van een discountpercentage van 2,05%.  

TOELICHTING 20. PREFERENTE AANDEELBEWIJZEN 

In verband met de overname, heeft LSF9 Balta Issuer S.A. 1.108.800 preferente aandeelbewijzen (“PECs”) 
uitgegeven met een nominale waarde van € 125, voor een totaal bedrag van € 138,6 miljoen. Het bedrag 
werd in contanten betaald aan de Vennootschap op 10 augustus 2015. De wettelijke algemene voorwaarden 
van de preferente aandeelbewijzen worden beheerd onder en opgemaakt in overeenstemming met de 
Luxemburgse wetgevingen. De belangrijkste karakteristieken van de PEC’s zijn de volgende: 

 Iedere PEC geeft recht op een rendement. Dit rendement wordt voornamelijk bepaald door 

het inkomen dat de Vennootschap realiseert n.a.v. zijn investering in LSF9 Balta 

Investments S.à r.l.. Zoals overeengekomen zal de Vennootschap een deel van de marge op 

jaarlijkse basis behouden. Deze marge zal van tijd tot tijd bepaald worden door een 

transferpricing studie. 

 Verplichte terugbetaling op het einde van de looptijd, 31 december 2045. 

 Mogelijkheid tot terugbetaling voor het einde van de looptijd dewelke onderhevig is aan 

bepaalde beperkingen. Deze beperkingen omvatten onder andere dat de terugbetaling niet 

mag leiden tot een verbreking van de convenanten of leidt tot een “default” die vervat zitten 

in overeenkomsten of andere financiële verplichtingen van de Vennootschap of iedere 

dochteronderneming na het uitvoeren van zo’n betaling. 

 In het geval dat de Vennootschap alle of een deel van de aandelen van LSF9 Balta 

Investments S.à r.l. zou verkopen of in het geval dat LSF9 Balta Investments S.à r.l. alle 

preferente aandeelbewijzen zou verkopen dat ze hebben uitgegeven en waarop de 

Vennootschap heeft ingeschreven, zal de Vennootschap bevoegd zijn om een deel of alle 

preferente aandeelbewijzen om te zetten in aandelen van de Vennootschap. Ieder aandeel 

uitgegeven aan de eigenaar(s) van de PEC’s zal onderworpen worden aan een waarborg of 

andere zekerheden ten gunste van de schuldeiser van de Vennootschap zoals opgenomen in 

de obligatiedocumenten indien en in de mate zulke schuldeisers gedekt worden door een 

waarborg van de dan uitgegeven en openstaande aandelen van de Vennootschap. 

 Het aantal van de uit te geven aandelen per geconverteerde PEC is gelijk aan de verhouding 

van de som van de nominale waarde van de PEC vermeerderd met de waarde van ieder 

opgebouwd rendement dat nog niet uitgekeerd werd ten opzichte van de nominale waarde 

van de aandelen. 

De contracten moeten gepresenteerd worden als financiële schulden daar de Vennootschap niet beschikt over 
een onvoorwaardelijk recht om te verhinderen dat contanten gebruikt dienen te worden om de PEC’s te 
vereffenen. De aanwezigheid van vroegtijdige terugbetaling en omzettingsopties impliceren dat het contract 
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verschillende ingebouwde derivaten bevat. Gezien de onmogelijkheid om de ingebouwde derivaten af te 
splitsen van het contract, wordt het volledige contract gewaardeerd aan fair value in de winst- en 
verliesrekening. 

Per 31 december 2015 is het management van mening dat de vergoeding die betaald werd een betrouwbare 
maatstaf is voor de werkelijke waarde (zie Toelichting 2). Deze waarderingsmaatregel valt onder een Niveau 
3 waardering, zoals beschreven in Toelichting 23.  

TOELICHTING 21. SENIOR SECURED NOTES 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totaal senior secured notes  283.690 

   

Langlopende schuld  276.826 

Waarvan: Bruto schuld ................................................................................................................................................................................   290.000 

Waarvan: Geactiveerde financieringskosten  (13.174) 

Kortlopende schuld  6.864 

Waarvan: Bruto schuld ................................................................................................................................................................................   9.177 

Waarvan: Geactiveerde financieringskosten ...............................................................................................................................................   (2.314) 

De Issuer heeft een totaal bedrag van € 290 miljoen uitgegeven aan 7,75% Senior Secured Notes die 
vervallen in 2022 als onderdeel van de financiering van de overname. De Indenture werd opgemaakt op 
3 augustus 2015 en het totale bedrag op de geblokkeerde rekening werd vrijgegeven op de uitvoeringsdatum.  

De intresten op de Senior Secured Notes bedragen 7,75% per jaar en zijn halfjaarlijks betaalbaar op 15 maart 
en 15 september van ieder jaar. De eerste betaling vindt plaats op 15 maart 2016.  

Kosten die verband houden met de uitgifte van de Senior Secured Notes worden geactiveerd en afgeschreven 
in de winst- of verliesrekening over de periode van de schuld in overeenstemming met de effectieve 
intrestmethode. De totale geactiveerde kosten bedroegen € 16,4 miljoen, waarvan € 15,5 miljoen geactiveerd 
blijven op 31 december 2015.  

De korte termijn schuld geassocieerd met de Senior Secured Notes houden verband met de opgebouwde 
intresten betaalbaar op de volgende vervaldatum en het gedeelte van de geactiveerde financieringskosten dat 
afgeschreven wordt in de winst- of verliesrekening over de volgende 12 maanden. 

De Senior Secured Notes zijn onderhevig aan bepaalde opgelopen convenanten die, onder andere, onze 
mogelijkheden beperken om: 

 additionele schulden op te lopen of waarborgen en preferente aandelen uit te geven 

 bepaalde verplichtingen aan te maken of te doen ontstaan 

 bepaalde betalingen uit te voeren, inclusief dividenden of andere uitgiftes 

 achtergestelde schulden of eigen vermogen vooruit te betalen of af te lossen 

 bepaalde investeringen of overnames te doen, inclusief participaties in joint ventures 

 bepaalde transacties aan te gaan met dochterondernemingen 

 bepaalde activa, inclusief voorraad van restricted dochterondernemingen, te verkopen, te 
leasen of te transfereren 

 de schuld van de uitgever of elke borgsteller te waarborgen, zonder ook de Senior Secured 
Notes veilig te stellen 

 bepaalde beperkingen te creëren die de mogelijkheid van de uitbetaling van de dividenden 
door dochterondernemingen te beperken of andere betalingen te doen aan 

 de Emittent of een beperkte dochteronderneming 



 
  

 

  

 F-112  

 

 non-restricted dochterondernemingen aan te maken 

 te fusioneren of consolideren met andere entiteiten of alle of de belangrijkste de activa van 
de Issuer, zijn restricted 

 dochterondernemingen, of hun borgstellers te transfereren 

 beperking van de zekerheidsrechten in het voordeel van de eigenaars van de Senior Secured 
Notes 

De Senior Secured Notes worden gewaarborgd door eerste rang zekerheidsrechten voor de volgende 
dekkingen: 

 de uitgegeven aandelen van de borgstellers 

 de uitgegeven preferente aandeelbewijzen van de Issuer en Balta Investments 

 bepaalde bankrekeningen van de borgstellers 

 bepaalde roerende activa van bepaalde van de borgstellers 

 bepaalde intra-groepleningen en vorderingen van de borgstellers 

 een bedrijfswaarborg met in acht name van het bedrijf van Balta Industries NV, Balta 
Oudenaarde en Modulyss NV 

De zekerheden waarborgen ook de Revolving Credit Facilities (Toelichting 22) en bepaalde hedging 
verplichtingen op een gelijkwaardige en proportionele basis. Onder de condities van de Intercreditor 
Agreement, in geval van de handhaving van de zekerheid van de dekking, zullen de eigenaars van de Senior 
Secured Notes enkel gelden ontvangen alleen nadat de schulden van de Revolving Credit Facility en 
bepaalde hedging verplichtingen volledig terugbetaald werden. Alle ontvangsten zullen, nadat alle 
verplichtingen van de Revolving Credit Factilities en zulke hedging verplichtingen werden terugbetaald, op 
een pro rata manier gebruikt dienen te worden om alle verplichtingen zoals aangegaan onder de Indenture en 
iedere andere verplichting die toegelaten en verzekerd werd door het onderpand volgens de Indenture, terug 
te betalen op een gelijkwaardige en proportionele manier. 

TOELICHTING 22. BANK- EN ANDERE LENINGEN 

In 2015 werden de opbrengsten uit de uitgifte van kapitaal, preferente aandeelbewijzen en Senior Secured 

Notes onder andere gebruikt voor de terugbetaling van € 160,5 miljoen aan bestaande financiële schulden. 

Dit omvatte de volledige terugbetaling op 11 augustus 2015 van alle uitstaande leningen in het kader van de 

Senior Facility Agreement, de Reverse-factoringovereenkomst en de overeenkomst voor achtergestelde 

aandeelhoudersschuld, samen met de volledige terugbetaling van de uitstaande schulden uit hoofde van de 

Halkbank Facility. 

Onderstaande tabel somt de resterende bank- en andere leningen op per 31 december 2015. 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2016 

31 december 

2015 

    

Totaal leningen  18.002 20.277 

    

Langlopende schuld  15.388 17.787 

Financiële leaseverplichtingen .....................................................................................................................................................................   15.388 17.787 

    

Kortlopende schuld  2.614 2.490 

Bankleningen ...............................................................................................................................................................................................   120 40 

Financiële leaseverplichtingen .........................................................................................................................................................................  2.494 2.450 
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Bankleningen 

Op 3 augustus 2015 zijn LSF9 Balta Issuer S.A. en LSF9 Balta Investments S.à r.l. een Revolving Credit 
Facility overeenkomst aangegaan, die een € 40 miljoen Revolving Credit Facility beschikbaar stelt. De 
Revolving Credit Facility wordt gewaarborgd door eerste rang zekerheidsrechten op de dekking, dewelke 
ook de Senior Secured Notes en de garanties waarborgen. Onder de Revolving Credit Facility, mag de 
kredietgever een aanvullend krediet verstrekken, zoals waarborgen, korte termijn leningen, derivaten of 
valutatransacties op voorwaarde dat aan een aantal condities voldaan werd, aan de kredietnemer of een 
gelieerde van de kredietnemer in plaats ten bedrage van ongebruikte verbintenissen onder de Revolving 
Credit Facility. Bedragen die worden opgenomen onder de Recolving Credit Facility kunnen gebruikt 
worden voor werkkapitaal en andere algemene ondernemingsdoelstellingen van de “restricted” Groep, 
operationele herstructureringen of toegestane reorganisaties van de Groep.  

De oorspronkelijke leningsovereenkomsten van ING België NV en KBC Bank NV zijn omgezet in een 
Ancillary Facility Agreement voor een totaal bedrag van € 35,0 miljoen.  

De Revolving Credit Facility Agreement bevat een aantal specifieke bevestigende convenanten en een aantal 
beperkende convenanten. Hieronder wordt een korte beschrijving opgenomen van zulke convenanten 
dewelke allemaal vallen onder klantspecifieke en bepaalde specifieke excepties. 

 Incurrence convenanten. Deze zijn substantieel hetzelfde als deze toepasselijk voor de 

Notes. 

 Bevestigende convenanten. Deze vereisen, onder andere, (i) de voorziening van bepaalde 

financiële informatie, (ii) de verkrijging, overeenstemming met en beheer van de vereiste 

autorisaties volgens de wet of wetgeving om iedere debiteur in staat te stellen om (a) zijn 

verplichtingen in de financiële documenten van de Revolving Credit Facility en 

overnamedocumenten uit te voeren (b) de wettelijkheid, geldigheid, afdwingbaarheid of 

toelaatbaarheid van bewijs van ieder financieel document en de overname documenten 

waarvan het een onderdeel is te verzekeren, en (c) om het mogelijk te maken om zijn 

eigendom en activa te bezitten en om het bedrijf verder te zetten; (iii) overeenstemming in 

alle belangrijke opzichten van de toepasselijke wetten en regelgevingen; (iv) betaling van 

belastingen; (v) behoud van activa; (vi) onderhoud van pari passu rangorde van iedere 

onverzekerde en achtergestelde claim van een financiële partij tegen iedere debiteur vermeld 

in de financiële documenten met de claims van andere onverzekerde en niet achtergestelde 

schuldeisers (m.u.v. de claims die verplicht voorrang hebben volgens de wet); (vii) 

commerciële en aanvaardbare stappen om de belangrijkste rechten te behouden en 

versterken onder de overnamedocumenten; (viii) onderhoud van verzekeringen; (ix) het 

behoud en onderhoud van intellectuele eigendom; (x) bepaalde verzekeringen in verband 

met de dekking; (xi) toegang tot boeken, rekeningen en gegevens, de bezichtiging van de 

activa en discussies met het management als gevolg van een ingebrekestelling; en 

(xiii) overeenstemming met straffen en anti-witwaswetgeving. 

 Negatieve convenanten. Deze bevatten, onder andere, beperkingen in verband met 

veranderingen in de voornaamste belangen. 

 Financiële convenanten: de Issuer dient een overeenstemming te garanderen met de 

financiële convenant – “Total Net Leverage Ratio”, de Issuer moet verzekeren dat de total 

Net Leverage Ratio op het einde van ieder relevant kwartaal de verhouding 6,50:1 niet 

overschrijdt. De financiële convenant is enkel van toepassing voor zover de totale hoofdsom 

van alle uitstaande leningen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit en alle uitstaande 

contante opnamen onder enige aanvullende faciliteiten op de laatste dag van het 

toepasselijke betrokken kwartaal meer bedraagt dan 30% van de totale toezeggingen 

met betrekking tot de Doorlopende Kredietfaciliteit per einde van het betrokken 

kwartaal. Deze financiële convenant zal (in de mate getest) per kwartaal getest worden op 

een 12-maandelijkse basis.  
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We bevestigen dat op 31 december 2015 het totale basisbedrag van de totale uitstaande leningen en alle 
geldopnemingen onder de ancillary facility minder is dan 30% van de totale verbintenissen en daarom zijn de 
financiële convenanten niet van toepassing.  

De Revolving Credit Facility wordt gewaarborgd door iedere borgsteller. De initiële leners en borgstellers van 
de Revolving Credit Facility waren de Vennootschap en LSF9 Balta Investments S.à r.l.. Op 10 oktober 2015 
hebben de volgende leden van de Groep toegetreden tot de Revolving Credit Facility als lener en borgsteller: 
Balta Finance, Balta NV, Balta Industries NV, Balta Oudenaarde NV en Modulyss NV. De dekking is van 
toepassing voor de Senior Secured Notes en de Revolving Credit Facility, zoals beschreven in Toelichting 21. 
Onder de condities van de Intercreditor Agreement, in geval van de handhaving van de zekerheid van de 
dekking, zullen de eigenaars van de Senior Secured Notes enkel gelden ontvangen alleen nadat de schulden 
van de Revolving Credit Facility en bepaalde hedging verplichtingen volledig terugbetaald werden.  

De Revolving Credit Facility vermeldt ook dat (i) de totale geconsolideerde EBITDA (zoals gedefinieerd in 
de Revolving Credit Facility Agreement) van de borgstellers minimum 80% bedraagt van de geconsolideerde 
EBITDA van de Restricted Group en de totale activa van de borgstellers minstens 70% van de activa van de 
restricted group omvat. Deze twee convenanten vormen samen de Borgsteller coverage test. Voor de 
berekening van de totale geconsolideerde EBITDA wordt de EBITDA van de borgstellers op nul geplaatst 
voor deze borgstellers die een negatieve EBITDA hebben. Zoals werd vermeld in de Agreed Security 
Principles, zal de Issuer ervoor zorgen dat een additioneel lid van de Groep zich borgstelt om ervoor te 
zorgen dat de Groep kan voldoen aan de voorwaarden zoals gedefinieerd onder Guarantor Coverage Test.  

We bevestigen dat het totaal van de EBITDA voor uitzonderlijke kosten van de borgstellers (zonder 
dubbeltelling) 80% van de EBITDA voor uitzonderlijke kosten van de Groep overschrijdt en het totaal van 
de activa van de borgstellers (zonder dubbeltelling) 70% van het totaal van de activa van de Groep 
overschrijdt. 

Financiële leaseverplichtingen 

De bruto-investeringen in leasing en de huidige waarde van de minimale toekomstige leasebetalingen 
vervallen als volgt: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Bruto financiële leaseverplichtingen - minimale leasebetalingen  20.136 

Niet later dan 1 jaar ......................................................................................................................................................................................   2.850 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar .......................................................................................................................................................   7.990 

Later dan 5 jaar ............................................................................................................................................................................................   12.302 

Toekomstige financiële lasten op financiële leases .....................................................................................................................................   (3.006) 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

De reële waarde van de financiële leaseverplichtingen  20.136 

Niet later dan 1 jaar ......................................................................................................................................................................................   2.349 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar .......................................................................................................................................................   6.612 

Later dan 5 jaar ............................................................................................................................................................................................   11.175 

Factoring 

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening, heeft de groep ingeschreven op twee non-recourse 
financieringsovereenkomsten, waarbij ze handelsvorderingen die voortvloeien uit de normale 
bedrijfsactiviteit kan verkopen aan nominale waarde waarvan bepaalde reserves en vergoedingen worden 
afgehouden. Het insolventierisico dat gepaard gaat met de gefactorde vorderingen is overgedragen aan de 
factoringonderneming, die dit risico op haar beurt heeft overgedragen aan een 
kredietverzekeringsmaatschappij. In het kader van de non-recourse overeenkomsten int de Groep betalingen 
van klanten namens de factoringonderneming aan wie de vorderingen zijn gefactord. Aangezien vrijwel alle 
risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen, worden de handelsvorderingen die zijn toegewezen 
aan de factoringondernemingen niet langer opgenomen in de balans. 
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Hoewel het factoring programma zoals hierboven wordt beschreven betrekking heeft op de portefeuille van 
de kredietverzekerde handelsvorderingen, heeft de Groep ook ingeschreven op een forfaiting overeenkomst 
waarbij een financiële instelling zijn instemming gegeven heeft om op hernieuwbare basis, de vorderingen 
van individueel geïdentificeerde debiteuren te kopen (forfait). Het kredietrisico gelinkt aan deze vorderingen 
is volledig overgedragen van de Groep aan de financiële instelling zodat de financiële instelling het risico 
draagt van niet-betaling door de schuldenaar. De Groep is gemandateerd om de geforfaiteerde vorderingen te 
innen voor rekening en uit naam van de financiële instelling. Het in aanmerking komende deel van de 
handelsvorderingen die zijn overgedragen en gefinancierd krachtens deze overeenkomst wordt niet langer 
opgenomen in de balans van de Groep. De Groep blijft wel een deel van de vorderingen opnemen in de mate 
van haar voortdurende betrokkenheid, in overeenstemming met IAS 39 “Financiële instrumenten: opname en 
waardering”. 

De Groep heeft zich ingeschreven op een aankoopovereenkomst met een financiële instelling, in het kader 
van een “supply chain financieringsprogramma” aangeboden door een grote klant. Onder de overeenkomst, 
kan de Groep enkele of alle vervallen vorderingen verkopen van deze klant aan de financiële instelling. 
Gezien de aard van de non-recourse overeenkomst, zijn de vorderingen op het moment dat het geld 
ontvangen wordt afgeboekt. 

TOELICHTING 23. ADDITIONELE TOELICHTINGEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

De volgende tabellen geven de boekwaarde en reële waarden van de financiële activa en verplichtingen weer 

per categorie: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2015 

  Boekwaarde Reële 

waarde 

    

Activa per balansdatum  92.883  92.883  

    

Leningen en vorderingen .........................................................................................................................................................   92.097  92.097  

Handels- en overige vorderingen ...............................................................................................................................................   46.635  46.635  

Liquide middelen .......................................................................................................................................................................   45.462  45.462  

Activa tegen reële waarde met verwerking van aanpassingen in reële waarde via de winst- en 

verliesrekening .........................................................................................................................................................................  

 
786 786 

Afgeleide financiële instrumenten ter indekking van wisselkoersrisico’s ................................................................................   273 273 

Vaste prijsafspraken voor elektriciteit .......................................................................................................................................   512 512 

    

Passiva per balansdatum  560.105 584.879 

    

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................   421.505 446.279 

Senior Secured Notes .................................................................................................................................................................   276.826 301.600 

Bank- en andere leningen ..........................................................................................................................................................   20.277 20.277 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   124.402 124.402 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarde in de winst-en verliesrekening ......................................   138.600 138.600 

Preferente aandeelbewijzen .......................................................................................................................................................   138.600 138.600 

Er kunnen verschillende niveaus van waardebepalingstechnieken gedefinieerd worden: 

 Niveau 1: zijn waarderingen afgeleid van genoteerde prijzen (niet aangepast) in een actieve 
markt voor identieke activa en passiva; 

 Niveau 2: zijn waarderingen afgeleid van bronnen andere dan genoteerde prijzen vervat in 
niveau 1, die observeerbaar zijn voor activa of passiva, ofwel direct (als prijzen), ofwel 
indirect (afgeleid van prijzen); 

 Niveau 3: zijn waarderingen afgeleid van bronnen voor activa of passiva die niet gebaseerd 
zijn op observeerbare marktdata (onobserveerbare inputs). 

De reële waarde van de Senior Secured Notes is gebaseerd op een niveau 1 van de 
waardebepalingstechnieken, met een prijs van ongeveer 104% per 31 december 2015.  
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De reële waarde van de preferente aandeelbewijzen werden bepaald met behulp van niveau 3 
waardebepalingstechnieken. Hiervoor verwijzen we naar Toelichting 2 en 20.  

De reële waarde van financiële activa en passiva, met uitzondering van geldmiddelen en kasequivalenten, 
worden gewaardeerd met behulp van niveau 2 waardebepalingstechnieken. De reële waarde van de 
valutatermijncontracten werden bepaald door gebruik te maken van de termijnkoers die geregistreerd staat op 
de actieve markt. Een gelijkaardige waarderingstechniek werd toegepast om de reële waarde van de vaste 
elektriciteitsprijsovereenkomsten te bepalen op afsluitdatum. De verdisconteringseffecten zijn normaal 
gezien onbelangrijk voor niveau 2 instrumenten. Voor handels- en overige vorderingen en voor handels- en 
overige schulden wordt de boekwaarde beschouwd als een goede raming van de reële waarde, gezien deze 
posten vooral op korte termijn afgewikkeld worden.  

TOELICHTING 24. FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT 

De groep is blootgesteld aan diverse financiële risico’s: marktrisico (voornamelijk wisselkoersrisico, intrest 
risico en grondstoffenprijsrisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico. De Groep zijn risicobeheer focust op de 
onvoorspelbaarheid van de financiële en grondstoffenmarkten en zoekt naar het minimaliseren van de 
potentiële negatieve effecten op de resultaten van de groep. Het doel is de gebeurtenissen, die kunnen leiden 
tot financiële verliezen, te identificeren, te meten, te beheren en op te volgen. Afgeleide financiële 
instrumenten worden gebruikt om bepaalde risico’s in te dekken op groepsniveau. De Groep maakte geen 
gebruik van hedge accounting gedurende de periode die deze geconsolideerde jaarrekening omvat. 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen over marktrisico 

Valutarisico 

Wij zijn in aanzienlijke mate blootgesteld aan de waarde van het Britse pond, de Amerikaanse dollar en de 
Turkse lira. Bijgevolg zijn onze financiële resultaten onderhevig aan de gevolgen van transacties in vreemde 
valuta’s en omrekeningsverschillen die voortvloeien uit wisselkoersschommelingen, voornamelijk de 
wisselkoers tussen de EUR en de USD, de EUR en het GBP en de EUR en de TRY, en zullen onze financiële 
resultaten hieraan wellicht ook in de toekomst onderhevig zijn. Het aandeel van de inkomsten dat in de 
verschillende valuta’s is opgenomen, stemt niet exact overeen met de inkomsten afkomstig uit elke regio, 
omdat wij onze klanten soms factureren in een andere valuta dan hun plaatselijke valuta. Zo wordt een groot 
deel van onze verkopen in het Verenigd Koninkrijk gefactureerd in euro. 

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro. Hierdoor is de Groep blootgesteld aan het 
wisselkoersrisico tijdens de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening. De jaarrekeningen van onze 
dochterondernemingen, die werken met een functionele valuta die afwijkt van de euro, moeten omgezet 
worden naar euro. Onze activa, passiva, opbrengsten en kosten worden uitgedrukt in verschillende valuta, dit 
zijn hoofdzakelijk de EUR, GBP, USD en TRY. Daardoor kunnen onze geconsolideerde bedrijfsresultaten, 
die in euro worden gerapporteerd, worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. 

Het omzettingsrisico ontstaat wanneer onze dochterondernemingen transacties uitvoeren in een andere valuta 
dan hun functionele valuta. Wij vangen dit risico op via vier hoofdmethodes. Ten eerste, voor USD, zijn wij 
er in het verleden in geslaagd om instromen en uitstromen van kasmiddelen op elkaar af te stemmen, 
waardoor er een natuurlijke afdekking tussen activa en verplichtingen ontstond. De natuurlijke 
afdekkingspositie wordt halfjaarlijks beoordeeld, waarbij er strikt wordt toegezien op het bedrag van het 
restrisico. Ten tweede zijn wij ook commerciële regelingen aangegaan met twee van onze belangrijkste 
klanten om de impact van schommelingen tussen EUR en GBP en EUR en TRY te herzien, en de prijzen 
eventueel dienovereenkomstig aan te passen. Ten derde maken wij ook gebruik van valutatermijncontracten 
om onze resterende blootstelling aan het GBP af te dekken. Ten slotte houden onze langetermijnrelaties met 
onze klanten, zelfs bij commerciële regelingen die niet voorzien in mechanismen voor 
wisselkoersgebaseerde prijsaanpassingen, in dat zowel positieve als negatieve wisselkoersschommelingen 
doorgaans worden doorgerekend via prijsherzieningen op middellange termijn. Schommelingen in de waarde 
van de USD en TRY ten opzichte van de euro hebben meestal een kortetermijnimpact op onze brutomarge, 
omdat aan inkomstenzijde zowel wij als onze klanten proberen de prijzen aan te passen als reactie op 
wisselkoersschommelingen. Ook wat de kosten betreft, trachten wij en onze leveranciers onze prijzen aan te 
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passen. Aangezien een groot percentage van bepaalde kosten van onze leveranciers is vastgelegd in 
Amerikaanse dollar, heeft de wisselkoers met de Amerikaanse dollar een invloed op de prijzen die wij voor 
bepaalde van onze grondstoffen betalen. Daarnaast zijn wij actief in een concurrerende en elastische sector, 
zoals blijkt uit de manier waarop de prijzen in de hele sector worden aangepast als reactie op schommelingen 
van wisselkoersen en grondstoffenprijzen. Veranderingen in wisselkoersen hebben ook op lange termijn een 
invloed op onze verkoopvolumes. Bijvoorbeeld, als er een lange ontwaarding is van de euro, kunnen onze 
volumes stijgen doordat we competitiever worden in de markten buiten de Eurozone. Daartegenover staat dat 
een versterking van de euro tot een daling van de verkoopvolumes en prijzenconcurrentie kan leiden in de 
markten buiten de Eurozone.  

De onderstaande tabel toont de posten die het meest worden blootgesteld aan wisselkoersrisico’s. 

 
  EUR GBP USD TRY Totaal 

(in duizend €)       

Netto blootstelling per 31 december 2015  (40.032) (2.201) 1.993 7.844 (32.396) 

       

Handels- en overige vorderingen ...............................................................................................................................................   27.983 3.105 6.097 9.359 46.544 

Liquide middelen .......................................................................................................................................................................   36.791 4.199 1.707 2.766 45.462 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   (104.806) (9.505) (5.811) (4.281) (124.402) 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY indien de EUR met 10% 
verzwakt: 
  

(in duizend €) 2015 

  

  

in GBP (1.713) 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten .................................................................................................................................. (1.468) 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ................................................................................................................................. (245) 

  

in USD 221 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten .................................................................................................................................. - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ................................................................................................................................. 221 

  

in TRY 872 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten .................................................................................................................................. - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ................................................................................................................................. 872 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY indien de EUR met 10% 
versterkt: 

 
  

(in duizend €) 2015 

  

in GBP 1.402 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten .................................................................................................................................. 1.201 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ................................................................................................................................. 200 

  

in USD (181) 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten .................................................................................................................................. - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ................................................................................................................................. (181) 

  

in TRY (713) 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten .................................................................................................................................. - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ................................................................................................................................. (713) 

Risico in verband met grondstoffenprijzen 

Wij zijn blootgesteld aan schommelingen in de prijs van belangrijke grondstoffen die worden gebruikt in het 
productieproces. Onze belangrijkste grondstoffen zijn polypropyleen granulaten, garens, latex en polyamide 
granulaten.  

Wanneer wij gebruikmaken van afdekking, doen wij dat doorgaans door met onze leveranciers contracten 
met een vaste prijs te sluiten. In oktober 2015 hebben we een vaste prijsovereenkomst aangegaan om 
ongeveer 8% van onze jaarlijkse consumptie van polypropyleen granulaten te hedgen. Wij verbruiken 
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doorgaans 65.000 ton polypropyleengranulaat per jaar, waarvan 50.000 ton wordt gekocht in het kader van 
contracten en 15.000 ton op de spotmarkt. 

Renterisico 

Ons renterisico houdt vooral verband met de externe schulden die een variabele rente hebben. Enkel de 
bedragen die wij lenen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit, onze leasingschulden en onze factoring- en 
forfaitingregelingen zullen een variabele rente hebben, aangezien de Notes een vaste rente hebben. Wij 
verwachten daarom niet gebruik te maken van renteswaps voor onze financiering. 

 

 

Vier maanden eindigend op 

31 december 2015 

(in duizend €) 

25 basispunten 

neerwaartse 

verschuiving in 

EUR 

rentecurve 

25 basispunten 

opwaartse 

verschuiving  

in EUR 

rentecurve 

   

Totale impact op rentelasten/-baten 11 (11) 

Rentederivaten ...........................................................................................................................................................................  - - 

Financiële verplichtingen met variabele rente die geen derivaten zijn .....................................................................................  11 (11) 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen over kredietrisico 

Ons kredietrisico wordt voor de hele Groep samen beheerd. We beoordelen de kredietkwaliteit van de klant, 
rekening houdend met zijn financiële positie, de ervaringen uit het verleden en andere factoren. Er worden 
individuele kredietlimieten vastgesteld op basis van ervaringen uit het verleden, een grondig inzicht in de 
klant en in nauwe samenwerking met de manager van de bedrijfseenheid. Deze kredietlimieten worden 
regelmatig beoordeeld door de managers van de bedrijfseenheden. Als een kredietlimiet moet worden 
verhoogd, is de goedkeuring van de CFO vereist. Daarnaast hebben wij kredietverzekering afgesloten om 
een groot deel van het wanbetalingsrisico te dekken. Tot slot wordt het kredietrisico ook beperkt door non-
recourse factoring- en forfaitingovereenkomsten voor de handelsvorderingen, waarbij het insolventierisico is 
overgedragen aan de tegenpartij. De handelsvorderingen zijn gespreid over diverse landen en tegenpartijen. 
De handelsvorderingen zijn niet sterk geconcentreerd. Voor afgeleide financiële activa wordt de 
kredietkwaliteit beoordeeld op basis van de rating van de tegenpartij volgens Fitch. Al de 
valutatermijncontracten zijn “over the counter contracten” en hebben financiële instellingen als tegenpartij. 
Onze vaste prijsovereenkomsten zijn aangegaan met de tegenpartij van onze lange termijn 
aankoopcontracten. 

Het teveel aan cash wordt geïnvesteerd voor een korte periode en worden gespreid over een beperkt aantal 
van banken, die allemaal genieten van een toereikende kredietbeoordeling. Voor kasmiddelen op 
bankrekeningen en kortlopende bankdeposito’s geeft de tabel hieronder een overzicht van de 
kredietbeoordelingen voor banken die door de Groep worden gebruikt. 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

  

Kasmiddelen op bankrekeningen en kortlopende bankdeposito’s 45.462 

A ....................................................................................................................................................................................................................... 41.623 

BBB .................................................................................................................................................................................................................. 3.839 

De kredietwaardigheid van de tegenpartijen van de grondstoffenhedge en wisselkoershedge wordt hieronder 

voorgesteld: 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

  

Afgeleide financiële instrumenten op het actief 786 

A ....................................................................................................................................................................................................................... 273 

A- ...................................................................................................................................................................................................................... 518 

BBB+................................................................................................................................................................................................................ (6) 
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Kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over het liquiditeitsrisico 

Wij zien centraal toe op de kasstroomprognoses en liquiditeitsvereisten, om ervoor te zorgen dat wij over 
voldoende geldmiddelen beschikken om aan onze operationele behoeften te voldoen, en tegelijkertijd altijd 
voldoende bewegingsruimte behouden op onze niet-opgenomen toegezegde kredietfaciliteiten zodat wij 
kredietlimieten of convenanten op onze kredietfaciliteiten niet overschrijden. 

De bedrijfsactiviteiten van onze dochterondernemingen en de daaruit resulterende instromen van 
kasmiddelen zijn onze belangrijkste bron van liquiditeit. Dankzij ons systeem van cashpooling kunnen wij 
profiteren van kasoverschotten van bepaalde dochterondernemingen om de financiële behoeften van andere 
dochterondernemingen te dekken. Wij beleggen kasoverschotten op rentedragende lopende rekeningen en 
kortetermijndeposito’s en selecteren instrumenten met een gepaste vervaldatum of voldoende liquiditeit om 
voldoende bewegingsruimte te bieden zoals bepaald door de bovenvermelde prognoses. 

Om te voldoen aan onze verplichtingen inzake uitstromen van kasmiddelen, gebruiken wij indien nodig 
kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en kredietfaciliteiten bij financiële instellingen. Daarnaast hebben wij met 
financiële instellingen factoringovereenkomsten gesloten waarbij er geldmiddelen aan ons beschikbaar 
worden gesteld in ruil voor bepaalde door ons gegenereerde handelsvorderingen. 

Onze primaire bronnen van liquiditeit waren in het verleden onze senior facility overeenkomsten, kasstromen 
van onze activiteiten en non-recourse factoring overeenkomsten. De belangrijkste financiële overeenkomsten 
per 31 december 2015 zijn de Senior Secured Notes, de Revolving Credit Facility en de financiële 
leasingovereenkomsten.  

De volgende tabel toont alle contractuele vaste betalingen die moeten voldaan worden, terugbetalingen en 
rente voorvloeiend uit de erkende financiële verplichtingen. De toegelichte bedragen zijn niet-
verdisconteerde netto kasuitstromen, gebaseerd op de marktcondities die bestaan op 31 december 2015.  

De kasstromen die verband houden met de preferente aandeelbewijzen werden vastgesteld op basis van de 
verplichte contractuele aflossingsdatum van 31 december 2045 en weerspiegelt een vaste opbrengst van 1% 
per jaar. De Vennootschap verwacht dat de aandeelbewijzen vroeger zullen worden terugbetaald. 

 
       

(in duizend €) 

 

Minder dan 

6 maanden 

Tussen 6 

maanden en 

1 jaar 

Tussen 1 en 

2 jaar 

Tussen 2 en 

5 jaar 

Meer dan 

5 jaar 

       

       

Totaal per 31 december 2015  (139.440) (12.660) (25.299) (72.591) (485.852) 

       

Financiële leaseverplichtingen ...................................................................................................................................................   (1.428) (1.422) (2.824) (5.166) (12.302) 

Preferente aandeelbewijzen .......................................................................................................................................................   - - - - (185.000) 

Senior Secured Notes .................................................................................................................................................................   (13.860) (11.238) (22.475) (67.425) (334.950) 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   (124.404) - - - - 

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten- uitstromen .........................................................................................................   (13.761) - - - - 

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten -instromen ..........................................................................................................   14.013  - - - - 

Een sleutelfactor in het behouden van een sterke financiële positie is onze kredietbeoordeling. Deze wordt 
beïnvloed door onder andere onze kapitaalstructuur, winstgevendheid, mogelijkheid om kasstromen te 
genereren, geografische en klantendiversificatie en onze concurrentiële marktpositie. Onze huidige 
kredietbeoordeling van de Groep door Moody’s Investor Service (Moody’s) en Standard & Poor’s Ratings 
Services (S&P) worden hieronder voorgesteld: 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

31 december 

2015 

 Moody's S&P 

   

Lange termijn beoordeling Senior Secured Notes .....................................................................................................................  B2 B 

Ondernemingsbeoordeling .........................................................................................................................................................  B2 B 



 
  

 

  

 F-120  

 

Op 10 augustus 2015 heeft Moody’s Investors Service (Moody’s) een definitieve B2-beoordeling toegekend 
aan de € 290 miljoen Senior Secured Notes uitgegeven door LSF9 Balta Issuer S.A., de 
moederholdingvennootschap van de Balta Groep, als gevolg van een nazicht van de finale 
obligatiedocumenten. De familiale ondernemingsbeoordeling van B2 en de waarschijnlijkheid van de default 
rating van B2-PD blijft onveranderd. De vooruitzichten van alle beoordelingen blijven stabiel. 

Op 14 september 2015 heeft Standard & Poor’s Rating Services een lange termijn B-beoordeling toegekend 
aan LSF9 Balta Investments S.à r.l., een holdingvennootschap die de Belgische tapijtenproducent Balta 
omvat. De vooruitzichten zijn stabiel. Gelijktijdig heeft S&P een lange termijn B-beoordeling toegekend aan 
LSF9 Balta Issuer S.A.’s € 290 miljoen Senior Secured Notes en een lange termijn BB-beoordeling voor de 
€ 40 miljoen super senior revolving credit facility (RCF). 

Kapitaalrisicobeheer 

Het doel van de Groep voor kapitaalrisicobeheer is het veiligstellen van de continuïteit van de Groep, het 
beschikbaar stellen van opbrengsten voor de aandeelhouders, toezeggingen aan andere belanghebbenden, en 
het onderhouden van een optimale kapitaalstructuur om de kapitaalkosten te beperken. 

Met het oog op de instandhouding of aanpassing van de kapitaalstructuur kan de Groep het aan de 
aandeelhouders betaalde dividend aanpassen, nieuwe aandelen uitgeven of activa verkopen om de schulden 
te verminderen. De Groep volgt haar netto schuldpositie van nabij op om de financiële convenanten na te 
leven. We verwijzen naar Toelichting 21 en 22 voor verdere informatie. 

TOELICHTING 25. VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN 

De Groep past een pensioenregeling toe en voorziet in voordelen aan het einde van de loopbaan (inclusief 
vervroegd pensioen) voor zijn werkend en gepensioneerd personeel. De verplichting werd gemeten door het 
gebruik van een discontovoet van 0,92%. 

De Groep voorziet ook voor een pensioenverplichting. Deze voordelen werden gewaardeerd in 
overeenstemming met IAS 19 en de verslaggevingsgrondslagen van de Groep, beschreven in Toelichting 
1.20. De verplichting werd gemeten door het gebruik van een discontovoet van 2,05%. De jaarlijkse 
pensioenkosten worden bekendgemaakt in Toelichting 5. 

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen die in de jaarrekening worden opgenomen, zijn als 
volgt samengesteld: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totale verplichtingen aan personeelsbeloningen  35.745 

Vakantiegeld ................................................................................................................................................................................................   13.842 

Sociale-zekerheidsbijdragen ........................................................................................................................................................................   8.033 

Verschuldigde salarissen en lonen ...............................................................................................................................................................   5.000 

Belgische pensioenverplichting “DB” plan .................................................................................................................................................   1.932 

Brugpensioen ...............................................................................................................................................................................................   2.807 

Groepsverzekering .......................................................................................................................................................................................   550 

Pensioen .......................................................................................................................................................................................................   94 

Overige .........................................................................................................................................................................................................   3.486 

   

Waarvan het kortlopende deel .................................................................................................................................................................   31.554 

Waarvan het langlopende deel .................................................................................................................................................................   4.191 

Belgische pensioenverplichting “DB” plan ...................................................................................................................................   1.932 

Brugpensioen .................................................................................................................................................................................   2.164 

Pensioen .........................................................................................................................................................................................   94 

Pensioenregelingen: overzicht 

De Belgische pensioenverplichting in bovenstaande tabel bevat de betaalde werkgeversbijdragen in het kader 
van de pensioenregeling voor het management, de bedienden en de bonusregeling, zoals hieronder 
beschreven.  
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Een pensioenregeling werd opgesteld voor het management en wordt gefinancierd door 
werkgeversbijdragen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de anciënniteit (basisbijdrage van 3,75% 
van het pensioengevend salaris, dit percentage stijgt iedere 5 jaar met 0,5% tot een maximum bijdrage van 
5,75%). Deze regeling bevat eveneens een voordeel voor overlijden tijdens de diensttijd, dat oploopt tot twee 
maal het pensioengevend salaris.  

Verschillende pensioenregelingen werden opgezet voor de bedienden en worden gefinancierd door vaste 
werkgeversbijdragen.  

Daarenboven werden er bonusregelingen opgesteld voor het hoger management. Deze regelingen worden 
gefinancierd door werkgeversbijdragen die overeenstemmen met een vast percentage van de bonus.  

Pensioenregeling: waarderingsmethode 

De pensioen- en bonusregelingen zoals hierboven beschreven werden ingedeeld als defined benefit. 
De waardering van de pensioen- en bonusregelingen werd uitgevoerd in overeenstemming met IAS 19. 

We verwijzen naar Toelichting 1.20 voor de gebruikte waarderingsmethode. De pensioenverplichting is 
gebaseerd op het verschil tussen de actuele waarde van de toegezegde pensioenrechten (DBO), rekening 
houdend met een minimale opbrengst en de discontovoet, verminderd met de reële waarde van de verwachte 
activa op de afsluitdatum. 

Pensioenregeling: belangrijkste veronderstellingen die gebruikt werden tijdens de waardering 

De belangrijkste veronderstellingen zijn hieronder weergegeven: 

 

 

 31 december 

2015 

   

Discontovoet ................................................................................................................................................................................................   2,05% 

Pensioenleeftijd ............................................................................................................................................................................................   65 jaar 

Mortaliteit .....................................................................................................................................................................................................   MR/FR-5 

Pensioenregeling: gerapporteerde cijfers 

Per 31 december 2015 bedragen de toegezegde pensioenrechten (DBO), rekening houdend met het 
belastingeffect, € 13,5 miljoen. Deze werden deels gedekt door de onderliggende waarde van activa, ten 
bedrage van € 11,5 miljoen, die aangehouden worden in de diverse plannen op 31 december 2015.  

TOELICHTING 26. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE VERPLICHTINGEN EN KOSTEN 

Per 31 december 2015, heeft de Groep een voorziening aangelegd van € 64.000 voor de afbraak van rekken 
in een magazijn. 

TOELICHTING 27. HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 

Per 31 december 2015 omvatten de handelsschulden: de openstaande saldi van de leveranciers (€ 69 miljoen) 
en de te ontvangen facturen (€ 17 miljoen), waarvoor we de goederen en diensten reeds ontvangen hebben. 

De overlopende rekeningen hebben voornamelijk betrekking op: 

 Overgedragen opbrengsten in verband met de sale en leaseback operatie van een van onze 

fabrieken. Deze opbrengsten wordt stelselmatig in opbrengst genomen over de lease periode 

van de faciliteit (€ 14 miljoen); 

 Overgedragen opbrengsten in verband met vooruitbetalingen op huurovereenkomsten  

(€ 4 miljoen); 

 Toe te rekenen kosten voor klantenkortingen (€ 19 miljoen). 
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(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Handels- en overige schulden   124.404  

Handelsschulden ..........................................................................................................................................................................................    86.134  

Toegerekende kosten en overgedragen opbrengsten ...................................................................................................................................   38.220  

Overige schulden .........................................................................................................................................................................................   49  

TOELICHTING 28. OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN 

Per 31 december 2015, heeft de Vennootschap geen gebruik gemaakt van in eigen vermogen afgewikkelde, 
op aandelen gebaseerde plannen om opties of aandelen toe te kennen aan het management en zijn 
werknemers. Er werd ook geen gebruik gemaakt van plannen die in geldmiddelen werden vereffend. 

TOELICHTING 29. OVERHEIDSSUBSIDIES 

De overheidstoelagen van de Groep hebben betrekking op stimuleringsmaatregelen die de Belgische 
overheid toekent op basis van het exploitatie-, milieu- en tewerkstellingsbeleid van de Groep. 

De belangrijkste ontvangen toelagen bevatten: 

 Milieusubsidies: De Vennootschap ontvangt jaarlijks overheidstoelagen in het kader van 
wettelijke maatregelen die in het leven werden geroepen door het EU-systeem voor handel 
in emissierechten (toelagen voor koolstoflekkage) om het concurrentievermogen van de 
industrieën vast te stellen. Gedurende de laatste 4 maanden voorafgaand aan 31 december 
2015 heeft de Vennootschap toelagen ontvangen ter waarde van € 0,2 miljoen. 

 Investeringsubsidies: De Vennootschap is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 
externe partijen voor de ontwikkeling van hybride structuren die gemaakt worden met 
toonaangevende technologie (preferential airlaid) die afvalstromen van polypropyleen en 
polyurethaan bevat. Gedurende de laatste 4 maanden voorafgaand aan 31 december 2015, 
heeft de Vennootschap geen toelagen ontvangen in dit kader. 

 Arbeidsubsidies: De Vennootschap ontvangt overheidstoelagen die meestal betrekking 
hebben op opleiding. Gedurende de laatste 4 maanden voorafgaand aan 31 december 2015, 
heeft de Vennootschap geen toelagen ontvangen in dit kader. 

TOELICHTING 30. DIVIDENDEN PER AANDEEL 

De Groep heeft geen dividenden aan aandeelhouders uitgekeerd voor de periode eindigend op 
31 december 2015. 

TOELICHTING 31. VOORWAARDELIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

De Groep verantwoordt milieuvoorzieningen wanneer zich een situatie van non-compliance voordoet, 
wanneer zich milieuverontreiniging voordoet of wanneer de Groep zich bewust wordt van verontreiniging. 
Op dat ogenblik wordt de aard van de verontreiniging bepaald en wordt op regelmatige basis een 
onafhankelijke milieustudie uitgevoerd. De voorzieningen worden dan door het management verwerkt 
volgens ramingen, op basis van de vroegere resultaten, historische gegevens en/of milieustudies. 

Er wordt niet verwacht dat aanzienlijke verplichtingen zullen ontstaan uit de voorwaardelijke verplichtingen, 
andere dan die waarvoor voorzieningen werden aangelegd. 

TOELICHTING 32. VERBINTENISSEN 

Verbintenissen aankoop energie 

Onze vaste prijsafspraken voor elektriciteit en gas, voor leveringen in 2016, bedragen € 15,7 miljoen per 
31 december 2015. 
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Verbintenissen aankoop grondstoffen 

Onze vaste prijsafspraken voor grondstoffen, voor leveringen in 2016, bedragen € 94 miljoen per 

31 december 2015. 

Kapitaalverbintenissen 

Er zijn geen openstaande kapitaalverbintenissen per 31 december 2015. 

Operationele leaseverplichtingen 

De Groep huurt diverse uitrustingen, machines en voertuigen in het kader van operationele 
leaseovereenkomsten. De leasetermijnen bedragen 3 tot 12 jaar (2013 en 2012: tussen 3 tot 10 jaar). 

De totale toekomstige minimale huurbetalingen in het kader van niet-opzegbare operationele 
leasingovereenkomsten zijn: 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totaal  7.145 

Niet later dan 1 jaar ......................................................................................................................................................................................   2.360 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar .......................................................................................................................................................   4.785 

Later dan 5 jaar ............................................................................................................................................................................................   - 

TOELICHTING 33. LIJST VAN GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

De dochterondernemingen en gezamenlijk geauditeerde entiteiten van LSF9 Balta Issuer S.A., het 
belangenpercentage van de Groep en het controlepercentage van de Groep worden hierna aangegeven. 

 
  31 december 2015 

  % rente % zeggenschap 

    

België    

Balta NV  .................................................................................................................................................................   100% 100% 

Balta Industries NV ..................................................................................................................................................   100% 100% 

Balta Trading Comm.V ............................................................................................................................................   100% 100% 

Modulyss NV ...........................................................................................................................................................   100% 100% 

Balta Oudenaarde NV ..............................................................................................................................................   95% 100% 

Balta M BVBA.........................................................................................................................................................   100% 100% 

Balfid BVBA ............................................................................................................................................................   100% 100% 

Luxemburg    

Balfin Services S.à r.l. ..............................................................................................................................................   100% 100% 

Balta Finance S.à r.l.  ...............................................................................................................................................   100% 100% 

LSF9 Balta Investment S.à r.l. .................................................................................................................................   100% 100% 

    

Turkije    

Balta Orient Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S ..............................................................................................................................   100% 100% 

Balta Floorcovering Yer Dös¸emeleri San.ve Tic A.S¸ . ...........................................................................................................   100% 100% 

    

VS    

Balta USA Inc. ...............................................................................................................................................................................   100% 100% 

TOELICHTING 34. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

100% van de aandelen van LSF9 Balta issuer S.A. zijn eigendom van Balta Midco S.à r.l.  

Lone Star Fund IX, heeft via tussenliggende holdingmaatschappijen, een indirecte deelneming van 100% in 
het geplaatst kapitaal van LSF9 Balta Issuer S.A. 

De volgende transacties werden uitgevoerd met verbonden partijen: 
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Beloning aan managers op sleutelposities 

Het hoger management bestaat uit het Directiecomité van de Groep, die bestaat uit personen die de 
bevoegdheid hebben en verantwoordelijk zijn voor het plannen en sturen van en het uitoefenen van 
zeggenschap over de activiteiten van de Groep. De beloning aan managers op sleutelposities omvat alle vaste 
en variabele bezoldigingen en andere voordelen die beschreven staan in overige kosten (zie 0). De 
beloningen die aan de managers op sleutelposities betaald werden of verschuldigd waren voor als 
werknemers verleende diensten, inclusief voor diensten verleend op basis van de management- of 
consultancy-overeenkomsten met de Groep, exclusief ontslagvergoedingen, worden hierna aangegeven. 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totale beloning aan managers op sleutelposities  1.104 

Korte termijn personeelsbeloningen ........................................................................................................................................................   1.104 

Verschuldigde bedragen aan verbonden partijen 

De leningen van aandeelhouders hebben betrekking op de preferente aandeelbewijzen die aflopen in 2045. 
We verwijzen naar Toelichting 20 voor verdere informatie. 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Bij opening  - 

Tijdens het jaar ontvangen leningsfondsen .............................................................................................................................................   138.600 

Per donderdag 31 december 2015  138.600 

Transacties met verbonden partijen 

De eindejaarssaldi zijn ontstaan uit de dagelijkse activiteiten: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Overige vorderingen met verbonden partijen ..............................................................................................................................................    31 

Overige schulden met verbonden partijen ...............................................................................................................................................   54 

De eindejaarssaldi zijn hoofdzakelijk ontstaan uit de positie van de rekeningen op jaareinde als gevolg van 
betalingen die zijn uitgevoerd in naam van de Groep. Deze rekeningen worden weerspiegeld in de handels- 
en overige vorderingen (Toelichting 15) en in handels- en overige schulden (Toelichting 27). 

TOELICHTING 35. VERGOEDINGEN AAN DE COMMISSARIS VAN DE GROEP 

 
(in duizend €)  2015 

   

Audit gerelateerde diensten   775 

Audit van de Groep volgens wettelijke verplichting ...................................................................................................................................   493 

Andere audit gerelateerde diensten ..............................................................................................................................................................   282 

   

Niet-audit gerelateerde diensten  398 

Tax adviezen ................................................................................................................................................................................................   369 

Andere diensten............................................................................................................................................................................................   29 

   

Totaal  1.173 

TOELICHTING 36. GEBEURTENISSEN NA JAAREINDE 

We zijn niet op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31 december 2015, 
die een materiële impact kunnen hebben op de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van de 
Groep. 
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Niet-geauditeerde gecombineerde jaarrekening  

van LSF9 Balta Issuer S.A. en zijn dochterondernemingen  

Per en voor het jaar afgesloten op 31 december 2015  
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1. ISAE 3000 ONAFHANKELIJK ASSURANCE-VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 
 

Aan de raad van bestuur van 

LSF9 Balta Issuer S.A. 

 

 
We hebben onze assurance-opdracht voltooid die erin bestaat verslag uit te brengen over de opstelling, door 
de raad van bestuur, van de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie van de vennootschap LSF9 
Balta Issuer S.A. en haar dochterondernemingen (samen de ‘Groep’) per 31 december 2015 en voor het op 
die datum afgesloten boekjaar. De gecombineerde geconsolideerde financiële informatie bestaat uit de 
geconsolideerde balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het 
geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het 
op die datum afgesloten boekjaar, evenals een toelichting die een overzicht van de voornaamste gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en overige informatieverschaffing bevat. De toegepaste criteria op 
basis waarvan de raad van bestuur de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie heeft 
samengesteld, zijn beschreven in deel 2, ‘Basis of Preparation (grondslag voor de opstelling)’.  

 
De gecombineerde geconsolideerde financiële informatie is door de raad van bestuur opgesteld om als 
aanvullende informatie in de Prospectus te worden opgenomen. In dit kader is het geconsolideerde resultaat van 
Balta Finance S.à r.l. (de voorganger) voor de periode 1 januari 2015 tot 10 augustus 2015 samengevoegd met 
het geconsolideerde resultaat van de Groep voor de op 31 december 2015 afgesloten periode. 

 
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie 
 
De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie 
samengesteld wordt op basis van de criteria die in deel 2, ‘Basis of Preparation (grondslag voor de 
opstelling)’ beschreven zijn. 

 
Onze onafhankelijkheid en kwaliteitscontrole 
 
We hebben ons gehouden aan de voorschriften inzake onafhankelijkheid en andere verplicht te volgen 
ethische regels zoals vervat in de ‘Code of Ethics for Professional Accountants’ uitgegeven door de 
International Ethics Standards Board for Accountants, die gebaseerd is op de grondbeginselen van integriteit, 
objectiviteit, professionele bekwaamheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. 

 
De firma past ‘International Standard on Quality Control 1’ toe en heeft dus een uitgebreid systeem voor 
kwaliteitscontrole ingesteld met onder meer gedocumenteerde beleidslijnen en procedures betreffende het 
naleven van ethische regels, beroepsnormen en toepasselijke voorschriften van wetgeving en reglementering. 

 

Verantwoordelijkheden van de commissaris 

 
Onze verantwoordelijkheid bestaat in het uitdrukken van een oordeel over de vraag of de gecombineerde 
geconsolideerde financiële informatie door de raad van bestuur in alle van materieel belang zijnde opzichten 
samengesteld is op basis van de criteria die in deel 2, ‘Basis of Preparation (grondslag voor de opstelling)’ 
beschreven zijn. We hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), ‘Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information’ zoals uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards 
Board en aangenomen door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Die standaard vereist dat we de 
werkzaamheden zo plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid verkregen wordt over de vraag 
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of de raad van bestuur de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie in alle van materieel belang 
zijnde opzichten samengesteld heeft op basis van de criteria die in deel deel 2, ‘Basis of Preparation 
(grondslag voor de opstelling)’ beschreven zijn.  
 

De gecombineerde geconsolideerde financiële informatie is alleen bedoeld om als aanvullende informatie in de 
Prospectus te worden opgenomen alsof LSF9 Balta Issuer S.A. eigenaar was van de Groep gedurende het 
volledige jaar 2015, en om te voorzien in duiding en relevante financiële informatie die nuttig is voor het 
beoordelen van de lopende activiteiten van de Emittent, op dezelfde wijze als de wijze waarop het bestuur het 
bedrijf analyseert en beheert. Wij attesteren dan ook niet dat de werkelijke financiële situatie en resultaten van 
de Groep per 31 december 2015 en voor het op die datum afgesloten boekjaar overeenkomstig met de 
voorstelling onder IFRS, zoals beschreven in deel 2, ‘Basis of Preparation (grondslag voor de opstelling)’. 
  
Als onderdeel van een redelijke assurance-opdracht die erin bestaat verslag uit te brengen over de vraag of de 
gecombineerde geconsolideerde financiële informatie, in alle van materieel belang zijnde opzichten, op basis 
van de toepasselijke criteria samengesteld is, dienen procedures te worden uitgevoerd teneinde te beoordelen 
of de toegepaste criteria die de raad van bestuur bij het samenstellen van de gecombineerde financiële 
informatie gehanteerd heeft, een redelijke grondslag vormen voor de presentatie van de financiële situatie 
van de Groep per 31 december 2015 en voor het op die datum afgesloten boekjaar als had de transactie 
plaatsgevonden op 1 januari 2015.  
 

De gekozen procedures hangen af van onze beoordeling, wat betreft ons inzicht in de aard van de Groep, de 
gebeurtenis of de transactie ter zake waarvoor de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie 
samengesteld is, alsmede andere relevante omstandigheden van de opdracht.  
 

De opdracht behelst ook een beoordeling van de globale presentatie van de gecombineerde geconsolideerde 
financiële informatie. 
 

Naar onze mening is de controle-informatie die we verkregen hebben voldoende en geschikt om ons oordeel 
op te baseren. 
 

Oordeel 
 

Naar ons oordeel is de gecombineerde geconsolideerde financiële informatie, in alle van materieel belang 
zijnde opzichten, samengesteld op basis van de criteria die in deel 2, ‘Basis of Preparation (grondslag voor 
de opstelling)’ beschreven zijn. 
 

Toelichtende paragraaf 
 

We vestigen de aandacht op deel 2, ‘Basis of Preparation (grondslag voor de opstelling)’ en het feit dat de 
informatie over het object van onderzoek uitsluitend samengesteld is om als aanvullende informatie in de 
Prospectus te worden opgenomen ter illustratie van wat de financiële resultaten geweest zouden zijn indien 
LSF9 Balta Issuer S.A. gedurende het volledige boekjaar 2015 eigenaar van de Groep was geweest, en dat 
aan de hand van criteria om dit doel te realiseren. Ons oordeel bevat hiervoor geen voorbehoud.  
 

Gebruiksbeperkingen 
 

De gecombineerde geconsolideerde financiële informatie is mogelijks niet geschikt voor andere doeleinden 
dan het doel dat in de Toelichtende paragraaf vermeld is. Ons verslag is alleen voor opname in de Prospectus 
bedoeld en is voor geen andere doeleinden bestemd. Het mag niet verspreid worden zonder onze 
voorafgaande toestemming.  
 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative     Luxemburg, 30 mei 2017 

vertegenwoordigd door 

 

Vincent Ball
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2. GRONDSLAG VOOR DE OPSTELLING 

LSF9 Balta Issuer S.A. (de “Vennootschap” of “Opvolger”) is een naamloze vennootschap (société 

anonyme) die werd opgericht op 22 juni 2015 volgens Luxemburgs recht. Balta Issuer S.A. is een volle 

dochter van LSF9 Balta Midco S.à r.l., waar Lone Star Fund IX indirect zeggenschap over uitoefent. 

LSF9 Balta Investments S.à r.l. (“Balta Investments”) is een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) die op 10 juni 2015 volgens Luxemburgs recht werd 

opgericht voor het bevorderen van de Transacties en alle andere daarmee verband houdende activiteiten. 

Balta Investments is een volle dochter van LSF9 Balta Issuer S.A. en heeft geen wezenlijke activa, 

verplichtingen of activiteiten behoudens wat uiteengezet is in de voorgaande zin. 

Op 14 juni 2015 heeft Balta Investments een koopovereenkomst gesloten voor de koop van Balta 

Luxembourg S.à r.l. (de “Verkoper”) van het volledige uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van Balta 

Finance S.à r.l. (de “Voorganger” of “Balta Finance”), de vroegere moedermaatschappij van de Balta Groep, 

en bepaalde intragroepsleningen tussen Balta Finance (als kredietnemer) en de Verkoper (als 

kredietverstrekker) (de “Overname”). De Overname werd afgesloten op 11 augustus 2015 (de 

“Voltooiingsdatum”). 

In het kader van de Overname heeft Lone Star Fund IX, via tussenliggende holdingvennootschappen, 

indirect een kapitaalinvestering van € 140,0 miljoen gedaan via een combinatie van gewone aandelen en 

preferente aandelencertificaten. Daarnaast heeft de Emittent € 290 miljoen aan Senior Secured Notes 

uitgegeven die vervallen in 2022 (raadpleeg Toelichting 21). 

Vóór de Overname had de Vennootschap geen operationele activiteiten. De Vennootschap kan dan ook geen 

relevante financiële informatie overleggen van de periode vóór de Overname. Het is derhalve niet mogelijk 

om een geconsolideerde jaarrekening te presenteren omdat er geen volledige moeder-dochterrelatie (zoals 

gedefinieerd in IAS 27/IFRS 10) bestond tussen alle samenstellende entiteiten die worden gecombineerd. 

Meer bepaald was Balta Issuer niet de eigenaar van en oefende het geen zeggenschap uit over Balta Finance 

en zijn dochterondernemingen vóór de Overname. De geconsolideerde resultaten van Balta Finance voor de 

periode van 1 januari 2015 tot 10 augustus 2015 zijn dan ook samengevoegd met de geconsolideerde 

resultaten van de Emittent voor de periode afgesloten op 31 december 2015, alsof de Vennootschap eigenaar 

was geweest van Balta Finance in de periode van twaalf maanden tot 31 december 2015. Wij verwijzen naar 

deze cijfers als de “gecombineerde jaarrekening”. Er is een zelfde aanpak gehanteerd om het 

kasstroomoverzicht op te stellen. Het mutatieoverzicht van eigen vermogen presenteert de bewegingen in het 

eigen vermogen na de Voltooiingsdatum. Via deze presentatie kan de lezer van het Prospectus het bedrijf als 

geheel beschouwen. De presentatie biedt wezenlijke en relevante financiële informatie die nuttig is bij het 

beoordelen van de lopende activiteiten van de Vennootschap, te vergelijken met de manier waarop het 

management het bedrijf overziet en beheert. 

In dit verslag worden de volgende definities gehanteerd: 

 Opvolgerperiode: Enkelvoudige resultaten voor Balta Issuer en Balta Investments vanaf de 

oprichtingsdatum tot het einde van de periode en de geconsolideerde resultaten van Balta Finance 

S.à r.l. vanaf 11 augustus 2015 

 Voorgangerperiode: de geconsolideerde resultaten van Balta Finance S.à r.l. vanaf het begin van de 

periode tot 10 augustus 2015 

De resultaten van de Opvolgerperiode en de Voorgangerperiode zijn opgesteld overeenkomstig de 

grondslagen voor opname en waardering van de International Financial Reporting Standards zoals 

aangenomen door de Europese Unie (“IFRS”). Wij verwijzen ook naar de grondslagen voor financiële 

verslaggeving die zijn uiteengezet in Toelichting 1 van de begeleidende gecombineerde jaarrekening, die 

integraal deel uitmaken van en samen moeten worden gelezen met deze Grondslag voor de opstelling. De 

gecombineerde resultaten mogen niet afzonderlijk of ter vervanging van voorgaande of opvolgende 

resultaten worden gebruikt. 
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De bedragen in dit document zijn uitgedrukt in duizend euro (€ 1000), tenzij anders vermeld. Er zijn 

afrondingen toegepast bij het berekenen van bepaalde financiële gegevens in deze geconsolideerde 

jaarrekening, zodat sommige totalen kunnen afwijken. 

Nieuwe normen en wijzigingen aan normen 

Volgende nieuwe normen, wijzigingen en interpretaties zijn voor de eerste maal verplicht voor het boekjaar 

startend op 1 januari 2015: 

IFRIC 21 ‘Heffingen’, verplicht voor boekjaren startend vanaf 17 juni 2014. IFRIC 21 zet de 

boekhoudkundige verwerking uiteen voor een verplichting om een heffing te betalen als die verplichting 

onder IAS 37 valt. IFRIC 21 geeft aan wat een tot verplichting leidende gebeurtenis is en wanneer een 

verplichting moet worden opgenomen. 

Volgende nieuwe normen en wijzigingen aan normen zijn uitgegeven, maar zijn nog niet verplicht voor 

eerste toepassing voor boekjaren vanaf 1 januari 2015 en zijn niet goedgekeurd door de Europese Unie: 

IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ is van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018. De 

standaard behandelt de classificatie, de waardering en de afboeking van financiële activa en verplichtingen.  

IFRS 15 ‘Omzetverantwoording’. De IASB en FASB hebben gezamenlijk een standaard gepubliceerd 

betreffende de opname van opbrengsten uit contracten met klanten. De standaard zal resulteren in een betere 

financiële verslaggeving van de opbrengsten en een betere vergelijkbaarheid van de omzet die globaal 

gerapporteerd worden in de jaarrekeningen. Entiteiten die IFRS toepassen, zijn verplicht deze standaard toe 

te passen voor boekjaren vanaf 1 januari 2018, op voorwaarde dat de EU deze standaard bekrachtigt.  

Wijziging aan IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ inzake hedge accounting, van toepassing voor boekjaren die 

beginnen op of na 1 januari 2018. De wijziging omvat het nieuwe model voor hedge accounting. Onder dit 

model zullen de verslaggevers hun activiteiten inzake risicobeheer beter kunnen weergeven in de 

jaarrekening aangezien de wijziging meer mogelijkheden biedt voor het toepassen van hedge accounting. 

Deze wijzigingen hebben eveneens een impact op IAS 39 en introduceren nieuwe vereisten inzake 

informatieverschaffing voor hedge accounting (waarbij ook IFRS 7 wordt beïnvloed) onafhankelijk van het 

feit of de hedge accounting vereisten onder IFRS 9 of IAS 39 gebruikt worden. 

Het management is momenteel bezig met het beoordelen van de impact van deze nieuwe normen en 

wijzigingen op de activiteiten van de Groep. 
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3. IMPACT VAN DE TOEWIJZING VAN DE AANKOOPPRIJS 

Transactieoverzicht en toewijzing van de betaalde aankoopprijs 

Zoals eerder besproken, heeft de Overname plaatsgevonden op 11 augustus 2015. 

De betaalde aankoopprijs in contanten bedroeg € 272,8 miljoen, in vergelijking met een intrinsieke waarde 

van Balta Finance van € 71,2 miljoen op de Voltooiingsdatum. Er is geen uitstaande voorwaardelijke 

vergoeding in verband met de Overname per 31 december 2015. Daardoor bedroeg de voorlopige goodwill – 

voor toewijzing van de aankoopprijs – € 201,6 miljoen. 

De Overname werd opgenomen via de overnamemethode, in overeenstemming met IFRS3 

Bedrijfscombinaties. De volledige aankoopprijs werd toegekend aan de verworven identificeerbare activa en 

verplichtingen, gebaseerd op de geschatte reële waarden op de datum van overname. 

Ten gevolge van de toewijzing van de aankoopprijs werd € 77,00 miljoen van de voorlopige goodwill 

toegewezen aan identificeerbare activa en verplichtingen. Deze toewijzing wordt hieronder weergegeven: 

 

(in € 1000) 

Nettoactiva op de 

Voltooiingsdatum 

vóór toewijzing van 

de aankoopprijs 

Aanpassingen 

aan reële 

waarde 

Nettoactiva op de 

Voltooiingsdatum 

na toewijzing van 

de aankoopprijs 

    

Overgenomen activa 438.324  114.716  553.039  

Terreinen en gebouwen .......................................................................................................................................................................................  204.084  89.091  293.175  

Immateriële activa...............................................................................................................................................................................................  1.438  -  1.438  

Overige materiële vaste activa ............................................................................................................................................................................  8.407  161  8.568  

Totaal vaste activa ......................................................................................................................................................................................................  213.930  89.252  303.182  

Voorraden ...........................................................................................................................................................................................................  137.359  25.381  162.740  

Handels- en overige vorderingen ........................................................................................................................................................................  46.002  (799) 45.203  

Liquide middelen ................................................................................................................................................................................................  40.656  -  40.656  

Overige vlottende activa .....................................................................................................................................................................................  377  881  1.258  

Totaal vlottende activa ...............................................................................................................................................................................................  224.394  25.463  249.857  

    

Overgenomen verplichtingen (367.212) (37.742) (404.954) 

Uitgestelde belastingschuld .........................................................................................................................................................................  (36.212) (35.274) (71.486) 

Voorzieningen voor overige shulden en kosten ..........................................................................................................................................  (35.309) -  (35.309) 

Totaal schulden op lange termijn ........................................................................................................................................................................  (71.521) (35.274) (106.796) 

Belastingschuld ............................................................................................................................................................................................  (3.789) (2.110) (5.899) 

Overige kortlopende verplichtingen ............................................................................................................................................................  (291.902) (357) (292.259) 

Totaal schulden op korte termijn ........................................................................................................................................................................  (295.691) (2.467) (298.158) 

    

Betaalde aankoopprijs 272.758  -  272.758  

Identificeerbare activa en verplichtingen ..............................................................................................  71.112  76.974  148.085  

Goodwill .................................................................................................................................................  201.646  (76.974) 124.673  

De aanpassingen naar reële waarde van de materiële vaste activa van € 89,1 miljoen werden voornamelijk 

aangestuurd door de herwaardering van materiële vaste activa. De Vennootschap heeft de boekwaarde van de 

materiële vaste activa verhoogd op basis van recente waarderingsrapporten opgemaakt door een 

onafhankelijk taxateur en op basis van de beoordeling van het management van de staat van de verworven 

activa. 

De schatting van de reële waarde van de voorraden was gebaseerd op berekeningen die verschillende 

factoren omvatten, inclusief de geschatte verkoopprijs van de voorraad en de verkoopinspanningen om de 

producten op de markt te brengen. Hierdoor heeft de Vennootschap de boekwaarde van de voorraad 

verhoogd met € 25,4 miljoen.  

De boekwaarde van de handelsvorderingen werd verminderd met € 0,8 miljoen omdat het niet zeker is dat 

bepaalde handelsvorderingen volledig zullen worden geïnd. 

De Vennootschap heeft bepaalde vaste-prijsafspraken geïdentificeerd die deel uitmaken van de 

identificeerbare activa en verplichtingen. Ten eerste heeft de Vennootschap een vordering van € 0,9 miljoen 

opgenomen in verband met contracten voor de levering van gas en elektriciteit tegen vaste prijzen. Ten 
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tweede heeft de Vennootschap een schuld opgenomen van € 0,3 miljoen in verband met 

termijnaankoopcontracten voor grondstoffen. Deze contracten werden aangegaan aan het einde van 2014 en 

staan in verband met leveringen in 2015 en 2016. Deze vaste-prijstransacties zullen vereffend worden via 

materiële levering. Aangezien de marktwaarde van deze overeenkomsten verandert door wijzigingen van de 

onderliggende grondstoffenprijzen, hebben wij ervoor gekozen om de contracten te presenteren als financiële 

derivaten. 

De Vennootschap heeft de kortlopende belastingschuld verhoogd met € 2,1 miljoen voor een betere 

weerspiegeling van de laatste ontwikkelingen in onze transfer pricing-methodiek tussen België en Turkije. 

De overblijvende activa en verplichtingen, inclusief posten zoals cash en handelsschulden, zijn opgenomen 

tegen hun historische boekwaarde, die hun werkelijke waarde benadert, gelet op de korte termijn van deze 

activa en verplichtingen. 

De toename van de afschrijvingen van de reële-waardeaanpassing voor IFRS-doeleinden geeft aanleiding tot 

een resultaat voor belasting dat lager is voor IFRS-doeleinden dan voor belastingdoeleinden. Daardoor werd 

een uitgestelde belastingschuld van € 35,2 miljoen opgenomen om aan te tonen dat de te betalen contante 

belastingen hoger zullen zijn dan de belastingkosten gerapporteerd in de winst- en verliesrekening onder 

IFRS. 

Het deel van de aankoopprijs dat voorlopig niet toegewezen werd aan identificeerbare activa en 

verplichtingen is gelijk aan € 124,7 miljoen en is toegevoegd aan de goodwill. Dit bedrag vertegenwoordigt, 

onder andere, de waarde van de jarenlange klantenrelaties, de marktpositie van de Vennootschap, het merk 

en de reputatie en de waarde van de Vennootschap en haar werknemers. De goodwill is toegekend aan de 

divisies Rugs en Commercial, ervan uitgaande dat deze twee divisies het grootste voordeel zullen halen uit 

de Overname. De goodwill zal op jaarlijkse basis getest worden voor bijzondere waardevermindering, zoals 

beschreven in Toelichting 13. 

Gevolgen van de toewijzing van de aankoopprijs op de winst- en verliesrekening 

Onderstaande tabel weerspiegelt de impact van de toewijzing van de aankoopprijs (“TvdA”) op de winst- en 

verliesrekening. 

 

 

 Vóór 

TvdA 

 

TvdA 

 

Na TvdA 

(in € 1000) 

Twaalf 

maanden 

eindigend 

op 31 

december 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend 

op 31 

december 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend 

op 31 

december 

2015 

I. GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING    

Omzet .......................................................................................................................................................................  556.822  -  556.822  

Kostprijs grondstoffen(a) ...........................................................................................................................................  (258.859) (10.816) (269.675) 

Voorraadwijzigingen(b) .............................................................................................................................................  (2.525) (14.879) (17.405) 

Brutowinst ...............................................................................................................................................................  295.438  (25.695) 269.743  

    

Personeelskosten ......................................................................................................................................................  (133.446) -  (133.446) 

Overige baten ...........................................................................................................................................................  10.879  -  10.879  

Overige lasten ..........................................................................................................................................................  (97.403) -  (97.403) 

Afschrijvingen / waardeverminderingen .................................................................................................................  (24.098) -  (24.098) 

Bedrijfswinst vóór uitzonderlijke posten ............................................................................................................  51.369  (25.695) 25.674  

Winst uit activavervreemding ..................................................................................................................................  -  -  -  

Eenmalige inkomsten ...............................................................................................................................................  -  -  -  

Integratie- en herstructureringskosten .....................................................................................................................  (33.687) -  (33.687) 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ................................................................................................  -  -  -  

Bedrijfswinst/(-verlies) ..........................................................................................................................................  17.682  (25.695) (8.013) 
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Financiële opbrengsten ............................................................................................................................................  79  -  79  

Financiële kosten .....................................................................................................................................................  (38.541) -  (38.541) 

Financiële kosten, netto .........................................................................................................................................  (38.462) -  (38.462) 

    

Winst / (verlies) vóór belasting .............................................................................................................................  (20.780) (25.695) (46.475) 

    

Belastingbaten/(-lasten) (c) ........................................................................................................................................  (6.688) 9.637  2.949  

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten .............................................................  (27.468) (16.058) (43.526) 

    

Winst / (verlies) over de periode ...........................................................................................................................  (27.468) (16.058) (43.526) 

(a) De aanpassing weerspiegelt hoofdzakelijk een niet-contante last van € 11,3 miljoen die rechtstreeks 

toewijsbaar is aan de aanpassing naar marktwaarde van de grondstoffenvoorraden en het werk in 

uitvoering. 

(b) De aanpassing weerspiegelt hoofdzakelijk een niet-contante last van € 14,9 miljoen die rechtstreeks 

toewijsbaar is aan de aanpassing naar marktwaarde van de inventaris afgewerkte goederen. 

(c) De aanpassing weerspiegelt € 8,7 miljoen aan afboekingen van uitgestelde belastingverplichtingen 

geboekt op de overnamedatum, hoofdzakelijk in verband met de aanpassing naar marktwaarde van de 

inventaris die is geboekt. Daarnaast is een aanvullende belastingvoorziening van € 0,9 miljoen 

opgenomen. 

Integratie- en herstructureringskosten 

De totale integratie- en herstructureringskosten bedroegen € 33,7 miljoen, waarvan € 23,3 miljoen is toe te 

kennen aan de Voorgangerperiode en € 10,4 miljoen aan de Opvolgerperiode. Het overgrote deel van dit 

totaal, namelijk €31,2 miljoen, heeft betrekking op transactiekosten en bonussen voortvloeiend uit de 

Overname en (afgebroken) beursintroductiegerelateerde uitgaven. De resterende € 2,5 miljoen houdt verband 

met eenmalige kosten en niet-operationele kosten, zoals organisatorische aanpassingen en strategische 

adviezen. 

Daarnaast maakte de Vennootschap juridische en andere kosten voor € 16,4 miljoen in verband met de 

uitgifte van de Senior Secured Notes. Dit is geboekt als uitgestelde financieringskosten en wordt 

afgeschreven over de looptijd van de Senior Secured Notes als rentelasten, in overeenstemming met de 

effectieve rentemethode. 
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4. GECOMBINEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-

GEREALISEERDE RESULTATEN VOOR DE PERIODE VAN TWAALF MAANDEN TOT 

31 DECEMBER 2015 

 
      

 

 Opvolgerpe-

riode 

Voorgang-

erperiode 

 

Gecombineerd 

 

Voorganger 

(in duizend €) 

Toelichting 

Periode van 

11 augustus 

2015 tot 31 

december 

2015 

Periode 

van 

1 januari 

2015 tot 

10 augustus 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend op 

31 december 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend op 

31 december 

2014 

I. GECONSOLIDEERDE RESULTARENREKENING      

Omzet .......................................................................................................................................................................  Toelichting 3 194.777  362.045  556.822  519.529  

Kostprijs grondstoffen .............................................................................................................................................  Toelichting 4 (102.817) (166.858) (269.675) (256.794) 

Voorraadwijzigingen ................................................................................................................................................  Toelichting 5 (16.140) (1.264) (17.405) 9.033  

Brutowinst ...............................................................................................................................................................   75.820  193.923  269.743  271.768  

      

Personeelskosten ......................................................................................................................................................  Toelichting 6 (46.972) (86.474) (133.446) (128.191) 

Overige inkomsten ...................................................................................................................................................  Toelichting 7 5.586  5.292  10.879  10.960  

Overige kosten .........................................................................................................................................................  Toelichting 7 (33.128) (64.275) (97.403) (89.388) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen ...............................................................................................................  Toelichting 8 (8.014) (16.084) (24.098) (24.802) 

Recurrent bedrijfsresultaat1 .................................................................................................................................   (6.709) 32.383  25.674  40.347  

Winst uit activavervreemding ..................................................................................................................................   -  -  -  530  

Langlopende inkomsten ...........................................................................................................................................   -  -  -  557  

Integratie- en herstructureringskosten .....................................................................................................................  Toelichting 9 (10.396) (23.291) (33.687) (3.189) 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen ................................................................................................   -  -  -  (12.689) 

Bedrijfswinst/(-verlies)  .........................................................................................................................................   (17.105) 9.092  (8.013) 25.556  

      

Financiële opbrengsten ............................................................................................................................................   - 79  79  2.367  

Financiële kosten .....................................................................................................................................................  Toelichting 10 (9.495) (29.045) (38.541) (34.543) 

Financiële kosten, netto .........................................................................................................................................   (9.495) (28.967) (38.462) (32.176) 

      

Winst/(verlies) vóór belasting ...............................................................................................................................   (26.600) (19.875) (46.475) (6.620) 

      

Belastingopbrengsten/(-uitgaven) ............................................................................................................................  Toelichting 11 4.606  (1.657) 2.949  7.856  

Winst/(verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten ............................................................................................................................................   
(21.995) (21.532) (43.526) 1.236  

      

Winst/(verlies) over de periode uit stopgezette 

bedrijfsactiviteiten ..............................................................................................................................................   
-  -  -  -  

Winst/(verlies) over de periode .............................................................................................................................   
(21.995) (21.532) (43.526) 1.236  

      

II. GECONSOLIDEERDE NIET-GEREALISEERDE 

RESULTATEN  
    

      

Posten in niet-gerealiseerde resultaten kunnen later worden 

geherclassificeerd naar de resultatenrekening  
    

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van 

buitenlandse activiteiten ...............................................................   
720  4.985 5.705 1.901  

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die niet 

geherclassificeerd zullen worden naar de resultatenrekening  
    

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen .................................   944  299  1.243  (1.827) 

Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na aftrek 

van belastingen ..................................................................................................................................................   
1.664  5.284 6.948  74  

      

Totaal resultaat van de periode ............................................................................................................................   
(20.331) (16.248) (36.578) 1.310  

 __________________  

(1) Bedrijfswinst voor bijzondere posten is een niet-GAAP maatregel zoals beschreven in toelichting 1.27.  
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5. GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

 
  Opvolger  Voorganger 

(in duizend €) 
 Per 31 

december 

Per 31 

december 

 Toelichting 2015 2014 

Materiële vaste activa    

Terreinen en gebouwen .....................................................................................................................................  Toelichting 12 175.734  87.516  

Installaties, machines en uitrusting ...................................................................................................................  Toelichting 12 108.584  100.986  

Overige materiële vaste activa ..........................................................................................................................  Toelichting 12 15.012  14.201  

Goodwill ...................................................................................................................................................................  Toelichting 13 124.673  -  

Overige immateriële activa ......................................................................................................................................   1.667  1.212  

Uitgestelde belastingvorderingen ............................................................................................................................  Toelichting 14 8.573  6.484  

Handels- en overige vorderingen .............................................................................................................................  Toelichting 17 91  902  

Totaal vaste activa ..................................................................................................................................................   434.334  211.302  

    

Voorraden .................................................................................................................................................................  Toelichting 15 129.438  126.891  

Afgeleide financiële instrumenten ...........................................................................................................................  Toelichting 16 786  -  

Handels- en overige vorderingen .............................................................................................................................  Toelichting 17 46.544  47.644  

Belastingvorderingen op korte termijn ....................................................................................................................   28  19  

Liquide middelen .....................................................................................................................................................  Toelichting 18 45.462  66.654  

Totaal vlottende activa ..........................................................................................................................................   222.257  241.208  

    

Totaal activa ........................................................................................................................................................  
 

656.590  452.510  

    

Maatschappelijk kapitaal .........................................................................................................................................  Toelichting 19 171  20.000  

Uitgiftepremie ..........................................................................................................................................................   1.260  74.717  

Niet-gerealiseerde resultaten ....................................................................................................................................   1.664  (11.956) 

Ingehouden winst en overige reserves .....................................................................................................................   (21.995) (405.357) 

Totaal eigen vermogen ...........................................................................................................................................   (18.900) (322.595) 

    

Preferente aandeelbewijzen ..................................................................................................................................  Toelichting 20 138.600  -  

Senior Secured Notes ............................................................................................................................................  Toelichting 21 276.826  -  

Bank- en andere leningen .....................................................................................................................................  Toelichting 22 17.787  557.894  

Uitgestelde belastingschuld ..................................................................................................................................  Toelichting 14 67.879  34.342  

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ..........................................................................................  Toelichting 25 4.191  6.261  

Totaal schulden op lange termijn ......................................................................................................................   505.283  598.498  

    

Senior Secured Notes ............................................................................................................................................  Toelichting 21 6.864  -  

Bank- en andere leningen .....................................................................................................................................  Toelichting 22 2.490  21.286  

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen ..........................................................................................  Toelichting 25 31.554  29.815  

Voorzieningen voor overige verplichtingen en kosten .........................................................................................   64  423  

Afgeleide financiële instrumenten ........................................................................................................................  Toelichting 16 -  231  

Handels- en overige schulden ...............................................................................................................................  Toelichting 26 124.404  122.503  

Belastingschuld .....................................................................................................................................................   4.831  2.349  

Totaal schulden op korte termijn ......................................................................................................................   170.207  176.607  

    

Totaal verplichtingen ..........................................................................................................................................  
 

675.490  775.105  

 
 

  

Totaal eigen vermogen en verplichtingen .........................................................................................................  
 

656.590  452.510  
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6. GECOMBINEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR DE PERIODE VAN TWAALF 

MAANDEN TOT 31 DECEMBER 2015 

 
    

 

  

Gecombineerd 

 

Voorganger 

 Toelichting 

Twaalf 

maanden 

eindigend op 

31 december 

2015 

Twaalf 

maanden 

eindigend op 

31 december 

2014 

    

KASSTROOM VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN    

    

Winst/(verlies) over de periode .............................................................................................................................   (43.526) 1.236  

    

Aanpassingen voor:    

Winstbelastingen/(resultaat) ..........................................................................................................................  Toelichting 11 (2.949) (7.856) 

Financiële opbrengsten ..................................................................................................................................   (79) (2.367) 

Financiële kosten ...........................................................................................................................................  Toelichting 10 38.541  34.543  

Afschrijvingen en waardeverminderingen ....................................................................................................  Toelichting 8 24.098  24.802  

Waardeverminderingen ..................................................................................................................................   -  12.690  

(Winst)/verlies op verkoop van vaste activa .................................................................................................   -  (69) 

Beweging in voorzieningen en uitgestelde opbrengsten ...............................................................................   -  1.831  

Aanpassing naar marktwaarde van derivaten ................................................................................................  Toelichting 16 (504) 41  

Niet-contante impact van de toewijzing van de aankoopprijs ......................................................................  3 25.695  -  

Gegenereerde kasstroom vóór wijzigingen in werkkapitaal ..........................................................................   41.275  64.851  

    

Wijzigingen in werkkapitaal:    

Voorraden ......................................................................................................................................................   (3.212) (8.294) 

Handelsvorderingen .......................................................................................................................................   (1.141) 342  

Handelsschulden ............................................................................................................................................   6.962  9.037  

Overig werkkapitaal .......................................................................................................................................   (3.384) (197) 

Gegenereerde kasstromen na wijzigingen in werkkapitaal ............................................................................   40.501  65.738  

    

Netto belastingen (betaald) ...................................................................................................................................   (883) (4.968) 

    

Nettokasstromen uit/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten ...................................................................................   39.618  60.771  

    

KASSTROOM VAN INVESTERINGSACTIVITEITEN    

Aankopen en verkopen van terreinen en gebouwen .............................................................................................   (36.158) (27.891) 

Aankopen van immateriële activa ........................................................................................................................   (744) (614) 

Opbrengsten uit vaste activa .................................................................................................................................   2  3.392  

Leningen toegekend aan verbonden partijen ........................................................................................................   -  (150) 

Overname van dochterondernemingen .................................................................................................................  3 (272.838) -  

Nettokasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten ................................................................................   (309.739) (25.263) 

    

KASSTROOM VAN FINANCIËLE ACTIVITEITEN    

Rente en overige betaalde financiële lasten, netto ................................................................................................  Toelichting 10 (6.666) (10.960) 

Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen en uitgiftepremies .................................................................   1.431  -  

Opbrengsten uit de uitgifte van preferente aandeelbewijzen ...............................................................................  Toelichting 20 138.600  -  

Opbrengsten uit de uitgifte van Senior Secured Notes .........................................................................................  Toelichting 21 290.000  -  

Opbrengsten uit leningen met derden ...................................................................................................................  Toelichting 22 - 30.599 

Terugbetalingen van leningen met derden ............................................................................................................  Toelichting 22 (157.994) (36.501) 

Betaling kosten van schuldfinanciering ................................................................................................................  Toelichting 21 (16.442) -  

Nettokasstromen uit/(gebruikt in) financieringsactiviteiten ..........................................................................   248.928  (16.862) 

    

NETTOSTIJGING/(-DALING) IN LIQUIDE MIDDELEN EN BANKTEGOEDEN  
(21.192) 18.646  

    

Liquide middelen en banktegoeden aan het begin van de periode ..........................................................................   66.654  48.009  

Liquide middelen en banktegoeden aan het einde van de periode .......................................................................  Toelichting 18 
45.462  66.654  
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7. GECOMBINEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR DE 

PERIODE AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2015 

 

De wijzigingen in vermogen voor de Voorganger voor de 12 maanden eindigend per 31 december 2014 zijn 

als volgt. 

 (in duizend €) 

Maatschappelijk 

kapitaal Uitgiftepremie 

Niet-

gerealiseerde 

resultaten 

Ingehouden 

winst Totaal Minderheidsbelangen 

Totaal 

eigen 

vermogen 

        

Balans op 1 januari 2014 
20.000  74.717  (12.029) (406.593) (323.905) -  (323.905) 

                

Winst / (verlies) over de periode 
-  -  -  1.236  1.236  -  1.236  

Niet-gerealiseerde resultaten 
-  -  -  -  -  -  -  

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van 

buitenlandse activiteiten 
-  -  1.901  -  1.901  -  1.901  

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen 
-  -  (1.827) -  (1.827) -  (1.827) 

Totaal resultaat van de periode 
-  -  74  1.236  1.310  -  1.310  

                

Balans op 31 december 2014 
20.000  74.717  (11.956) (405.356) (322.595) -  (322.595) 

De wijzigingen in vermogen voor de Opvolger voor de periode van oprichting tot 31 december 2015 zijn als 

volgt. 

 (in duizend €) 

Maatschappelij

k kapitaal 

Uitgiftepremi

e 

Niet-

gerealiseerd

e resultaten 

Ingehoude

n winst Totaal 

Minderheidsbelange

n 

Totaal 

eigen 

vermoge

n 

        

Balans op 22 juni 2015 
31  - -  -  31 -  31 

        

Kapitaalverhoging 140  1.260  -  - 1.400  -  1.400 

Winst/(verlies) over de periode(1) 
-  -  -  (21.995) 

(21.995

) 
-  (21.995) 

Niet-gerealiseerde resultaten 
              

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van buitenlandse 

activiteiten(1) 
    720    720  -  720  

Wijzigingen in toegekende personeelsverplichtingen (1) 
    944    944  -  944  

Totaal resultaat van de periode 
-  -  1.664  (21.995) 

(20.331

) 
-  (20.331) 

                

Balans op 31 december 2015 
171  1.260  1.664  (21.995) 

(18.900

) 
-  (18.900) 

______________ 

(1) Winst / (verlies) over de periode, koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse entiteiten en wijzigingen in toegekende 

personeelsverplichtingen hebben uitsluitend betrekking op de periode van de opvolger. 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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8. TOELICHTING BIJ DE GECOMBINEERDE JAARREKENING 

TOELICHTING 1. BOEKHOUDKUNDIG BELEID 

Toelichting 1.1 Consolidatie 

Dochterondernemingen 

Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waarvoor de Groep blootgesteld is of rechten heeft op variabele 

rendementen vanuit zijn betrokkenheid bij een entiteit en de mogelijkheid heeft deze rendementen te 

beïnvloeden door zijn controle over de entiteit. Het bestaan en het effect van potentiële stemrechten die 

momenteel uitoefenbaar of converteerbaar zijn, worden in aanmerking genomen bij het beoordelen of de 

Groep zeggenschap heeft over een andere entiteit. Dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd 

vanaf de datum waarop de zeggenschap wordt overgedragen aan de Groep. Hun consolidatie wordt ongedaan 

gemaakt vanaf de datum waarop dat zeggenschap ophoudt te bestaan. 

De Groep maakt gebruik van de acquisitiemethode voor bedrijfscombinaties. De betaalde vergoeding 

reflecteert de reële waarde van de overgedragen activa, de verplichtingen aangegaan ten aanzien van de 

voormalige eigenaren van de overgenomen partij en het aandeel in het eigen vermogen uitgegeven door de 

Groep. De overgedragen vergoeding omvat de reële waarde van alle activa en passiva voortvloeiend uit een 

voorwaardelijke vergoedingsregeling [contingent consideration] (bijvoorbeeld een variabele 

vergoedingsregeling voor toekomstige gebeurtenissen zoals het behalen van winstdoelstellingen na 

overnamedatum of successen in een belangrijk project). 

Identificeerbare verworven activa en verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen overgenomen als gevolg 

van een bedrijfscombinatie worden aanvankelijk op de overnamedatum gewaardeerd tegen hun reële waarde. 

Per overname waardeert de Groep elk minderheidsbelang in de overgenomen partij tegen de reële waarde of 

tegen het evenredige deel van het minderheidsbelang van de netto activa van de overgenomen partij. 

De aan de overname gerelateerde kosten worden opgenomen wanneer ze worden gemaakt. 

Investeringen in dochterondernemingen worden verwerkt tegen kostprijs onder aftrek van bijzondere 

waardeverminderingen. De kostprijs wordt aangepast om de wijzigingen in vergoedingen te reflecteren die 

voortvloeien uit wijzigingen in voorwaardelijke vergoedingen. De kostprijs omvat eveneens de rechtstreeks 

toerekenbare investeringskosten. 

De kostprijs van een overname wordt gewaardeerd als het totaal van de overgedragen vergoeding, gewaardeerd 

tegen de reële waarde op de overnamedatum en het bedrag van minderheidsbelangen en eerder aangehouden 

belangen in de overgenomen entiteit. Voor elke bedrijfscombinatie waardeert de Groep de 

minderheidsbelangen in de overgenomen partij tegen de reële waarde of tegen het evenredige deel van de 

identificeerbare netto activa van de overgenomen partij. Het overschot van de totale overgedragen vergoeding 

evenals het geboekte bedrag voor minderheidsbelangen (normaal gezien tegen reële waarde) tegenover de netto 

identificeerbare verworven activa en overgenomen verplichtingen vormen de goodwill en worden gezien als 

immateriële activa. Negatieve goodwill wordt onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening. 

IntragroupTransacties, saldi en niet-gerealiseerde winst op transacties tussen bedrijven van de Groep worden 

bij de consolidatie geëlimineerd. Niet-gerealiseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de 

transactie aanleiding geeft om de overgedragen activa af te waarderen., in dat welk geval vindt de bijzondere 

waardevermindering van de activa plaatsvindt via de resultatenrekening. Waar nodig worden de grondslagen 

voor financiële verslaggeving van dochterondernemingen aangepast zodat de grondslagen gehanteerd door 

de Groep op een consistente manier worden toegepast. 
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Toelichting 1.2 Omrekeningsreserve vreemde valuta 

Functionele valuta en presentatievaluta 

De posten die opgenomen zijn in de jaarrekeningen van elke entiteit van de Groep worden gewaardeerd aan 
de hand van de valuta van de primaire economische omgeving waarin de desbetreffende entiteit actief is (“de 
functionele valuta”). De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro, welke de functionele valuta van 
de Groep is en tevens de presentatievaluta van de Groep. Tenzij anders vermeld worden alle bedragen 
gepresenteerd in duizenden euro. 

Transacties en saldi 

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta op basis van de wisselkoers die 
gold op de transactiedatums of op basis van de herwaardering van een post. Wisselkoerswinsten en -
verliezen ontstaan uit de afwikkeling van dergelijke transacties en bij de omrekening van in vreemde valuta 
uitgedrukte ultimokoersen van monetaire activa en passiva worden opgenomen in de resultatenrekening.  

Wisselkoerswinsten en -verliezen die betrekking hebben op liquide middelen en leningen - inclusief 
leningen, schulden en vorderingen tussen bedrijven van de Groep die niet in aanmerking komen als netto 
investering in een buitenlandse activiteit - staan in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten onder “Financieringsbaten en -lasten”. Alle overige wisselkoerswinsten en -verliezen staan in het 
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder “Overige baten” of “Overige lasten” die 
deel uitmaken van de bedrijfswinst. 

Bij veranderingen in de reële waarde van monetaire, in vreemde valuta luidende effecten die aangemerkt 
staan als voor verkoop beschikbaar wordt er onderscheid gemaakt tussen omrekeningsverschillen 
voortvloeiend uit veranderingen in de afgeschreven kostprijs van het effect en andere veranderingen in de 
boekwaarde van het effect. Omrekeningsverschillen die betrekking hebben op de afgeschreven kostprijs zijn 
opgenomen in de winst- en verliesrekening, en andere veranderingen in boekwaarde zijn opgenomen in 
andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 

Omrekeningsverschillen op niet-monetaire financiële activa en passiva, zoals aandelen aangehouden tegen 
reële waarde, zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening als onderdeel van de reële waardevermeerdering 
of –vermindering. Omrekeningsverschillen op niet-monetaire financiële activa, zoals aandelen die aangemerkt 
staan als voor verkoop beschikbaar, zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. 

Hieronder staan de belangrijkste wisselkoersen die gebruikt zijn om deze jaarrekening op te stellen: 

 
 31 december 2014 31 december 2015 

  Slotkoers Gemiddelde koers Slotkoers Gemiddelde koers 

USD 1,2141 1,3285 1,0887 1,1093 

TRY 2,8272 2,9039 3,1776 3,0187 

GBP 0,7789 0,8061 0,7340 0,7259 

Bedrijven van de Groep 

De resultaten en de financiële positie van alle entiteiten van de Groep (geen van deze entiteiten werkt in een 
land dat onderworpen is aan de valuta van een hyperinflatoire economie) die een functionele valuta 
gebruiken die afwijkt van de presentatievaluta worden als volgt omgerekend naar de presentatievaluta: 

 Activa en passiva worden voor elke gepresenteerde balanspost omgerekend tegen de 
ultimokoers 
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 De baten en lasten worden voor elke post van het overzicht van de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten omgerekend tegen gemiddelde wisselkoersen (tenzij dit gemiddelde 
geen redelijke weergave is van de koersen die gelden op de balansdatum. In dit geval 
worden de baten en lasten omgerekend tegen de koers op de transactiedatums); en 

 Alle daaruit voortvloeiende wisselkoersverschillen zijn opgenomen in niet-gerealiseerde 
resultaten. 

De wisselkoersverschillen die bij de consolidatie ontstaan uit de omrekening van netto investeringen in 
buitenlandse activiteiten, leningen en andere valuta-instrumenten die aangemerkt zijn als afdekking voor 
dergelijke investeringen (mochten die er zijn) zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. Bij verkoop of 
gedeeltelijke afstoting van buitenlandse activiteiten worden koersverschillen die onder het eigen vermogen 
waren opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als onderdeel van de 
winst- en verliesrekening bij verkoop. 

Wisselkoerswinsten en -verliezen die betrekking hebben op leningen tussen bedrijven van de Groep staan in 
het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder “Financieringsbaten en -lasten” 
wanneer deze leningen niet in aanmerking komen als netto investering in een buitenlandse activiteit. 

Goodwill en aanpassingen aan de reële waarde na overname van een buitenlandse entiteit worden beschouwd 
als activa, en verplichtingen van de buitenlandse entiteit worden omgerekend tegen de slotkoers. 

Toelichting 1.3 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden geboekt tegen overnamekosten verminderd met alle gecumuleerde afschrijvingen 
en waardeverminderingen. De kostprijs van materiële vaste activa omvat ook de geraamde kosten van 
ontmanteling en verwijdering van de activa en de herstelkosten van de locatie voor zover de voorziening erkend 
wordt onder IAS 37 “Voorzieningen,voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa”. 

Latere kosten worden in de boekwaarde van de activa opgenomen of als afzonderlijke activa verantwoord, 
dit alleen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen met betrekking tot de activa 
naar de Groep zullen vloeien en de kostprijs van de activa betrouwbaar kan worden bepaald. De boekwaarde 
van vervangen activa wordt niet langer opgenomen in de balans. Alle andere herstel- en onderhoudskosten 
zijn in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten geboekt tijdens de verslagperiode 
waarin ze werden gemaakt. 

Eigen grond wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen op andere activa worden berekend volgens de 
lineaire methode, rekening houdend met de resterende geschatte afschrijvingstermijnen. De voorganger 
gebruikte de volgende geschatte resterende afschrijvingstermijnen: 
 

Industriële gebouwen 

- Structureel werk ................................................................................................................................................................................................ 33 jaar 

- Dak .................................................................................................................................................................................................................... 11 jaar 

- Andere elementen ........................................................................................................................................................................................ 10-25 jaar 

Administratieve gebouwen 

- Structureel werk ................................................................................................................................................................................................ 50 jaar 

- Dak .................................................................................................................................................................................................................... 25 jaar 

Machines ................................................................................................................................................................................................................. 10-33 jaar 

Voertuigen en transportuitrusting .................................................................................................................................................................................. 5 jaar 

Meubilair, kantoorinrichtingen en uitrustingen ........................................................................................................................................................ 5-15 jaar 

In de context van de bedrijfscombinatie (zie deel 3) heeft de Vennootschap de boekwaarde van de gronden 
en gebouwen geraamd op basis van recente waarderingsrapporten opgemaakt door een taxateuren op basis 
van de beoordeling van het management van de staat van de verworven activa. Op basis van informatie 
verstrekt door taxateurs heeft de opvolger besloten om de afschrijvingstermijnen van de gebouwen aan te 
passen van 33 jaar naar 40 jaar voor lichte constructies en van 33 jaar naar 50 jaar voor zware constructies. 
Derhalve gebruikt de opvolger de volgende afschrijvingstermijnen: 
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Industriële en administratieve gebouwen 

- Structureel werk .......................................................................................................................................................................................... 40-50 jaar 

- Andere elementen ....................................................................................................................................................................................... 10-25 jaar 

Machines ................................................................................................................................................................................................................ 10-33 jaar 

Voertuigen en transportuitrusting .................................................................................................................................................................................. 5 jaar 

Meubilair en materieel .............................................................................................................................................................................................. 5-15 jaar 

De Voorganger oordeelt dat de afschrijvingstermijn van reserveonderdelen niet langer zal bedragen dan 
8 jaar. De Opvolger heeft rekening gehouden met de tijdsduur waarop hij van mening is dat de economische 
voordelen die verband houden met reserveonderdelen gerealiseerd kunnen worden en heeft de maximale 
afschrijvingstermijn aangepast van acht jaar naar vier jaar. 

Auto's worden afgeschreven tot een restwaarde van 20% van de aanvankelijke aanschafwaarde. 

De restwaarde en levensduur van de activa worden aan het einde van elke verslagperiode beoordeeld en zo 
nodig aangepast. De boekwaarde van activa wordt onmiddellijk verminderd tot de realiseerbare waarde 
wanneer de boekwaarde hoger is dan de geraamde realiseerbare waarde. 

Aanpassingen aan de reële waarde van de activa, ten gevolge van de aankoopprijsallocatie, worden 
afgeschreven over de gemiddelde, resterende levensduur van de betreffende activa. 

Winsten en verliezen op verkopen worden bepaald door de opbrengsten te vergelijken met de boekwaarde en 
zijn in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen onder “Overige baten” 
of “Overige lasten”. 

Toelichting 1.4 Immateriële activa 

Goodwill 

De goodwill op overnames van dochterondernemingen is opgenomen in “immateriële vaste activa” en 
toegekend aan kasstroomgenererende eenheden van de onderliggende activa. Goodwill wordt jaarlijks 
getoetst op bijzondere waardeverminderingen en geboekt tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde 
bijzondere waardeverminderingen. Bijzondere waardeverminderingen op goodwill worden niet 
teruggeboekt. Winst en verlies op de afstoting van een entiteit omvat de boekwaarde van goodwill met 
betrekking tot de verkochte entiteit. 

Voor de toetsing op waardevermindering wordt goodwill toegekend aan kasstroomgenererende eenheden. Er 
wordt toegekend aan kasstroomgenererende eenheden waarvan verwacht wordt dat ze profijt zullen hebben 
van de bedrijfscombinatie waaruit de goodwill ontstond. 

Handelsmerken en licenties 

Afzonderlijk verworven handelsmerken en licenties worden opgenomen tegen hun historische kostprijs. 
Handelsmerken en licenties die in een bedrijfscombinatie verworven worden, worden gewaardeerd tegen hun 
reële waarde op de aanschaffingsdatum. Handelsmerken en licenties hebben een beperkte gebruiksduur en 
worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde afschrijvingen. Afschrijvingen van 
handelsmerken en licenties worden berekend volgens de lineaire methode en gespreid over de periode welke 
de kortste is van de verwachte levensduur of de periode waarop het legaal recht geldt. 

Verworven softwarelicenties worden afgeschreven over hun geraamde levensduur van tussen 4 en 10 jaar. 
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Intern gegenereerde software- en overige ontwikkelingskosten 

Kosten die verband houden met het onderhoud van computersoftwareprogramma's worden als kosten 
opgenomen wanneer ze zich voordoen. Ontwikkelingskosten die rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan 
het ontwerp en het testen van identificeerbare en unieke softwareproducten, waarover de Groep zeggenschap 
heeft, worden opgenomen als immateriële vaste activa wanneer aan de volgende criteria voldaan is: 

 het is technisch haalbaar om het softwareproduct te voltooien zodat het beschikbaar is voor 

gebruik; 

 het management beoogt het softwareproduct te voltooien en het te gebruiken of verkopen; 

 het is mogelijk om het softwareproduct te gebruiken of verkopen; 

 het kan aangetoond worden hoe het softwareproduct in de toekomst waarschijnlijk 

economisch voordeel zal opleveren; 

 adequate technische, financiële en andere hulpmiddelen zijn beschikbaar om de 

ontwikkeling te voltooien en het softwareproduct te gebruiken of verkopen; en 

 de investeringen voor de ontwikkeling van het softwareproduct kunnen betrouwbaar worden 

vastgesteld. 

Rechtstreeks toerekenbare kosten die geactiveerd worden als deel van het softwareproduct omvatten de 
personeelskosten voor de softwareontwikkeling en een passend gedeelte van rechtstreeks toerekenbare 
overheadkosten. 

Overige ontwikkelingskosten die niet aan deze criteria voldoen worden als kosten opgenomen wanneer ze 
worden gemaakt. Ontwikkelingskosten die eerder opgenomen waren als kosten worden in een volgende 
periode niet opgenomen als activa. 

Ontwikkelingskosten voor computersoftware die opgenomen zijn als activa worden afgeschreven over hun 
geraamde gebruiksduur, doorgaans 4 jaar. 

Toelichting 1.5 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 

Activa met een onbegrensde gebruiksduur, zoals goodwill, zijn niet onderworpen aan afschrijvingen en 
worden elk jaar getoetst op een mogelijke bijzondere waardevermindering. Activa die onderhevig zijn aan 
afschrijving worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer gebeurtenissen of 
veranderingen in omstandigheden aangeven dat de boekwaarde mogelijk niet realiseerbaar is. Er wordt een 
bijzondere waardevermindering opgenomen voor het bedrag waarvoor de boekwaarde de realiseerbare 
waarde overstijgt. De realiseerbare waarde is de reële waarde van activa verminderd met de verkoopkosten 
of de gebruikswaarde het hoogste van. Met het oog op de beoordeling van de bijzondere 
waardevermindering van activa worden deze gegroepeerd op de laagste niveaus waarvoor er afzonderlijk 
identificeerbare kasstromen bestaan (kasstroomgenererende eenheden). Niet-financiële activa, met 
uitzondering van goodwill, die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, worden op elke 
verslagdatum beoordeeld op mogelijke terugname van de bijzondere waardevermindering. 

Toelichting 1.6 Vaste activa aangehouden voor verkoop 

Vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 
wanneer hun boekwaarde voornamelijk gerecupereerd zal worden via een verkooptransactie en verkoop zeer 
waarschijnlijk geacht wordt. Ze worden gewaardeerd tegen de laagste waarde tussen de boekwaarde en de 
reële waarde verminderd met de verkoopkosten. 
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Toelichting 1.7 Financiële activa 

Classificatie 

De Groep classificeert zijn financiële activa in de volgende categorieën: tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, leningen, vorderingen en voor verkoop 
beschikbare vorderingen. De classificatie is afhankelijk van het doel waarvoor de financiële activa 
verworven werden. Het management bepaalt de classificatie van de financiële activa bij de aanvankelijke 
opname ervan. 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-

en verliesrekening 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 
verliesrekening zijn financiële activa die aangehouden worden voor handelsdoeleinden. Een financieel actief 
wordt in deze categorie ingedeeld wanneer het hoofdzakelijk werd verworven om op korte termijn te 
verkopen. Derivaten worden eveneens ingedeeld in de categorie aangehouden voor handelsdoeleinden, tenzij 
ze aangemerkt zijn als afdekkingsinstrumenten. Activa in deze categorie worden geklasseerd als vlottende 
activa. 

Leningen en vorderingen 

Leningen en vorderingen zijn financiële activa die geen afgeleide financiële instrumenten zijn met vaste of 
bepaalbare betalingen en die in een actieve markt niet beursgenoteerd zijn. Deze worden opgenomen onder 
vlottende activa, tenzij de looptijd langer is dan 12 maanden na de verslagperiode. Deze worden 
geclassificeerd als vaste activa. 

Voor verkoop beschikbare financiële activa 

Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn niet-afgeleide instrumenten die tot deze categorie behoren of 
niet in een van de andere categorieën zijn ingedeeld. Zij worden opgenomen onder de niet-vlottende activa, 
tenzij de investering afloopt of het management voornemens is deze binnen 12 maanden na de 
verslagperiode af te stoten. 

Opname en waardering 

Reguliere aankopen en verkopen van financiële activa worden opgenomen op de transactiedatum, namelijk 
de dag waarop de Groep zich ertoe verbindt de activa te kopen of te verkopen. Financiële activa worden 
aanvankelijk opgenomen tegen hun reële waarde vermeerderd met de transactiekosten voor alle financiële 
activa die niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening. Financiële activa die worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde, 
en transactiekosten worden opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 
Financiële activa worden niet langer opgenomen wanneer de rechten om kasstromen uit de investeringen te 
ontvangen, verlopen of overgedragen zijn en de Groep nagenoeg alle risico's en voordelen verbonden aan de 
eigendom overgedragen heeft. Voor verkoop beschikbare financiële activa en financiële activa gewaardeerd 
tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden 
vervolgens geboekt tegen de reële waarde. Leningen en vorderingen worden vervolgens tegen de 
afgeschreven kostprijs geboekt op basis van de effectieve rentemethode. 

Winsten of verliezen voortvloeiend uit veranderingen in de reële waarde van de “financiële activa 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening” 
worden opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder de rubriek 
“Overige baten” of “Overige lasten” als zij betrekking hebben op bedrijfsactiviteiten en binnen de rubriek 
“Financieringsbaten” of “Financieringslasten” vallen. De opname gebeurt in de periode waarin deze winsten 
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of verliezen gemaakt worden. Dividendinkomsten uit financiële activa die gewaardeerd worden tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden opgenomen in het 
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als onderdeel van “Overige baten” wanneer 
het recht van de Groep op betalingen is vastgesteld. 

Veranderingen in de reële waarde van monetaire en niet-monetaire effecten die geclassificeerd zijn als 
beschikbaar voor verkoop worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. 

Wanneer als beschikbaar voor verkoop geclassificeerde effecten worden verkocht of afgewaardeerd, dan 
worden de in het eigen vermogen opgenomen geaccumuleerde aanpassingen aan reële waarde overgeboekt 
naar winst of verlies. 

Rente op voor verkoop beschikbare effecten die volgens de effectieve rentemethode is berekend, wordt in het 
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen als onderdeel van “Overige 
baten”. Dividenden op voor verkoop beschikbare vermogensinstrumenten worden als onderdeel van 
“Overige baten” in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen wanneer 
het recht van de Groep om betalingen te ontvangen is vastgesteld. 

Saldering van financiële instrumenten 

Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt op de balans gerapporteerd 
wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht bestaat om de opgenomen bedragen te salderen en het 
voornemen bestaat hetzij de verplichting op netto-basis af te wikkelen of het actief te gelde te maken op 
hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. 

Activa geboekt tegen de afgeschreven kostprijs 

De Groep beoordeelt aan het einde van elke verslagperiode of er voldoende objectieve aanwijzingen 
voorhanden zijn dat een financieel actief of een groep financiële activa een waardevermindering dient te 
ondergaan. Financiële activa of een groep financiële activa worden uitsluitend afgewaardeerd met 
waardeverminderingsverliezen wanneer er objectieve aanwijzingen voorhanden zijn voor 
waardevermindering die het gevolg zijn van een of meer gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de 
eerste opname van de activa en wanneer de gebeurtenissen een betrouwbaar in te schatten effect hebben op 
de geraamde toekomstige kasstromen van de financiële activa of de groep financiële activa. 

Het verlies wordt bepaald door het verschil tussen de boekwaarde van de activa en de huidige waarde van de 
geraamde toekomstige kasstromen (exclusief toekomstige kredietverliezen die niet opgelopen zijn) die 
verdisconteerd worden tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet van het financieel actief. De 
boekwaarde van de activa wordt verminderd en het bedrag van het verlies wordt opgenomen in het 
geconsoliderde overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. Als een lening of een tot het 
einde van de looptijd aangehouden belegging een variabele rentevoet heeft, stemt de verdisconteringsvoet 
voor de waardering van waardeverminderingen overeen met de contractueel bepaalde actuele effectieve 
rentevoet. 

Indien het bedrag van de waardeverminderingen in een volgende periode daalt en de daling objectief kan 
worden toegeschreven aan een gebeurtenis die zich na de opname van de waardevermindering voordoet 
(zoals een verbetering van de kredietbeoordeling van de schuldenaar), wordt de tegendraaiing van de eerder 
opgenomen waardevermindering opgenomen in de geconsolideerde staat van het totaalresultaat. 
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Activa gerapporteerd als beschikbaar voor verkoop 

De Groep beoordeelt aan het einde van elke verslagperiode of er voldoende objectieve aanwijzingen 
voorhanden zijn dat een financieel actief of een groep van financiële activa een waardevermindering dient te 
ondergaan. In het geval van participaties ingedeeld als beschikbaar voor verkoop, is een aanzienlijke of 
langdurige vermindering van de reële waarde van de waarborg onder zijn kostprijs een aanwijzing dat de 
activa een waardevermindering dient te ondergaan. Als een dergelijke aanwijzing bestaat voor financiële 
activa die beschikbaar zijn voor verkoop, wordt het gecumuleerd verlies, gewaardeerd als het verschil tussen 
de aanschaffingsprijs en de actuele reële waarde minus eventuele waardeverminderingen op dat financiële 
actief die eerder werden opgenomen als winst of verlies, uit het eigen vermogen gehaald en opgenomen in de 
winst of het verlies. Waardeverminderingen, met betrekking tot vermogensinstrumenten, worden niet 
teruggeboekt. Als in een volgende periode de reële waarde van een als beschikbaar voor verkoop ingedeeld 
schuldinstrument stijgt en de stijging objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die 
plaatsvond na de verwerking van de waardevermindering in de winst- en verliesrekening, wordt de 
waardevermindering teruggeboekt via de winst- en verliesrekening. 

Toelichting 1.8 Afgeleide financiële instrumenten 

Afgeleide financiële instrumenten worden aanvankelijk tegen reële waarde opgenomen op de datum waarop 
de overeenkomst wordt afgesloten en worden daarna opnieuw tegen reële waarde herrekend. De Groep 
neemt alle winsten of verliezen die voortvloeien uit waardeveranderingen van derivaten op in de staat van 
het totaalresultaat, onder “Overige opbrengsten” of “Overige kosten” als zij betrekking hebben op 
bedrijfsactiviteiten, en onder “Financiële opbrengsten” of “Financiële kosten” als zij betrekking hebben op 
de financieringsactiviteiten van de Groep. 

Toelichting 1.9 Voorraden 

Voorraden worden opgenomen tegen het laagste van de kostprijs of de realiseerbare nettowaarde. Deze 
aanpassingen aan de realiseerbare nettowaarde worden beoordeeld op regelmatige basis en bijgewerkt om de 
geschatte verkoopprijs minus verkoopuitgaven weer te geven op basis van historische gegevens en 
verwachtingen. De kosten worden bepaald volgens de first-in, first-out (FIFO) methode. De kostprijs van 
afgewerkte producten en goederen in bewerking omvat fabricagekosten, grondstoffen, directe arbeidskosten, 
andere directe kosten en gerelateerde indirecte productiekosten (op basis van de bedrijfscapaciteit). De 
realiseerbare nettowaarde is de geschatte verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening verminderd met de 
variabele verkoopkosten. 

Waardeverminderingen op voorraden opgenomen tegen boekwaarde worden berekend op basis van wat er 
hieronder wordt uitgelegd. 

Kamerbreed en non-woven 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 70% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 35% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 20% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 50% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 70% 
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Karpetten 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 60% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 30%-50% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 10% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 30% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 50% 

Tapijttegels 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 90% 

 Kleine loten: afwaardering met 90% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-12 maanden: afwaardering met 25%-50% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 12-18 maanden: afwaardering met 75%-90% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 18 maanden: afwaardering met 90% 

Garens 

Voor garens met lage rotatie die dienen om rugs en kamerbreed tapijt te produceren bedraagt de 
afwaardering tussen 20% (6 maanden oud) en 75% (12 maanden oud). 

Voor garens met lage rotatie om tapijttegels te produceren bedraagt de afwaardering 50% (12 maanden oud) 
en 90% (16 maanden oud). 

Grond- en overige hulpstoffen (zoals wol) aangehouden voor gebruik bij de productie van afgewerkte 
producten worden niet afgewaardeerd indien verwacht wordt dat deze afgewerkte producten tegen of boven 
kostprijs kunnen worden verkocht. 

De verkoopbaarheid van de individuele voorraaditems wordt ook regelmatig afzonderlijk beoordeeld naast 
de toepassing van de hierboven beschreven algemene grondslagen van de financiële verslaggeving. Wanneer 
de omstandigheden, die eerder tot gevolg hadden dat voorraden werden afgeschreven tot waarden onder de 
kostprijs, niet meer bestaan, wordt het bedrag van de afwaardering teruggeboekt zodat de nieuwe 
boekwaarde overeenstemt met het laagste van de kostprijs of de herziene realiseerbare nettowaarde. 

De productiekosten van gemeenschappelijk gebruikte producten worden op rationele en consistente basis 
toegepast over de verschillende producten (bv. aan de hand van de relatieve verkoopwaarde van elk product 
wanneer zij identificeerbaar zijn in het productieproces of aan het einde van de productie). 

Hulpstoffen die een kleine waarde hebben, kunnen aan de realiseerbare netto verkoopwaarde gewaardeerd 
worden. Deze waarde wordt afgeleid van de kostprijs van het hoofdproduct. 

Toelichting 1.10 Handelsvorderingen 

Handelsvorderingen zijn vorderingen op klanten voor goederen die verkocht of diensten die verleend werden 
in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Als de inning binnen één jaar of minder verwacht wordt, 
worden zij ingedeeld als vlottende activa op korte termijn. In het andere geval worden zij opgenomen als 
vaste activa. 
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Handelsvorderingen worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later volgens de ‘effective 
interest method’ gewaardeerd aan netto-boekwaarde verminderd met een eventuele provisie voor dubieuze 
vorderingen. 

Handelsvorderingen worden beoordeeld op een continue basis. Een waardevermindering op 
handelsvorderingen wordt aangelegd op het moment dat de invorderbaarheid op de handelsvordering in 
vraag wordt gesteld. De waardevermindering dekt het geschatte netto risico voor de Groep en wordt 
in rekening genomen ter compensatie van de verwachte terugbetaling van de kredietverzekering. 

Toelichting 1.11 Liquide middelen 

Liquide middelen omvatten onder andere kasmiddelen, bij banken direct opvraagbare deposito’s, overige 
kortlopende zeer liquide beleggingen met oorspronkelijke looptijden van drie maanden of minder, en 
bankvoorschotten. Bankschulden worden in de balans opgenomen onder ‘Bankleningen’, onder kortlopende 
schulden. 

Toelichting 1.12 Maatschappelijk kapitaal 

Gewone aandelen worden opgenomen als eigen vermogen. Kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het 
uitgeven van nieuwe aandelen of opties, worden netto, na aftrek van belastingen, in mindering gebracht van 
het eigen vermogen. 

Wanneer een vennootschap van de Groep de aandelen van de vennootschap koopt (eigen aandelen), wordt de 
betaalde vergoeding, inclusief eventuele rechtstreeks toerekenbare bijhorende kosten (na aftrek van 
belastingen), afgetrokken van het eigen vermogen dat toegerekend kan worden aan de aandeelhouders van de 
Vennootschap tot de aandelen geschrapt of opnieuw uitgegeven worden. Wanneer dergelijke aandelen later 
opnieuw uitgegeven worden, dan worden alle ontvangen vergoedingen, na aftrek van eventuele rechtstreeks 
toerekenbare bijhorende transactiekosten en belastingen, opgenomen in het eigen vermogen dat kan worden 
toegekend aan de aandeelhouders van de vennootschap. 

Toelichting 1.13 Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen tegen hun reële waarde wanneer een redelijke zekerheid bestaat dat 
de subsidie zal worden ontvangen en de Groep aan alle voorwaarden zal voldoen. 

Subsidies met betrekking tot kosten worden gespreid opgenomen in de staat van het totaalresultaat over de 
periode waarin de kosten, waarop de overheidssubsidie betrekking heeft, opgelopen werden. 

Overheidssubsidies met betrekking tot de aankoop van materiële vaste activa worden opgenomen in de 
langlopende schulden en worden op een lineaire basis in resultaat genomen over de verwachte levensduur 
van de bijhorende activa. 

Toelichting 1.14 Handelsschulden 

Handelsschulden zijn verplichtingen tot het betalen van goederen of diensten die in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening werden aangeschaft bij leveranciers. Handelsschulden worden als kortlopende schulden 
gerapporteerd indien ze betaald moeten worden binnen één jaar of minder (of binnen de normale 
bedrijfscyclus indien langer). In het andere geval worden zij opgenomen als langlopende schulden. 

Handelsschulden worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later gewaardeerd volgens de 
“amortized cost” methode gebruik makend van de effectieve interest methode. 

Financieringsregelingen voor de leverancier worden als een financiële verplichting opgenomen tenzij de 
oorspronkelijke handelsschuld afgelost is of waar de voorwaarden ingrijpend gewijzigd zijn zodanig dat ze 
in aanmerking komen om in overeenstemming met IAS 39 van de balans gehaald te worden (we verwijzen 
naar de grondslag voor financiële verslaggeving over schuldaflossing en schuldwijziging). 
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Toelichting 1.15 Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarde in de winst-en 

verliesrekening 

Bepaalde instrumenten die de juridische vorm van een schuld hebben, zijn in wezen eigen vermogen. Een 
financieel instrument wordt als een financiële verplichting of een eigen-vermogensinstrument ingedeeld 
afhankelijk van de inhoud van de regeling, veeleer dan van de juridische vorm. Verplichtingen ontstaan 
wanneer de emittent contractueel verplicht is de houder geldmiddelen of een ander financieel actief te 
leveren. Een instrument is alleen een eigen-vermogensinstrument als de emittent een dergelijke verplichting 
niet heeft, d.w.z. als hij het onvoorwaardelijke recht heeft een afwikkeling in de vorm van geldmiddelen of 
een ander financieel actief te vermijden. De mogelijkheid om de betaling uit te stellen, is niet voldoende om 
de classificatie als eigen vermogen te verkrijgen tenzij de betaling voor onbepaalde tijd kan worden 
uitgesteld. In het algemeen is de verplichting van een entiteit om haar eigen aandelen te leveren, geen 
financiële verplichting omdat de eigen aandelen van een entiteit niet als haar financiële activa worden 
beschouwd. Een uitzondering is het geval waarbij een entiteit verplicht is een variabel aantal van haar eigen-
vermogensinstrumenten te leveren. 

Achtergestelde leningen uitgegeven aan de aandeelhouders (PEC’s - Preferred Equity Certificates) omvatten 
afgeleide instrumenten en worden gewaardeerd aan de reële waarde in de winst- en verliesrekening in 
overeenstemming met IAS 32.26 (“Reële waarde optie”). 

Toelichting 1.16 Senior Secured Notes en bank- en andere leningen 

Senior Secured Notes, Bank- en andere Leningen worden aanvankelijk opgenomen aan de reële waarde, na 
aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden leningen geboekt volgens ge-amortiseerde kostprijs. 
Eventuele verschillen tussen de opbrengsten (na aftrek van transactiekosten) en de aflossingswaarde worden 
volgens de ‘effectieve interest methode’ in de staat van het totaalresultaat opgenomen over de looptijd van de 
leningen. 

Vergoedingen, betaald bij het vastleggen van de kredietfaciliteiten, worden als transactiekosten van de lening 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat de faciliteiten gedeeltelijk of volledig zullen worden 
opgenomen. In dit geval wordt de vergoeding uitgesteld tot het moment van de opname van de faciliteiten. 
Als er geen aanwijzingen bestaan dat de faciliteit waarschijnlijk gedeeltelijk of geheel zal worden 
opgenomen, wordt de vergoeding geactiveerd als een vooruitbetaling voor financieringsdiensten en 
afgeschreven over de periode van de faciliteit waarop ze betrekking heeft. 

Toelichting 1.17 Uitboeken van financiële activa en verplichtingen 

Een financieel actief (of eventueel een deel van een financieel actief of een deel van een groep van 
soortgelijke financiële activa) wordt uitgeboekt wanneer: 

 de rechten op kasstromen uit het actief vervallen zijn; 

 de Groep het recht behoudt om kasstromen uit het actief te ontvangen, maar een verplichting 
is aangegaan om ze volledig en zonder relevant uitstel aan een derde partij te betalen in het 
kader van een “doorgeefregeling”; of 

 de Groep haar rechten op kasstromen uit het actief heeft overgedragen en hetzij (a) alle 
risico's en voordelen van het actief grotendeels heeft overgedragen, of (b) in wezen 
alle risico's en voordelen van het actief grotendeels verloren heeft, maar de controle over het 
actief overgedragen heeft. 

Waar de voorwaarden van IAS 39 voor het uitboeken niet vervuld zijn, worden de vorderingen zoals voorheen 
opgenomen in de balans, terwijl de inkomsten die de Groep in het kader van financierings-/factoringregelingen 
ontvangt, worden opgenomen als een financiële verplichting. 

Een financiële verplichting wordt uitgeboekt wanneer de verplichting kwijtgescholden of geschrapt wordt of 
haar vervaldatum heeft bereikt. Wanneer een bestaande financiële verplichting vervangen wordt door een 
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andere van dezelfde kredietverstrekker maar met aanzienlijk verschillende voorwaarden, of wanneer de 
bestaande verplichting aan een andere kredietverstrekker wordt overgedragen en de Groep door haar 
oorspronkelijke kredietverstrekker van haar verplichting wordt gekweten, of de voorwaarden van een 
bestaande verplichting aanzienlijke wijzigingen ondergaan, wordt een dergelijke ruil of wijziging behandeld 
als het van de balans halen van de originele verplichting en de opname van een nieuwe verplichting, en 
wordt het verschil tussen de respectievelijke bedragen opgenomen in de geconsolideerde staat van het 
totaalresultaat. 

De voorwaarden worden beschouwd als aanzienlijk gewijzigd als de actuele waarde van de toekomstige 
kasstromen die overeenkomstig de nieuwe voorwaarden worden verrekend, inclusief eventuele betaalde 
vergoedingen na aftrek van eventuele ontvangen en verrekende vergoedingen volgens de oorspronkelijke 
effectieve rentevoet, ten minste tien procent verschilt van de verrekende actuele waarde van de resterende 
kasstromen van de oorspronkelijke financiële verplichting. 

Toelichting 1.18 Verschuldigde en uitgestelde belastingen 

De belastingkosten voor de periode bestaan uit verschuldigde en uitgestelde belastingen. De belastingen 
worden opgenomen in de staat van het totaalresultaat tenzij ze betrekking hebben op items die in niet-
gerealiseerde resultaten of rechtstreeks in eigen vermogen worden opgenomen. In dit geval wordt de 
belasting ook opgenomen respectievelijk in niet-gerealiseerde resultaten of respectievelijk rechtstreeks in 
eigen vermogen. 

De verschuldigde belasting wordt berekend op basis van de belastingwetten die van kracht of aangekondigd 
zijn op de balansdatum in de landen waar de ondernemingen van de Groep actief zijn en belastbare winst 
genereren. In overeenstemming met paragraaf 46 van IAS 12 ‘belastingen op het resultaat’, evalueert het 
management periodiek de belastingschulden voor deze zaken in welke de belastingregelgeving aan 
interpretatie onderhevig is. Het stelt indien nodig voorzieningen vast op basis van de bedragen die betaald 
zullen worden aan de fiscale autoriteiten. Deze evaluatie wordt gemaakt voor belastbare tijdperken die open 
zijn voor audit voor de bevoegde instanties. 

Uitgestelde belastingen worden volgens de periode-toerekening methode opgenomen, rekening houdend met 
tijdelijke verschillen tussen de belastinggrondslagen van activa en passiva en hun boekwaarden in de 
geconsolideerde jaarrekening. De uitgestelde belasting wordt echter niet geboekt als zij ontstaan is uit de 
oorspronkelijke opname van een actief of verplichting in een andere transactie dan een bedrijfscombinatie 
waarbij op het ogenblik van de transactie noch het economische noch het fiscale resultaat werd beïnvloed. 
De uitgestelde belasting wordt bepaald aan de hand van de belastingtarieven (en -wetten) die op de 
balansdatum van toepassing of aangekondigd waren en waarvan verwacht wordt dat ze van toepassing zullen 
zijn wanneer het actief waarop de belastinglatentie betrekking heeft, gerealiseerd wordt of de uitgestelde 
belastingschuld wordt afgewikkeld. 

Uitgestelde belastingen worden opgenomen onder het actief voor zover het waarschijnlijk is dat er 
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend. 

Uitgestelde belastingen worden voorzien voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit investeringen in 
dochterondernemingen en deelnemingen, tenzij de Groep volledige controle heeft over het tijdstip waarop 
het tijdelijke verschil wordt teruggeboekt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil niet in de nabije 
toekomst zal worden aangepast. 

Uitgestelde belastingen op het actief en passief worden gesaldeerd als een wettelijk afdwingbaar recht 
bestaat om over de periode te innen belastingvorderingen en de over de periode te betalen 
belastingverplichtingen te salderen en als de actieve en passieve betalingslatenties betrekking hebben op 
belastingen die door dezelfde belastingdienst worden geheven op hetzij de belastbare entiteit of diverse 
belastbare entiteiten waar het voornemen bestaat om de saldi op netto-basis te vereffenen. Uitgestelde 
belastingen worden niet verdisconteerd. 
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Toelichting 1.19 Personeelsbeloningen 

Pensioenverplichtingen 

IAS 19 onderscheidt twee types van regelingen betreffende vergoedingen na uitdiensttreding: 

 Toegezegde-bijdrageregelingen of defined contribution (DC) zijn regelingen betreffende 
vergoeding na uitdiensttreding waarbij een vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan een 
aparte entiteit (een fonds of groepsverzekering) en geen in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichting heeft om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende 
activa beschikt om alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met 
werknemersprestaties in de huidige periode en in voorgaande perioden. 

 Toegezegde-pensioenvoordelenregeling of defined benefit (DB) zijn alle andere regelingen 
betreffende vergoedingen na uitdiensttreding dan toegezegde-bijdrageregelingen. 

De vennootschappen van de groep werken met één DB voor een groep van managers en met verschillende 
pensioenregelingen die gefinancierd worden met betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. Door de 
pensioenwetgeving die van toepassing is op de tweede pensioenpijler (volgens “de Wet Vandenbroucke”), 
worden alle Belgische DC plannen onder IFRS herzien als DB plannen. De Wet Vandenbroucke bepaalt in 
de context van pensioenregelingen, dat de werkgever een minimumrendement van 3,75% moet garanderen 
op de werknemersbijdrage en 3,25% op de werkgeversbijdrage. Kort voor het jaareinde van 2015 is er een 
wijziging in de Belgische wetgeving doorgevoerd. Dit resulteerde in een daling van het gegarandeerde 
rendement van 3,25% tot een minimum intrestvoet gebaseerd op de 10-jarige Belgische intrestvoet, maar met 
een interval tussen 1,75% en 3,25%. Het nieuwe tarief (momenteel 1,75%) wordt toegepast voor de jaren na 
2015 op de toekomstige bijdragen en ook op de gecumuleerde bijdragen van het verleden per 31 december 
2015 wanneer het financieringsorganisme geen bepaald resultaat op de bijdragen kan garanderen tot de 
pensioneringsleeftijd. Wanneer het organisme zulke resultaten kan garanderen, blijven de intrestvoeten van 
3,25%/2,75% van toepassing. 

Door deze gegarandeerde minimumrendementen is de werkgever blootgesteld aan een financieel 
risico: verdere bijdragen kunnen vereist zijn als het rendement op de activa niet voldoende is om het 
minimum voordeel te bereiken. De Groep heeft pensioenplannen die gefinancierd worden door 
verzekeringscontracten. Een vereenvoudigde methodologie werd gebruikt om een betrouwbare schatting van 
de verplichting daar de verplichting beperkt in omvang is. De gerelateerde veronderstellingen, de toegezegde 
pensioenvoordelen en de gerelateerde activaplannen worden verder uitgelegd in de betreffende toelichtingen. 

Andere verplichtingen na uitdiensttreding 

De Groep heeft geen andere verplichtingen na uitdiensttreding. 

Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn verschuldigd wanneer het dienstverband van een werknemer wordt beëindigd vóór 
de normale pensioendatum of wanneer een werknemer in ruil voor deze vergoedingen vrijwillig ontslag heeft 
aanvaard. De Groep neemt ontslagvergoedingen op het vroegste van de volgende data: (a) hetzij wanneer de 
Groep niet langer het aanbod van deze voordelen kan intrekken; en (b) hetzij wanneer de Groep de 
herstructureringskosten erkent onder het toepassingsgebied van IAS 37 en de betaling van de 
ontslagvergoedingen veronderstellen. Vergoedingen die worden toegekend na meer dan 12 maanden na het 
einde van de rapporteringsperiode worden verdisconteerd tegen hun huidige waarde. 

In België zorgt het brugpensioensysteem ervoor dat oudere personen die door hun werkgever ontslagen 
worden of die worden gestimuleerd om hun dienstverband te beëindigen, als zij aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, recht hebben op de betaling van een aanvullende werkloosheidsuitkering door hun vroegere 
werkgever boven op de werkloosheidsuitkeringen die worden betaald door de sociale zekerheid. Doorgaans 
wordt die uitkering betaald tot de normale pensioenleeftijd, die 65 jaar bedraagt. 
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Bij Balta maken diverse voormalige werknemers gebruik van de brugpensioenregeling op basis van diverse 
collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) die van kracht zijn voor de sector (textielnijverheid en breiwerk/ 
industrie textile et de la bonneterie) of specifiek zijn voor Balta. Deze cao's beschrijven de voorwaarden 
waarover werknemers in de sector beschikken om gebruik te maken van het brugpensioen, de oprichting van 
een sectorfonds (fonds voor bestaanszekerheid/ fonds de sécurité d’existence), deeltijdse arbeid, opleiding en 
training enz. Er zijn bepaalde cao's voor arbeiders en andere voor bedienden. 

Voor deze brugpensioenen die rechtstreeks door de werkgever worden uitbetaald, moet krachtens IAS 19 een 
voorziening worden aangelegd. Die werd vastgelegd op de actuele waarde van de toekomstige verwachte 
kasstromen. De gebruikte verdisconteringsvoet is gebaseerd op de opbrengst van bedrijfsobligaties met hoge 
rating (AA) met een looptijd die vergelijkbaar is met de looptijd van de verplichtingen.  

Bonusregelingen 

De Groep neemt een voorziening voor jaarlijkse bonussen op, waar ze hiertoe contractueel verplicht is of 
indien er een gangbare praktijk is die tot een feitelijke verplichting heeft geleid. 

Toelichting 1.20 Op aandelen gebaseerde betalingen 

Een in eigen-vermogensinstrumenten af te wikkelen, op aandelen gebaseerde betalingstransactie is een 
transactie waarbij de Groep diensten ontvangt als vergoeding voor haar eigen aandelen (of aandelenopties). 
De reële waarde van de diensten die in ruil voor de toekenning van de aandelen (of aandelenopties) worden 
ontvangen, bepaald op basis van de reële waarde op de toekenningsdatum van de aandelen (of 
aandelenopties), wordt opgenomen als een last voor de duur van de uitoefenperiode. 

Een op aandelen gebaseerde betalingsregeling betaald in contanten: De geleverde goederen of diensten en de 
verplichtingen worden gewaardeerd aan de reële waarde van de verplichting. Totdat de verplichting 
definitief is, wordt de reële waarde van de verplichting herschat aan het eind van elke verslagperiode alsook 
op de afwikkelingsdatum. De waarde en eventuele aanpassingen in reële waarde worden erkend in de 
resultatenrekening van deze periode.  

Toelichting 1.21 Voorzieningen 

Voorzieningen voor milieuverontreiniging, herstructureringskosten en juridische claims worden opgenomen 
wanneer de Groep een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft ten gevolge van 
gebeurtenissen in het verleden, het waarschijnlijk is dat een financiële verplichting vereist zal zijn om de 
verplichting af te wikkelen en het bedrag op betrouwbare wijze kan worden geschat. Er worden geen 
voorzieningen opgenomen voor toekomstige bedrijfsverliezen. 

Wanneer er sprake is van een aantal soortgelijke verplichtingen wordt de categorie van verplichtingen in haar 
geheel beschouwd om te bepalen of het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn om 
de verplichtingen af te wikkelen. Een voorziening wordt opgenomen zelfs als de waarschijnlijkheid van een 
uitstroom met betrekking tot één van de items in dezelfde categorie van verplichtingen klein is. 

Voorzieningen worden berekend tegen de huidige waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn 
om aan de verplichting te voldoen tegen een verdisconteringsvoet “voor belastingen” die een weergave is 
van de huidige marktwaardering van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s die met de verplichting 
samenhangen. De stijging van de voorziening door tijdsverloop wordt als rentelast erkend. 

De Groep heeft milieuverplichtingen met betrekking tot haar vroegere activiteiten die gebaseerd zijn op de 
milieubeheersplannen van de Groep, in overeenstemming met de actuele wettelijke milieuvoorschriften. 
Voorzieningen voor saneringskosten worden opgenomen wanneer er een bestaande legale verplichting is, het 
waarschijnlijk is dat de uitgaven voor sanering vereist zullen zijn en de kosten binnen een redelijke zekerheid 
kunnen worden geraamd. De kosten zijn gebaseerd op momenteel beschikbare feiten, de technologie 
waarvan verwacht wordt dat zij beschikbaar is op het tijdstip van de sanering, de wetten en verordeningen 
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die al van kracht zijn of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van kracht zullen zijn en rekening 
houdend met vroegere ervaringen op het gebied van sanering van verontreinigde sites. 

Voorzieningen voor herstructurering worden alleen opgenomen als de Groep op de verslagdatum een 
feitelijke verplichting aantoont om te herstructureren. De feitelijke verplichting moet worden aangetoond 
door: (a) een gedetailleerd formeel plan dat de belangrijkste kenmerken van de herstructurering vermeldt; en 
(b) het wekken van een terechte verwachting bij de betrokkenen dat de Groep de herstructurering zal 
doorvoeren door de tenuitvoerlegging van het plan te starten of door de belangrijkste kenmerken bekend te 
maken aan de betrokkenen. 

Toelichting 1.22 Erkenning van opbrengsten 

Omzet omvat de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding voor de verkoop van goederen 
en het leveren van diensten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de Groep. Omzet wordt 
gepresenteerd na aftrek van btw, creditnota’s, kortingen en na eliminatie van intercompany omzetten. 

De Groep neemt omzet op wanneer het bedrag van de omzet betrouwbaar kan worden bepaald, 
waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien en wanneer 
specifieke criteria vervuld zijn voor elk van de hierna beschreven activiteiten van de Groep. De Groep 
baseert haar ramingen op historische resultaten, rekening houdend met het type klant, het type transactie en 
de specifieke kenmerken van elke transactie. 

Verkoop van goederen 

De verkoop van goederen wordt verwerkt wanneer de risico's en voordelen worden overgedragen naar de 
klanten. In de meeste gevallen is dit wanneer de goederen beschikbaar worden gesteld voor ophaling in de 
magazijnen van de Groep (fabriek, magazijn) op de datum die overeengekomen werd met de klant 
(internationale commerciële voorwaarden - EXW) en de klant de goederen heeft aanvaard in 
overeenstemming met de verkoopovereenkomst. 

Indien van toepassing, bevat de verkoopprijs die gefactureerd wordt aan de klant transportkosten om de 

goederen tot bij de klant te leveren, de opbrengsten hieruit worden opgenomen in de omzet. De 

transportkosten die door de Groep zelf gemaakt worden zijn opgenomen onder overige kosten. 

Renteopbrengsten 

Renteopbrengsten worden erkend volgens de ‘effectieve interest methode’. Wanneer een vordering een 
waardevermindering ondergaat, vermindert de Groep de boekwaarde tot de realiseerbare waarde die 
overeenstemt met de geraamde toekomstige kasstroom, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 
rentevoet, en blijft ze het disconto afwikkelen als renteopbrengsten. Renteopbrengsten op in waarde 
verminderde leningen en vorderingen worden opgenomen volgens de oorspronkelijke effectieve rentevoet. 

Dividendinkomen 

Het dividendinkomen wordt opgenomen wanneer het recht om betalingen te ontvangen, vastgelegd is. 

Toelichting 1.23 Leasing 

De groep leaset bepaalde materiële vaste activa. 

Leasing waarbij nagenoeg alle risico's en voordelen verbonden met de eigendom van het geleasede actief bij 
de verhuurder berusten, worden weergegeven als operationele leasing. Betalingen uitgevoerd in het kader 
van operationele leasing (na aftrek van kortingen ontvangen van de verhuurder) worden lineair opgenomen 
in de staat van het totaalresultaat over de looptijd van de leasing. 



 
  

 

 

 
 F-152  

 

Leasing van materiële vaste activa waarbij in wezen alle risico's en voordelen verbonden aan de eigendom 
bij de Groep berusten, worden weergegeven als financiële leasing. Financiële leasing wordt bij het begin van 
de leasingovereenkomst gekapitaliseerd tegen de laagste waarde van: de reële waarde van het geleasede 
actief of de actuele waarde van de minimale leasebetalingen. 

Elke betaling wordt ge-alloceerd naar schulden en financieringskosten zodat een constante spreiding van het 
uitstaande financieringssaldo wordt verkregen. De overeenkomstige huurverplichtingen inclusief 
financieringskosten, aankoopoptie (wanneer er een redelijke zekerheid is dat de leasingnemer de eigendom 
zal verkrijgen op het einde van de leasetermijn) worden opgenomen onder “Leningen”. Het rentebestanddeel 
van de financieringskosten wordt gespreid over de leaseperiode in de staat van het totaalresultaat 
opgenomen, zodat voor elke periode een constante periodieke rente over het resterende saldo van de 
verplichting wordt verkregen. De materiële vaste activa verworven in het kader van financiële-
leaseovereenkomsten worden afgeschreven over de gebruiksduur van de activa of als er geen redelijke 
zekerheid is dat de leasingnemer aan het eind van de leaseperiode de eigendom zal verkrijgen, zal de activa 
volledig afgeschreven moeten worden over de leaseperiode of over zijn gebruiksduur, naargelang welke 
periode het kortst is. 

Toelichting 1.24 Dividenduitkering 

Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de Vennootschap worden in de jaarrekening van de Groep 
als een verplichting opgenomen in de periode waarin de dividenden door de aandeelhouders van de 
Vennootschap goedgekeurd werden. 

Toelichting 1.25 Heffingen 

De Groep heeft de standaard IFRIC 21 ‘Heffingen’ toegepast. IFRIC 21 behandelt de boekhoudkundige 
verwerking van een verplichting tot het betalen van een heffing indien deze verplichting binnen het 
‘toepassingsgebied’ van IAS 37 ‘Voorzieningen’ valt. De interpretatie behandelt de verplichting tot het 
betalen van een heffing en de periode wanneer deze verplichting moet opgenomen worden. De Groep betaalt 
vooral onroerende voorheffing die onder deze regeling valt. Alhoewel de Groep door het gebruik van IFRIC 
21 geen significante impact verwacht op de resultaten van de Groep eindigend op 31 december 2015, 
resulteert de toepassing van deze standaard in een vroegere opname van de onroerende voorheffing, namelijk 
in het eerste kwartaal in plaats van gespreid over het jaar. 

Toelichting 1.26 Kasstroomoverzicht 

De kasstromen van de Groep worden opgenomen volgens de indirecte methode. Deze methode splitst de 
mutaties op in kasmiddelen voor de verslagperiode, door de nettowinst voor het jaar te corrigeren voor alle 
niet-kaskosten en veranderingen in het bedrijfskapitaal en investerings- en financieringskasstromen voor de 
verslagperiode te identificeren. 

Toelichting 1.27 Non-GAAP maatregelen 

De bedrijfswinst/het bedrijfsverlies vóór eenmalige opbrengsten/kosten is een niet-IFRS maatstaf van de 
prestaties. Eenmalige opbrengsten/kosten zijn belangrijke posten die omwille van hun omvang of voorkomen 
afzonderlijk worden gespecificeerd opdat lezers een volledig en correct inzicht in de resultaten van de Groep 
zouden bekomen. Transacties die eenmalige opbrengsten/kosten tot gevolg kunnen hebben, zijn in hoofdzaak 
transactiekosten in verband met bedrijfscombinaties, voorzieningen voor herstructurering en hun 
tegenboeking, waardeverminderingen van materiële vaste activa, de terugboeking van dergelijke 
afwaarderingen of waardeverminderingen, juridische claims, de afstoot van posten van materiële vaste activa 
of investeringen in dochterondernemingen, negatieve goodwill voortvloeiend uit bedrijfscombinaties, 
vroegtijdige beëindiging van schuldinstrumenten en terugboeking van voorzieningen. 

EBITDA is een niet IFRS prestatiemaatstaf gedefinieerd als “Bedrijfswinst/-verlies gecorrigeerd voor 
afschrijvings- en waardeverminderingskosten op materiële en immateriële vaste activa”. 
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EBIT is een niet IFRS presentatiemaatstaf gedefinieerd als ‘bedrijfswinst/-verlies’ voor bijzondere posten. 

EBITDA marge is de verhouding van een niet IFRS prestatiemaatregel gedefinieerd als EBITDA ten 
opzichte van omzet. 

EBITDA voor buitengewone kosten is een niet IFRS prestatiemaatstaf gedefinieerd als Bedrijfswinst/-verlies 
vóór bijzondere posten gecorrigeerd voor afschrijvings- en waardeverminderingskosten.  

EBITDA voor buitengewone kosten marge is de verhouding van een niet IFRS prestatiemaatregel 
gedefinieerd als EBITDA voor buitengewone kosten ten opzichte van omzet. 

De niet-GAAP-maatstaven worden in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen omdat het management 
gelooft dat ze als aanvullende prestatiemaatstaven nuttig zijn voor veel beleggers, effectenanalisten en 
andere betrokken partijen. 

De Groep presenteert niet-IFRS maatstaven ter aanvulling van financiële maatstaven die bepaald werden in 
overeenstemming met IFRS. De door de Groep gerapporteerde niet-IFRS maatstaven kunnen verschillen van 
soortgelijke maatstaven die gepresenteerd worden door andere vennootschappen. 

TOELICHTING 2. KRITISCHE BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN EN 

BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN ONZEKERHEID 

De bedragen, gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening, bevatten schattingen en veronderstellingen 
over de toekomst. Schattingen en beoordelingen worden doorlopend geëvalueerd en zijn gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden en andere factoren, waaronder verwachte toekomstige gebeurtenissen waarvan het 
onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk is dat ze zich zullen voordoen. De uitkomst van de ramingen 
en veronderstellingen zal zelden overeenstemmen met de werkelijkheid. Schattingen en veronderstellingen die 
een impact kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening worden hierna besproken. 

Beoordeling van de reële waarde m.b.t. bedrijfscombinaties 

De Vennootschap paste schattingen en beoordelingen toe om de reële waarde van de verworven activa en de 
in een bedrijfscombinatie aangenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen te bepalen. De 
waarde van de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, opgenomen op de overnamedatum 
worden bepaald op reële waarde. Bij het bepalen van de reële waarde gebruikt de Vennootschap 
waarderingsmethoden waaronder de ‘Discounted Cash Flow’ analyse. De ramingen van de Vennootschap 
zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, maar deze zijn inherent onzeker en onvoorspelbaar. Deze 
waarderingen vereisen het gebruik van de veronderstellingen van het management, dewelke geen 
onverwachte gebeurtenissen en situaties omvatten. Als zich relevante veranderingen in belangrijke 
veronderstellingen voordoen, moet de administratieve verwerking van de bedrijfscombinatie mogelijk 
herzien worden, onder meer door een aanpassing van de goodwill of een aanvullende korting op de 
participatie te registreren. 

Goodwill 

Het bedrag van de goodwill die geregistreerd staat als het gevolg van de bedrijfscombinatie is afhankelijk 
van de allocatie van de aankoopprijs tot de werkelijke waarde van de verworven geïdentificeerde activa en 
veronderstelde verplichtingen. De bepaling van de werkelijke waarde van de activa en verplichtingen is voor 
een grote mate gebaseerd op het oordeel van het management. De allocatie van de aankoopprijs heeft een 
impact op het resultaat van de Groep. Indien meer goodwill ge-alloceerd wordt naar immateriële vaste activa 
die over een beperkte levensduur worden afgeschreven, zal een ander resultaat gerealiseerd worden dan 
wanneer deze ge-alloceerd wordt naar immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, zoals 
goodwill, die niet worden afgeschreven. Het verschil in afschrijvingslasten zal leiden tot een ander resultaat. 

Toetsing van waardeverminderingen (impairment testing) 
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IFRS verwacht dat het management jaarlijks een test doet voor waardeverminderingen op activa met een 
onbepaalde levensduur. Activa met een bepaalde levensduur moeten eveneens jaarlijks op 
waardevermindering gecontroleerd worden, telkens als er op grond van gebeurtenissen of veranderde 
omstandigheden aanleiding is om te veronderstellen dat de boekwaarde niet langer realiseerbaar is. Een 
impairment test is een onderdeel waarvoor het oordeel van het management van belang is. Het management 
onderzoekt of de boekwaarde van de activa kan ondersteund worden door de nettowaarde van de 
toekomstige kasstromen afgeleid van activa die zulke kasstromenvoorspellingen gebruiken waarbij de 
toekomstige kasstromen verdisconteerd zijn tegen een aangepast tarief. Bij het berekenen van de nettowaarde 
van de toekomstige kasstromen moeten er bepaalde veronderstellingen in acht genomen worden met 
betrekking tot onzekere situaties inclusief de verwachtingen van het management in verband met: 

 groei in EBITDA, berekend gecorrigeerde Bedrijfswinst/-verlies voor afschrijvings- en 
waardeverminderingskosten. 

 tijdsplanning en hoogte van toekomstige investeringen; 

 lange termijn groeipercentages, en 

 de selectie van discountpercentages die de betrokken risico’s weerspiegelen 

Verandering van de veronderstellingen die werden geselecteerd door het management, in het bijzonder de 
discountpercentages en veronderstellingen in verband met groeipercentages die worden gebruikt voor 
kasstroomvoorspellingen, kunnen een grote impact hebben op de impairment test van de Vennootschap en de 
resultaten. De impairment tests houden ook rekening met veronderstellingen die gerelateerd zijn aan de 
sensitiviteit van de kasstroomvoorspellingen. Verdere details kunnen teruggevonden worden in Toelichting 13. 
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Fair value estimates van de preferente aandeelbewijzen 

De overname van Balta Finance werd gedeeltelijk gefinancierd door preferente aandeelbewijzen (PEC’s). 
Afhankelijk van de situatie waarin de PEC’s worden vereffend heeft de vennootschap het recht om de PEC’s 
in aandelen af te lossen. De contracten moeten gepresenteerd worden als financiële schulden daar de 
Vennootschap niet beschikt over een onvoorwaardelijk recht om te verhinderen dat contanten gebruikt 
dienen te worden om de PEC’s te vereffenen. De aanwezigheid van vroegtijdige terugbetaling en 
omzettingsopties impliceren dat het contract verschillende ingebouwde derivaten bevat. Gezien de 
onmogelijkheid om de ingebouwde derivaten af te splitsen van het contract, wordt het volledige contract 
gewaardeerd aan fair value in de winst- en verliesrekening. 

Een waaier aan waarderingsmethodes kan gebruikt worden bij de bepaling van de werkelijke waarde van de 
niet-genoteerde verplichtingen. Bij het ramen van de werkelijke waarde van de PEC’s wordt beroep gedaan op 
het oordeel van het management. Om de meest gepaste waardering te selecteren zal het management 
verschillende waarderingsmethodes aanwenden en het bedrag selecteren binnen de marges waarvan ze denken 
dat deze de werkelijke waarde van de PEC’s het best weerspiegelen. De waarderingsmethode wordt 
gecatalogeerd als een niveau 3 waardering als we kijken naar de gebruikte natuur van de inputs (bijvoorbeeld, 
onobserveerbare inputs zoals budgetten en voorspellingen) voor de waardering van de instrumenten. 

Inkomstenbelastingen 

De Groep is onderworpen aan belastingen in diverse rechtsgebieden en moet daarom de belastingposities 
bepalen onder de lokale belastingwetgevingen en de standpunten van de fiscus. Deze belastingen kunnen 
ingewikkeld zijn en onderhevig zijn aan interpretaties die verschillend zijn tussen belastingplichtigen en de 
lokale belastingautoriteiten. 

De Groep heeft belastingkredieten op basis van fiscale verliezen, DBI (DBI = definitief belaste inkomsten) 
en NIA (= notionele intrestaftrek). Deze belastingkredieten kunnen gebruikt worden om toekomstige 
belastbare winsten te compenseren. De waardering van deze activa berust op een aantal beoordelingen 
gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige belastbare winsten van diverse dochterondernemingen 
van de Groep in verschillende rechtsgebieden en op het resultaat van de belastingplanningsstrategieën. Deze 
schattingen zijn voorzichtig gemaakt, rekening houdend met de huidige kennis en met billijke lange termijn 
voorspellingen. Indien de omstandigheden veranderen en het uiteindelijke fiscale resultaat verschilt van de 
aanvankelijk opgenomen bedragen, dan hebben die verschillen een impact op de voorzieningen voor 
inkomstenbelastingen en uitgestelde belastingen in de periode waarin die vaststelling wordt gedaan. 

Handelsvorderingen 

De Groep voert belangrijke schattingen uit om de reserve voor oninbare handelsvorderingen te bepalen 
wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat de Groep niet alle bedragen zal kunnen innen binnen de 
oorspronkelijk vooropgestelde termijnen. De beoordeling wordt uitgevoerd op een individuele basis, waarbij 
verschillende factoren worden bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, ouderdom van de 
facturen en de economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het betaalgedrag van de klant. 

Het bedrag van de voorziening voor dubieuze debiteuren is het verschil tussen de boekwaarde van het actief 
en de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de originele effectieve 
rente. De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de aanzienlijke financiële 
moeilijkheden van de debiteur, de waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet zal gaan of een financiële 
reorganisatie moet ondergaan, en niet- of wanbetalingen worden beschouwd als indicatoren dat de 
handelsvordering een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. 

TOELICHTING 3. OMZET 

In de volgende tabel wordt onze omzet gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 2015 en 2014: 

 



 
  

 

 

 
 F-156  

 

  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Opbrengsten    556.822   519.529  

Rugs ............................................................................................................................................................................................    204.076   181.544  

Residential ..................................................................................................................................................................................    247.495   239.148  

Commercial ................................................................................................................................................................................    79.243   69.904  

Non-woven .................................................................................................................................................................................    26.008   28.933  

    

Omzet volgens geografisch gebied    556.822   519.529  

Europa ........................................................................................................................................................................................    439.873   428.049  

Noord-Amerika ..........................................................................................................................................................................    64.229   43.611  

Rest van de wereld .....................................................................................................................................................................    52.720   47.869  

Tijdens het jaar afgesloten op 31 december 2015, steeg onze winst met € 37,3 miljoen of 7,2% tot € 556,8 
miljoen van € 519,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. 

Deze stijging kon worden toegekend aan onze divisie Rugs (€ 22,5 miljoen of 12,4%), onze divisie 
Commercial (€ 9,3 miljoen of 13,4%) en onze divisie Residential (€ 8,3 miljoen of 3,5%). De omzetgroei 
werd gedeeltelijk tenietgedaan door een daling in onze Non-Woven-divisie (€ 2,9 miljoen of 10,1%). 

Op geografisch niveau is groei waargenomen in alle regio's. De groei in Noord-Amerika echter (€ 20,6 
miljoen of 47,3%) was aanzienlijk hoger dan in Europa (€ 11,8 miljoen of 2,8%) en de rest van de wereld 
(€ 4,9 miljoen of 10,1%). 

TOELICHTING 4. GRONDSTOFFENKOSTEN 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Kostprijs grondstoffen ...............................................................................................................................................................   (269.675) (256.794) 

Als% van de omzet ....................................................................................................................................................................   48,4% 49,4% 

Uitgaven voor grondstoffen bedragen voornamelijk aankoop van polypropyleengranulaat en 
polyamidegranulaat, latex, garens, voeringen, jute, wol en verpakkingsmaterialen. Daarnaast zijn wijzigingen 
in het inventarisniveau voor grondstoffen en hulpstoffen aan het einde van het jaar ook opgenomen. 

Uitgaven voor grondstoffen namen toe met € 12,9 miljoen of 5,0% van € 256,8 miljoen voor het jaar 
eindigend per 31 december 2014 tot € 269,7 miljoen voor het jaar eindigend per 31 december 2015. Let er op 
dat € 10,8 miljoen van deze toename resulteert uit een opwaartse waardeverschuiving van inventaris 
geregistreerd in de context van de toewijzing van de aankoopprijs. Zoals aangegeven in deel 3 werd de 
boekwaarde van de voorraden verhoogd naar hun marktwaarde min de kosten om deze producten op de 
markt te brengen. Aangezien deze waarde hoger ligt dan ons inventariswaarderingsbeleid moet deze 
waardeaanpassing als eenmalig worden beschouwd. 

Met uitsluiting van de niet-contante impact van de toewijzing van de aankoopprijs bedroegen de 
grondstoffenkosten € 258,9 miljoen en vertegenwoordigden zij 46,5% van de omzet, tegen 49,4% in 2014. 
Deze afname is vooral toe te schrijven aan een afname van de gemiddelde kosten voor granulaten en latex. 
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TOELICHTING 5. VOORRAADWIJZIGINGEN 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Voorraadwijzigingen ..................................................................................................................................................................   (17.405) 9.033 

Waarvan: werkelijke bewegingen in de voorraad .......................................................................................................   (2.547) 9.033 

Waarvan: impact van de allocatie van de aankoopprijs ..............................................................................................   (14.879) - 

Wijzigingen in inventaris vertegenwoordigen de wijziging in inventarisniveau aan het einde van het jaar aan 
werk in uitvoering en afgewerke producten opgenomen in de winst- en verliesrekening 

De inventaris van werk in uitvoering en afgewerkte goederen daalde van € 71,3 miljoen voor het jaar afgesloten 
op 31 december 2014 naar € 68,7 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 resulterend in een 
uitgaven € 2,5 miljoen. Door de aanpassing van de toewijzing van de aankoopprijs zoals beschreven in deel 3, 
is een aanvullende uitgave van € 14,9 miljoen opgenomen in verband met de inventaris berekend tegen reële 
waarde op de Voltooiiingsdatum en verkocht in de periode van september tot december 2015. 

TOELICHTING 6. PERSONEELSKOSTEN 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Personeelskosten   133.446 128.191 

Lonen en wedden  ......................................................................................................................................................................   95.995 91.296 

Socialezekerheidskosten ............................................................................................................................................................   30.859 30.419 

Pensioenkosten ...........................................................................................................................................................................   1.327 1.269 

Overige personeelskosten ..........................................................................................................................................................   5.265 5.206 

Het gemiddelde aantal werknemers in 2015 en 2014 bedroeg respectievelijk 3.233 en 3.177 (in 
voltijdsbezetting). Deeltijdse werknemers werden op proportionele basis opgenomen. 
  Gecombineerd Voorganger 

  2015 2014 

    

Gemiddeld aantal totale werknemers  3.233 3.177 

Gemiddeld aantal werknemers - arbeiders ................................................................................................................................   2.698 2.678 

Gemiddeld aantal werknemers - bedienden ...............................................................................................................................   535 499 

TOELICHTING 7. ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Overige baten   10.879 10.960 

Winsten op wisselkoersverschillen ............................................................................................................................................   1.186 1.393 

Loonlastenverlagingen ...............................................................................................................................................................   4.931 4.968 

Huurinkomsten uit zonnepanelen op dakinstallaties .................................................................................................................   1.463 1.545 

Subsidies ....................................................................................................................................................................................   171 675 

Overige .......................................................................................................................................................................................   3.127 2.380 

    

Overige lasten  97.403 89.388 

Diensten en diverse goederen ....................................................................................................................................................   61.531 58.896 

Verkoopkosten ...........................................................................................................................................................................   32.647 26.385 

Wisselkoerswinsten/-verliezen ..................................................................................................................................................   59 651 

Onroerende voorheffing .............................................................................................................................................................   2.644 2.950 

Overige ............................................................................................................................................................................   522 506 

Overige opbrengsten bleven betrekkelijk stabiel en bedroegen € 10,9 miljoen voor het jaar eindigend per 
31 december 2015. Een van de belangrijkste componenten van andere opbrengsten zijn de 
loonlastenverlagingen voor nacht- of ploegenarbeid, waarbij de Vennootschap voordeel kan halen uit een 
gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing op lonen van arbeiders in ploeg- of 
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nachtdiensten. De roerende voorheffing op het loon blijft behouden in de betaalde bezoldiging maar het 
bedrag van de ingehouden belasting hoeft niet volledig te worden betaald aan de belastingautoriteiten. 

Andere opbrengsten bevatten eveneens huurinkomsten van de verhuur van bepaalde daken aan een zonne-
energie-ontwikkelingsbedrijf. De rest van de overige baten, € 3,1 miljoen en € 2,4 miljoen in respectievelijk 
2015 en 2014, houdt verband met subsidies, de wederopname van bepaalde opgelopen kosten, de verkoop 
van afval en de verwijdering van oude creditnota’s uit te geven voor potentiële commerciële schikkingen. 

De overige lasten stegen met € 8,0 miljoen naar € 97,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 
2015, van € 89,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Diensten en overige goederen voor 
de twaalf maanden afgesloten op 31 december 2015 bestonden vooral uit elektriciteit en gas (€ 22,4 miljoen), 
onderhoud en reparatie (€ 6,3 miljoen) en uitzendarbeiders (€ 5,2 miljoen). De verkoopkosten bestonden 
voornamelijk uit vrachtkosten (€ 20,6 miljoen) en provisies (€ 4,7 miljoen). 

TOELICHTING 8. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

Afschrijvingen en waardeverminderingen kunnen samengevat worden als volgt: 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 
    

Afschrijvingen en waardeverminderingen  24.098 24.802 

Afschrijving van immateriële activa ..........................................................................................................................................   680 1.008 

Afschrijvingen terreinen en gebouwen ......................................................................................................................................   24.813 24.840 

Vrijgave van uitgestelde sale-and-lease back opbrengsten .......................................................................................................   (1.395) (1.046) 

De afschrijvingen en waardeverminderingen daalden met € 0,7 miljoen naar € 24,1 miljoen voor het jaar 
afgesloten op 31 december 2015, van € 24,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. 

De vrijgave van uitgestelde omzet uit sale-and-lease-backovereenkomsten houdt verband met de geleidelijke 
opname van de gerealiseerde meerwaarde op de sale-and-lease-back van een van onze faciliteiten in 2014. 
Deze overgedragen opbrengst wordt gedeeltelijk in resultaat genomen over de periode van de leasing en 
afgenet ten opzichte van de afschrijvingen. 

TOELICHTING 9. INTEGRATIE- EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN 

De totale integratie- en herstructureringskosten bedroegen € 33,7 miljoen, waarvan € 23,3 miljoen is toe te 
kennen aan de periode van de voorganger en € 10,4 miljoen aan de periode van de opvolger. Het overgrote 
deel van dit totaal, namelijk € 31,2 miljoen, heeft betrekking op transactieuitgaven en bonussen voorvloeiend 
uit de overname en (afgebroken) IPO-gerelateerde uitgaven. De resterende € 2,5 miljoen houdt verband met 
eenmalige kosten en niet-operationele kosten, zoals organisatorische aanpassingen en strategische adviezen. 

TOELICHTING 10. FINANCIËLE KOSTEN 

De financieringslasten stegen met € 4,0 miljoen, of 12%, naar € 38,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 
31 december 2015, van € 34,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. 

In 2014 zijn de financieringslasten bepaald door de rente betaald over de Senior Facility Agreement en rente 
over een aandeelhouderslening verschuldigd door Balta Finance S.à r.l. aan Balta Luxembourg S.à r.l. We 
verwijzen naar Toelichting 22 voor een beschrijving van deze faciliteiten. 

In 2015 bedroegen de financieringslasten € 38,5 miljoen, bestaande uit drie typen lasten, zoals weergegeven 
in de onderstaande tabel: 
 

   

(in duizend €)  2015 

   

Financieringslasten die verband houden met bestaande schulden per 31 december 2015  13.220 

Senior Secured Notes ...................................................................................................................................................................................   10.132 
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Waarvan: rente ...............................................................................................................................................................................   9.177 

Waarvan: transactiekosten .............................................................................................................................................................   955 

Doorlopende kredietfaciliteit .......................................................................................................................................................................   731 

Financiële leasing .........................................................................................................................................................................................   581 

Factoring/Forfaiting/Bankkosten .................................................................................................................................................................   1.776 

   

Financieringslasten die verband houden met schulden volledig terugbetaald in de loop van 2015  7.926 

Senior Facilities Agreement .........................................................................................................................................................................   7.065 

Waarvan: rente ...............................................................................................................................................................................   4.801 

Waarvan: transactiekosten .............................................................................................................................................................   2.264 

Turkse faciliteit (Halkbank schuld) .............................................................................................................................................................   701 

Reversed Factoring ......................................................................................................................................................................................   69 

Aandeelhouderslening..................................................................................................................................................................................   91 

   

Niet-contante financieringslasten  17.387 

Schuld verbonden partij (niet-contant) ........................................................................................................................................................   11.988 

Wisselkoersverliezen bij intragroepstransacties (niet-contant) ...................................................................................................................   5.399 

   

Totale financieringslasten   38.541 

De niet-contante financieringslasten van € 17,4 miljoen zijn opgenomen in verband met 

intragroepstransacties. Dit omvatte € 12,0 miljoen aan rentelasten op een aandeelhouderslening tussen Balta 

Finance S.à r.l. en Balta Luxembourg en € 5,4 miljoen aan niet-contante wisselkoersverliezen in verband met 

de in euro luidende intragroepssaldi tussen een Belgische entiteit en haar Turkse dochteronderneming. Zoals 

uitgelegd in Toelichting 10 van de gecombineerde jaarrekening, is de aandeelhouderslening overgedragen 

van Balta Luxembourg S.à r.l. naar Balta Investments. Daardoor werden de betrokken schuld gehouden door 

Balta Finance en de vordering gehouden door Balta Investments intragroepsposities, als gevolg waarvan de 

rentebaten/-lasten daarop worden geëlimineerd bij de consolidatie in de periode na de Voltooiingsdatum. 

Hoewel de intragroepssaldi worden geëlimineerd bij de consolidatie, houdt de omzetting van de jaarrekening 

van de Turkse entiteit van haar plaatselijke valuta naar de rapporteringsvaluta geen omkering van de 

wisselkoersverliezen in. In plaats daarvan genereert het omzetten van de jaarrekening van de buitenlandse 

entiteit naar de rapporteringsvaluta een equivalente winst in de rekening gecumuleerde 

omrekeningsverschillen (CTA), een component van niet-gerealiseerde resultaten. 

Financieringslasten op schulden die blijven bestaan per 31 december 2015 bedragen € 13,2 miljoen. Dit 

bestaat uit de effectieve rentekosten over de Senior Secured Notes, rente betaald over de Doorlopende 

Kredietfaciliteit, rente over de financiële leasingovereenkomst, rente betaald over factoring en 

forfaitingovereenkomsten en bankkosten. 

Financieringslasten over derdenschulden zijn volledig afbetaald in 2015 en bedragen € 7,9 miljoen, 

bestaande uit rentekosten over de Senior Facilities Agreement en de opname van eerder geactiveerde 

transactiekosten ten aanzien van deze schuld. 

De financieringsbaten daalden met € 2,3 miljoen naar € 0,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 

2015, van € 2,4 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. In 2014 werden de financieringsbaten 

positief beïnvloed door een positieve wijziging in de berekening van de reële waarde van renteswaps. Na het 

aflopen van deze swaps in 2014 heeft een dergelijke invloed niet plaatsgevonden in 2015. 

TOELICHTING 11. OPBRENGSTEN EN KOSTEN UIT HOOFDE VAN BELASTINGEN 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Belastingbaten/(-lasten)  2.949 7.856 

Verschuldigde belastingen .........................................................................................................................................................   (1.571) (1.664) 

Uitgestelde belastingen ..............................................................................................................................................................   4.520 9.520 

 
  Gecombineerd Voorganger 
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(in duizend €)  2015 2014 

    

Opbrengsten en kosten uit hoofde van belastingen  2.949 7.856 

Belastingen berekend tegen Luxemburgs tarief (31,47%) ........................................................................................................   14.626 2.083 

Verschillende belastingtarieven vanwege transacties met België, Turkije en VS ....................................................................   445 (981) 

Van belasting vrijgestelde omzet ...............................................................................................................................................   5.491 4.182 

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen...........................................................................................................................   1.907 - 

Gebruik van voorheen niet opgenomen belastingvorderingen ..................................................................................................   172 10.468 

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering was opgenomen ...................................................................   (17.639) (6.556) 

Niet aftrekbare kosten ................................................................................................................................................................   (2.265) (994) 

Overige .........................................................................................................................................................................   212 (346) 

Uitgestelde belastingvorderingen werden erkend waarbij rekening wordt gehouden door het management met 

de waarschijnlijkheid van de realisatie van de uitgestelde belasting. De realisatie van uitgestelde 

belastingvorderingen is afhankelijk van de toekomstige winsten waarbij tijdelijke verschillen of 

overgedragen verliezen aftrekbaar worden. Het management beoordeelt de verwachte tegenboeking van de 

uitgestelde belastingschulden en de verwachte toekomstige belastbare inkomsten om deze beoordeling 

te maken. 

In 2015 heeft de Vennootschap bepaalde fiscale verliezen opgelopen die onderworpen zijn aan belangrijke 

voorwaarden (fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingen zijn opgenomen). Voor deze verliezen 

zijn er geen uitgestelde belastingen opgenomen, aangezien het niet waarschijnlijk is dat er belastbare winsten 

zullen worden gegenereerd om deze verliezen te neutraliseren. 

TOELICHTING 12. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

(in duizend €) 

 

Terreinen en 

gebouwen 

Installaties, 

machines en 

uitrusting 

Overige 

materiele 

vaste activa Totaal 

      

Periode tot 31 december 2014 (Voorganger)      

Opening nettoboekwaarde  74.574  101.071  16.607  192.252  

Aanschaffingen ..........................................................................................................................................................................   18.765  17.389   10.188  46.342  

Buitengebruikstellingen .............................................................................................................................................................   (3.041)  (40)  (219)  (3.300) 

Overdrachten ..............................................................................................................................................................................    -   (0)  (71)  (71) 

Afschrijvingen ............................................................................................................................................................................    (3.157)  (9.741)  (11.942)  (24.840) 

Waardeverminderingsverlies .....................................................................................................................................................    -   (9.196)  (498)  (9.694) 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................    375   1.503   137   2.015  

Nettoboekwaarde .....................................................................................................................................................................    87.516   100.986   14.201   202.702  

      

Op 31 december 2014      

Kostprijs of waardering..............................................................................................................................................................   141.653  522.100  56.541  720.294  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige 

aanpassingen ..............................................................................................................................................................................  

 (54.137) (421.114) (42.340) (517.591) 

Nettoboekwaarde .....................................................................................................................................................................    87.516  100.986  14.201  202.702  

      

Periode tot donderdag 31 december 2015 (Opvolger)      

Opening nettoboekwaarde   87.516   100.986   14.201   202.704  

Toewijzing van de Aankoopprijs ...............................................................................................................................................    92.126  (3.035) -  89.091  

Aanschaffingen ..........................................................................................................................................................................    1.583   22.931   12.384   36.901  

Buitengebruikstellingen .............................................................................................................................................................    -   (495)  (330)  (825) 

Afschrijvingen ............................................................................................................................................................................    (5.006)  (8.582)  (11.226)  (24.813) 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................    (486)  (3.221)  (18)  (3.725) 

Nettoboekwaarde .....................................................................................................................................................................    175.734   108.584   15.012   299.332  
      

Op 31 december 2015      

Kostprijs of waardering..............................................................................................................................................................    234.421   522.710   46.443   803.574  

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere waardeverminderingen en overige 

aanpassingen ..............................................................................................................................................................................  

 

 (58.687)  (414.125)  (31.429)  (504.242) 

Nettoboekwaarde .....................................................................................................................................................................    175.734   108.584   15.012   299.332  

Tijdens de twaalf maanden eindigend per 31 december 2015 is de nettoboekwaarde van materiële vast activa 

toegenomen met € 96,6 miljoen. 
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Toewijzing van de aankoopprijs (€ 89,1 mijoen) heeft voornamelijk betrekking op de waardevermeerdering 

van land (€ 24,8 miljoen) en gebouwen (€ 67,9 miljoen) hetgeen is opgenomen in de context van de 

toewijzing van de aankoopprijs. We verwijzen naar Toelichting 3 voor meer informatie. 

Onze kapitaaluitgaven voor de periode (€ 36,9 miljoen) bestonden uit: € 16,4 miljoen aan 

investeringsuitgaven voor efficiëntie en groei, € 11,4 miljoen aan kapitaaluitgaven aan onderhoud en 

€ 9,6 miljoen aan stalen en € 0,5 miljoen aan afstotingen. Van onze totale investeringsuitgaven tijdens de 

periode kon € 16,6 miljoen worden toegeschreven aan ons segment Rugs, € 15,3 miljoen aan ons segment 

Residential, € 4,9 miljoen aan ons segment Commercial, en € 0,2 miljoen aan ons segment Non-woven. 

Wisselkoersverschillen (€ 3,7 miljoen) zijn voornamelijk het gevolg van de bewegingen in de afsluitkoers 

van de Turkse entiteiten, dewelke een significant bedrag van grond, gebouwen, installaties en machines op 

hun balans hebben staan. 

Operationele leasekosten ten bedrage van € 3,6 miljoen in 2015 zijn opgenomen onder “andere kosten” in het 

overzicht van het totaalresultaat en hebben betrekking op het leasen van diverse gebouwen, uitrustingen, 

machines en voertuigen,. 

De Groep leaset diverse industriële gebouwen, installaties en machines in het kader van niet-opzegbare 

financiële leaseovereenkomsten. De leasetermijnen variëren tussen 5 en 15 jaar, en de eigendom van de 

activa berust bij de Groep. We verwijzen naar Toelichting 22 voor meer detail. 

TOELICHTING 13. GOODWILL 

De netto aankoopprijs voor de overname bedraagt € 272,8 miljoen. In overeenstemming met IFRS 3 

“Bedrijfscombinaties” moet de aankoopprijs toegekend worden aan de verworven identificeerbare activa en 

verplichtingen gebaseerd op de geschatte werkelijke waarde op de dag van de overname, waarbij het 

overschot van de aankoopprijs dat niet toegekend kan worden opgenomen wordt onder goodwill. Onze 

allocatie van de aankoopprijs werd gefinaliseerd en de totale netto verworven identificeerbare activa 

bedragen € 148,1 miljoen. Dit resulteert in een resterend bedrag van € 124,7 miljoen toegewezen naar 

goodwill. Het laatste stelt onder andere de waarde voor van de jarenlange klantenrelaties, de marktpositie 

van de Vennootschap, merk en reputatie en de waarde van de Groep zijn werkkrachten. 

Goodwill wordt niet afgeschreven, maar wordt jaarlijks beoordeeld voor impairment. Impairment testing 

gebeurd ook wanneer er zich gebeurtenissen of wijzigingen voordoen die veronderstellen dat de boekwaarde 

niet gerecupereerd kan worden. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de 

geaccumuleerde waardeverminderingen. 

De impairments op goodwill worden uitgevoerd op het niveau van de kasstroom genererende eenheid of een 

groep van kasstroom genererende eenheden, dewelke het laagste niveau is waarop goodwill wordt opgevolgd 

voor interne managementdoelen. Onze kasstroom genererende eenheden zijn normaal gezien in lijn met onze 

segmenten, met ons Residential segment opgesplitst in Balta Kamerbreed (polypropyleen kamerbreed) en 

ITC (polyamide kamerbreed). 

In het kader van de tests op bijzondere waardevermindering wordt de goodwill verworven in een 

bedrijfscombinatie toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting het meeste 

zullen profiteren van de bedrijfscombinatie. Hierdoor is de goodwill, die het resultaat is van de overname 

(€ 124,7 miljoen), volledig toegekend aan de karpetten (€ 94,3 miljoen) en commercial (€ 30,3 miljoen).  

Als de boekwaarde van de kasstroomgenererende eenheid, tot dewelke de goodwill is toegekend, de 

recupereerbare waarde overschrijdt, zal een waardevermindering op de goodwill opgenomen worden en 

gerealiseerd worden in de kasstroomgenererende eenheid. De recupereerbare waarde is de werkelijke waarde 

van de kasstroomgenererende eenheid verminderd met verkoopkosten en de gebruikswaarde. Als een van 
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deze bedragen de boekwaarde overschrijdt, is het niet altijd noodzakelijk om beide bedragen te bepalen. 

Deze waarden worden meestal bepaald gebaseerd op de “discounted cash flow” berekeningen. 

De impairment tests werden uitgevoerd op 31 augustus 2015. Het Management erkent dat de 

waarschijnlijkheid van de aangepaste berekening per 31 december 2015 zou duiden dat de recupereerbare 

bedragen minder zijn dan de boekwaarde. De vorderingen en verplichtingen vervat in de 

kasstroomgenererende eenheden zijn niet significant gewijzigd sinds de meest recente berekening. Er zijn 

ook geen aanwijzingen dat de realiseerbare bedragen zijn gedaald. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte waarde (afgeleid m.b.v. de “discounted cash flow” 

analyse) en de boekwaarde (boekwaarde van het aangewende kapitaal) per kasstroomgenererende eenheid 

per 31 december 2015. Zoals voorgesteld, de recupereerbare waarde overschrijdt de boekwaarde en 

zodoende is de goodwill niet afgewaardeerd. Voornaamste veronderstellingen waarop het management zijn 

beoordelingen van de gebruikswaarde hebben gebaseerd bevatten groeipercentages van 2% (terminal value 

growth rates) en een verdisconteringsvoet na belasting van 7,9%. Kasstromen werden geraamd voor de 

volgende drie jaar gebaseerd op een bedrijfsplan dat werd voorbereid door Balta Finance S.à r.l. in het kader 

van de overname. 

 

Vergelijking geschat recupereerbaar bedrag vs. boekwaarde per KGE  

(in duizend €) 

Recupereer

baar bedrag Boekwaarde 

Overschot 

recupereerb

aar bedrag 

   

Rugs .........................................................................................................................................................................  288,9 284,2 4,8 

Balta Kamerbreed ...................................................................................................................................................  68,5 57,1 11,4 

ITC ..........................................................................................................................................................................  20,9 18,6 2,3 

Commercial .............................................................................................................................................................  93,2 55,0 38,2 

Non-woven ..............................................................................................................................................................  17,9 11,0 6,9 

Totaal ......................................................................................................................................................................  489,4 425,8 63,6 

De gebruikswaarde is voornamelijk gebaseerd op de “terminal value” welke specifiek gevoelig is voor 

wijzigingen in de veronderstellingen van de ‘terminal value’ van het groeipercentage en discountpercentage. 

Discountpercentages zijn gebaseerd op de gewogen gemiddelde kosten van het kapitaal. De ‘terminal value’ 

van de groeipercentages houden rekening met externe macro-economische bronnen van data en industrie 

specifieke trends. Onderstaande tabel toont de mate waarin deze twee veronderstellingen zouden moeten 

wijzigen om de gebruikswaarde te verminderen tot de boekwaarde. Merk op dat de daling van het interval 

tussen de gebruikswaarde en de boekwaarde een direct resultaat is van de allocatie van de aankoopprijs en 

zodoende niet aangedreven wordt door veranderingen in de onderliggende bedrijfsprestaties. 

 

Sensitiviteitsanalyse per KGE 

Groei  

rente Discontovoet 

  

Rugs .....................................................................................................................................................................................  (0,1%) 0,1% 

Balta Kamerbreed ...............................................................................................................................................................  (1,3%) 1,2% 

ITC ......................................................................................................................................................................................  (0,8%) 0,7% 

Commercial .........................................................................................................................................................................  (35,8%) 21,4% 

Non-woven ..........................................................................................................................................................................  (4,2%) 3,6% 

In vergelijking met vorige rapportageperioden is een kleinere wijziging in aannames nodig om het 

recupereerbaar bedrag te verlagen tot de boekwaarde. Dit is een direct resultaat van de overname en wordt 

niet aangedreven door veranderingen in de onderliggende bedrijfsprestaties. In het kader van de allocatie van 

de aankoopprijs is de netto activawaarde van de Groep gestegen met € 201,6 miljoen, waarvan € 76,9 

miljoen werd toegekend aan identificeerbare activa en verplichtingen en waarvan € 124,7 miljoen werd 

opgenomen bij goodwill. Aangezien een belangrijk bedrag van goodwill is toegekend aan de divisie van de 

rugs, zorgt dit ervoor dat het verschil tussen het recupereerbaar bedrag en de boekwaarde is verminderd in 

vergelijking met voorgaande verslagperiodes. 
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TOELICHTING 14. UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN EN SCHULDEN 

Onder IFRS moeten de uitgestelde belastingen voor ieder rechtsgebied voorgesteld worden als een netto 

vordering of schuld. Het verrekenen van uitgestelde belastingschulden van één rechtsgebied met de 

uitgestelde belastingvorderingen van een ander rechtsgebied is niet toegestaan. De onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de netto uitgestelde belastingpositie in overeenstemming met deze presentatieprincipes. 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

Uitgestelde belastingvorderingen  8.573 6.484 

Uitgestelde belastingvorderingen te gebruiken na meer dan 12 maanden ................................................................................   8.177 4.927 

Uitgestelde belastingvorderingen te gebruiken binnen 12 maanden .........................................................................................   396 1.557 

    

Uitgestelde belastingschulden   (67.879) (34.342) 

Uitgestelde belastingschulden te gebruiken na meer dan 12 maanden .....................................................................................   (62.503) (30.064) 

Uitgestelde belastingschulden te gebruiken binnen 12 maanden ..............................................................................................   (5.376) (4.278) 

    

Uitgestelde belastingvorderingen/-schulden (netto) ..................................................................................................   (59.306) (27.858) 

De bewegingen in de netto uitgestelde belastingschulden kunnen als volgt samengevat worden: 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 

    

1 januari  (27.858) (37.361) 

Impact toewijzing van de aankoopprijs .....................................................................................................................................   (35.113) - 

Winst- en verliesrekening ..........................................................................................................................................................   4.520 9.521 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................   (855) (18) 

31 december   (59.306) (27.858) 

In tegenstelling tot de bovenstaande tabel, toont de onderstaande tabel de bruto bewegingen van de 

uitgestelde belastingen m.a.w. zonder de uitgestelde belastingschulden en uitgestelde belastingvorderingen 

van hetzelfde rechtsgebied met elkaar te verrekenen. 
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Uitgestelde belastingvorderingen 

 

(in duizend €) 

 

Uitgestelde 

belastingsc

hulden 

Verkoop uit 

uitgestelde 

opbrengsten 

en leaseback 

Immateriële 

activa Leningen 

Personeelsbelo-

ningen Inventaris Overige Totaal 

          

1 januari 2014   6.211 - - - 1.760 406 1.241 9.618 

Opgenomen/(gecrediteerd) in de winst-/ en verliesrekening ....................................................................................................................................................................   3.852 - 3.823 - 383 (330) (56) 7.672 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   (22) - - - - - - (22) 

31 december 2014  10.041 - 3.823 - 2.143 76 1.185 17.268 

          

1 januari 2015  10.041 - 3.823 - 2.143 76 1.185 17.268 

Reclassificatie van/naar uitgestelde belastingschulden .............................................................................................................................................................................   (3.918) 5.334 - 1.903 - - (67) 3.251 

Aankoopprijsallocatie ...............................................................................................................................................................................................................................   4.231 - - - - - 293 4.525 

Opgenomen/(gecrediteerd) in de winst-/ en verliesrekening ....................................................................................................................................................................   (238) (474) (956) - (532) 607 (367) (2.005) 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   (654) - - - - - - (654) 

31 december 2015  9.416 4.859 2.867 1.903 1.612 683 1.044 22.384 

De Groep heeft € 1,4 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen opgenomen in het kader van de allocatie 

van de aankoopprijs. Dit kwam voornamelijk tot stand door een verandering die we verwachten in de 

transferpricing methode tussen onze Belgische en Turkse dochterondernemingen die toegepast zal worden 

met terugwerkend effect. Balta Floorcovering verleent contract manufacturing diensten aan Balta Industries 

en is vergoed op basis van een aangepaste transferpricing methode. Wijzigingen in de transferpricing 

methode zullen aanleiding geven tot een stijging van de belastbare basis in Turkije (resulteren in de opname 

van een uitgestelde belastingschuld) en in België (Balta Industries) in een stijging van de overgedragen 

verliezen om de daling in de belastbare basis weer te geven. 

Tijdens de bepaling van de realiseerbaarheid van de uitgestelde belastingvorderingen, bepaalt het 

management de mate waarin het waarschijnlijk is dat de uitgestelde belastingvorderingen zullen gerealiseerd 

worden. De realisatie van de uitgestelde belastingvorderingen is afhankelijk van de toekomstige belastbare 

winsten gedurende de periodes in dewelke de tijdelijke verschillen en overdraagbare verliezen aftrekbaar 

worden. Het management beoordeelt de verwachte tegenboeking van de uitgestelde belastingschulden en de 

verwachte toekomstige belastbare inkomsten om deze beoordeling te maken. Gebaseerd op het niveau van de 

historische belastbare inkomsten en de ramingen voor toekomstige belastbare inkomsten in dewelke de 

uitgestelde belastingvorderingen aftrekbaar zijn, gelooft het management dat het waarschijnlijk is dat de 

Vennootschap de voordelen van deze aftrekbare verschillen zal kunnen realiseren. Per 31 december 2015 

heeft de Vennootschap bepaalde fiscale verliezen opgelopen die onderworpen zijn aan belangrijke 

beperkingen. Voor deze verliezen zijn er geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen, aangezien het 

niet waarschijnlijk is dat er belastbare winsten zullen worden gegenereerd om deze verliezen te neutraliseren. 

Per 31 december 2015 bedroeg het totaal aan belastingkredieten € 498 miljoen, die resulteerde in een 

potentieel uitgesteld belastingvoordeel van € 157 miljoen, waarvan de Vennootschap slechts € 9,4 miljoen 

heeft opgenomen. Het grootste deel van de fiscale verliezen zijn gerealiseerd in de Belgische 

vennootschappen waar, met uitzondering van de notionele intrestaftrek, er geen beperking in tijd bestaat op 

overdraagbaarheid van de fiscale verliezen. 

Uitgestelde belastingschulden 

 

(in duizend €) 

 Terreinen en 

gebouwen Inventaris Belastingschuld 

Immateriële 

activa Overige Totaal 

        

1 januari 2014  (43.607) (1.867) - - (1.504) (46.978) 

Opgenomen/(gecrediteerd) in de winst-/ en verliesrekening ....................................................................................................................................................................   2.348 (658) - (19) 179 1.849 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   3 - - - - 3 

31 december 2014  (41.256) (2.525) - (19) (1.325) (45.126) 

        

1 januari 2015  (41.256) (2.525) - (19) (1.325) (45.126) 

Reclassificatie van uitgestelde belastingvorderingen ................................................................................................................................................................................   (3.173) (78) - -  (3.251) 

Aankoopprijsallocatie ...............................................................................................................................................................................................................................   (29.311) (8.627) (1.500) - (200) (39.638) 

Opgenomen/(gecrediteerd) in de winst-/ en verliesrekening  (2.489) 8.836 96 (402) 485 6.527 

Wisselkoersverschillen ..............................................................................................................................................................................................................................   (201) - - - - (201) 

31 december 2015  (76.430) (2.394) (1.404) (420) (1.040) (81.689) 

Er werd een bijkomende uitgestelde belastingschuld van € 39,6 miljoen opgenomen in het kader van de 

aankoopprijsallocatie zoals beschreven in deel 3. 
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Uitgestelde inkomstenbelastingschulden werden niet opgenomen voor de ingehouden en andere belastingen 

die betaalbaar zouden zijn op niet-uitgekeerde resultaten van bepaalde dochterondernemingen. Zulke 

bedragen worden voortdurend geherinvesteerd. Totale niet-uitgekeerde resultaten bedragen € 160,8 miljoen 

per 31 december 2015 (in vergelijking met € 155,1 miljoen per 31 december 2014).  

TOELICHTING 15. VOORRADEN 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €)  31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Totaal  129.438 126.891 

Grondstoffen en hulpstoffen  .....................................................................................................................................................   60.736 55.665 

Goederen in bewerking ..............................................................................................................................................................   18.548 18.201 

Gereed product en handelsgoederen ..........................................................................................................................................   50.153 53.025 

De inventaris nam toe met € 2,5 miljoen vergeleken met 31 december 2014, voornamelijk bepaald door een 

toename in de voorraden grondstoffen en hulpstoffen (€ 5,1 miljoen), wat gedeeltelijk werd gecompenseerd 

door een afname in de inventaris van afgewerkte producten. Toename van de voorraad grondstoffen en 

hulpstoffen werd bepaald door lagere prijzen voor grondstoffen in vergelijking met vorig jaar. Inventaris van 

onderhanden werk bleef relatief stabiel rond € 18 miljoen. De afname van de voorraad afgewerkte producten 

komt voornamelijk door hoge verkopen in december. 

De kosten gerelateerd aan voorraden die geboekt staan als kosten bedragen € 400,5 miljoen voor de twaalf 

maanden voorafgaand aan 31 december 2015. De Groep heeft een waardevermindering op de voorraad 

geboekt van € 2,4 miljoen per 31 december 2015 (in vergelijking met € 1,4 miljoen per 31 december 2014) 

waarbij de algemene boekhoudprocedures zoals uitgelegd in Toelichting 1.9 zijn toegepast. 

TOELICHTING 16. AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €)  31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Afgeleide financiële instrumenten (activa)  786 - 

Valutatermijncontracten  ............................................................................................................................................................   273 - 

Vaste elektriciteitsprijsovereenkomsten door de toewijzing van de aankoopprijs ...................................................................   512 - 

Afgeleide financiële instrumenten (passiva)  - 231 

Valutatermijncontracten  ............................................................................................................................................................   - 231 

Financiële derivaten omvatten zowel valutatermijncontracten voor afdekking in GBP (contant afgerekend) en 

vaste elektriciteitsprijsovereenkomsten die fysiek worden afgerekend. De theoretische hoofdsom van de 

uitstaande financiële derivaten in de vorm van valutatermijncontracten per 31 december 2015 bedroeg € 14,0 

miljoen voor de instroom en € 13,8 miljoen voor de uitstroom. De vaste elektriciteitsprijsovereenkomsten 

hebben betrekking op vaste prijstermijncontracten met een looptijd van twaalf maanden voor de aankoop van 

elektriciteit met levering in 2016. De mogelijkheid om volumes vast te zetten tegen een vaste prijs is een 

kenmerk dat is opgenomen in onze langetermijn aankoopovereenkomsten. Hoewel niet contant afgerekend, 

is de reële waarde van in behandeling zijnde uitstaande contracten op de voltooiingsdatum opgenomen als 

onderdeel van de toewijzing van de aankoopprijs. 
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TOELICHTING 17. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Totale handels- en overige vorderingen  46.634  48.546  

    

Handels- en overige vorderingen (lange termijn)  91 902 

Overige vorderingen ..................................................................................................................................................................   91 902 

    

Handels- en overige vorderingen (korte termijn)  46.544  47.644  

Nettohandelsvorderingen ...........................................................................................................................................................   32.892 36.964 

Handelsvorderingen ................................................................................................................................................................   35.426 39.447 

Min: Voorziening voor dubieuze debiteuren ..........................................................................................................................   (2.535) (2.483) 

Vooruitbetalingen en toe te rekenen opbrengsten .....................................................................................................................   1.124 1.577 

Overige vorderingen ..................................................................................................................................................................   12.528 9.102 

De reële waarde van de handels- en overige vorderingen leunt dicht aan bij hun boekwaarde aangezien het 

verdisconteringseffect niet materieel is. 

Als onderdeel van de normale bedrijfsactiviteiten heeft de Groep ingeschreven op een non-recourse 

factoringovereenkomst met financiële partijen. De Groep heeft de vorderingen afgeboekt waarvoor 

substantieel alle risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen. 

Per 31 december 2015 waren er voor € 8,2 miljoen aan handelsvorderingen vervallen vergeleken met 

€ 7,3 miljoen per 31 december 2014. 

De Groep maakt gebruik van kredietverzekeringen om het kredietrisico dat verbonden is met de 

handelsvorderingen te beperken. Bovendien is ons handelsvorderingenbestand zeer gediversifieerd, zowel op 

het gebied van segmentatie als het klantenbestand, wat het kredietrisico beperkt. De kredietwaardigheid van 

de handelsvorderingen die niet vervallen zijn of afgeschreven zijn, is goed. 

De beoordeling om een provisie voor dubieuze debiteuren aan te leggen, wordt uitgevoerd op een individuele 

basis, waarbij verschillende factoren worden bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, 

ouderdom van de vorderingen en de economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het 

betaalgedrag van de klant. Voor het jaar eindigend op 31 december 2015 en 2014 zijn er geen significante 

vorderingen vervallen van meer dan 3 maanden oud waarvoor geen provisie is opgezet. 

De boekwaarden van de handels- en overige vorderingen van de groep zijn uitgedrukt in de volgende 

vreemde munten: 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Totale handels- en overige vorderingen  46.634 48.546 

EUR ............................................................................................................................................................................................   28.073 22.674 

USD ............................................................................................................................................................................................   6.097 9.992 

GBP ............................................................................................................................................................................................   3.105 8.020 

TRY ............................................................................................................................................................................................   9.359 7.860 

Hieronder kunnen de bewegingen van de Vennootschap in verband met de voorzieningen voor dubieuze 

debiteuren worden teruggevonden: 

 
  Gecombineerd Voorganger 

(in duizend €)  2015 2014 
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Start van periode (per 1 januari)  (2.483) (5.558) 

Opgenomen waardeverminderingen ..........................................................................................................................................   (638) (690) 

Aanvullende dubieuze debiteuren erkend via PPA ........................................................................................................   (718) - 

Tijdens het jaar als oninbaar afgeschreven vorderingen ................................................................................................   1.174 3.472 

Teruggeboekte ongebruikte bedragen.............................................................................................................................   120 322 

Wisselkoersverschillen ...................................................................................................................................................   10 (29) 

Einde van periode (per 31 december)  (2.535) (2.483) 

Het aanleggen en vrijgeven van een voorziening voor oninbare vorderingen werd opgenomen onder overige 

opbrengsten/kosten. Bedragen die ten laste worden gebracht van de voorziening, worden doorgaans 

afgeschreven wanneer men niet verwacht dat nog bijkomende geldmiddelen zullen worden gerecupereerd. In 

de context van de toewijzing van de aankoopprijs resulterend uit de overname, zijn de netto 

handelsvorderingen afgenomen met € 0,8 miljoen per 31 december 2015, om weer te geven dat bepaalde 

handelsvorderingen mogelijk niet volledig kunnen worden geïnd. 

De andere klassen in handels- en overige vorderingen bevatten geen activa die waardeverminderingen 

hebben ondergaan. 

De maximale blootstelling aan kredietrisico op de verslagdatum stemt overeen met de boekwaarde van elk 

van de bovengenoemde klassen van vorderingen. Per 31 december 2015 houdt de Groep zekerheden aan 

(kredietbrieven en concerngaranties of bankgaranties) voor een bedrag van € 0,4 miljoen. 

TOELICHTING 18. LIQUIDE MIDDELEN 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Liquide middelen  45.462 66.654 

Kasmiddelen en banktegoeden ..................................................................................................................................................   36.586 59.747 

Kortlopende bankdeposito's .......................................................................................................................................................   2.933 2.323 

Cash uit lokale financiering .......................................................................................................................................................   5.943 4.584 

De kasstromen uit lokale financiering hebben betrekking op cash en liquide middelen aangehouden door 

dochterondernemingen die hun activiteiten hebben in landen waar er legale beperkingen van toepassing zijn, 

zodat de cash en liquide middelen niet direct beschikbaar zijn voor algemeen gebruik door de moeder- of 

andere dochterondernemingen. 

De kredietkwaliteit van de banken en de financiële instellingen zijn meegedeeld in Toelichting 24. De activa 

van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 21. 

TOELICHTING 19. KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIE 

Het wettelijk geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 171 k, verdeeld over 171.000 gewone 

aandelen met een nominale waarde van € 1 elk. De Vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een 

geplaatst kapitaal van € 31 k. Vervolgens werd het geplaatst kapitaal opgetrokken met € 140 k tot € 171 k. 

Het kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd of verlaagd worden bij een aandeelhoudersbesluit, 

aangenomen op de manier die vereist is om de statuten te wijzigen, daarbij rekening houdend met de vereiste 

wettelijke goedkeuringen en de goedkeuring van LSF9 Balta Midco S.à r.l. (ingeschreven bij het Handels- en 

Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 197722) Alle aandelen die werden uitgegeven 

door de Vennootschap zijn volstort, samen met een uitgiftepremie van € 1,3 miljoen. 

TOELICHTING 20. PREFERENTE AANDEELBEWIJZEN 

In verband met de Overname, heeft LSF9 Balta Issuer S.A. 1.108.800 preferente aandeelbewijzen (“PECs”) 

uitgegeven met een nominale waarde van € 125, voor een totaal bedrag van € 138,6 miljoen. Het bedrag 

werd in contanten betaald aan de Vennootschap op 10 augustus 2015. De wettelijke algemene voorwaarden 
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van de preferente aandeelbewijzen worden beheerd onder en opgemaakt in overeenstemming met de 

Luxemburgse wetgevingen. De belangrijkste karakteristieken van de PEC’s zijn de volgende: 

 Iedere PEC geeft recht op een rendement. Dit rendement wordt voornamelijk bepaald door 

het inkomen dat de Vennootschap realiseert n.a.v. haar investering in LSF9 Balta 

Investments S.à r.l., met dien verstande dat de Vennootschap een deel van de marge op 

jaarlijkse basis behoudt. Deze marge zal van tijd tot tijd bepaald worden door een 

transferpricing studie. 

 Verplichte terugbetaling op het einde van de looptijd, 31 december 2045. 

 Mogelijkheid tot terugbetaling voor het einde van de looptijd dewelke onderhevig is aan 

bepaalde beperkingen. Deze beperkingen omvatten onder andere dat de terugbetaling niet 

mag leiden tot een verbreking van de convenanten of leidt tot een “default” die vervat zitten 

in overeenkomsten of andere financiële verplichtingen van de Vennootschap of iedere 

dochteronderneming na het uitvoeren van zo’n betaling. 

 In het geval dat de Vennootschap alle of een deel van de aandelen van LSF9 Balta 

Investments S.à r.l. zou verkopen of in het geval dat LSF9 Balta Investments S.à r.l. alle 

preferente aandeelbewijzen zou verkopen dat ze hebben uitgegeven en waarop de 

Vennootschap heeft ingeschreven, zal de Vennootschap bevoegd zijn om een deel of alle 

preferente aandeelbewijzen om te zetten in aandelen van de Vennootschap. Ieder aandeel 

uitgegeven aan de eigenaar(s) van de PEC’s zal onderworpen worden aan een waarborg of 

andere zekerheden ten gunste van de schuldeiser van de Vennootschap zoals opgenomen in 

de obligatiedocumenten indien en in de mate zulke schuldeisers gedekt worden door een 

waarborg van de dan uitgegeven en openstaande aandelen van de Vennootschap. 

 Het aantal van de uit te geven aandelen per geconverteerde PEC is gelijk aan de verhouding 

van de som van de nominale waarde van de PEC vermeerderd met de waarde van ieder 

opgebouwd rendement dat nog niet uitgekeerd werd ten opzichte van de nominale waarde 

van de aandelen. 

De contracten moeten gepresenteerd worden als financiële schulden daar de Vennootschap niet beschikt over 

een onvoorwaardelijk recht om te verhinderen dat contanten gebruikt dienen te worden om de PEC’s te 

vereffenen. De aanwezigheid van vroegtijdige terugbetaling en omzettingsopties impliceren dat het contract 

verschillende ingebouwde derivaten bevat. Gezien de onmogelijkheid om de ingebouwde derivaten af te 

splitsen van het contract, wordt het volledige contract gewaardeerd aan fair value in de winst- en 

verliesrekening. 

Per 31 december 2015 is het management van mening dat de vergoeding die betaald werd een betrouwbare 

maatstaf is voor de werkelijke waarde (zie Toelichting 2). Deze waarderingsmaatregel valt onder een Niveau 

3 waardering, zoals beschreven in Toelichting 23.  

 

TOELICHTING 21. SENIOR SECURED NOTES 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Totaal senior secured notes  283.690 - 

    

Langlopende schuld .................................................................................................................................................................   276.826 - 

Waarvan: Bruto schuld ..............................................................................................................................................................   290.000  

Waarvan: Geactiveerde financieringskosten  (13.174)  

Kortlopende schuld ..................................................................................................................................................................   6.864 - 

Waarvan: Bruto schuld ..............................................................................................................................................................   9.177  

Waarvan: Geactiveerde financieringskosten .............................................................................................................................   (2.314)  
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De Issuer heeft een totaal bedrag van € 290 miljoen uitgegeven aan 7,75% Senior Secured Notes die 

vervallen in 2022 als onderdeel van de financiering van de overname. De Indenture werd opgemaakt op 

3 augustus 2015 en het totale bedrag op de geblokkeerde rekening werd vrijgegeven op de 

Uitvoeringsdatum.  

De intresten op de Senior Secured Notes bedragen 7,75% per jaar en zijn halfjaarlijks betaalbaar op 15 maart 

en 15 september van ieder jaar. De eerste betaling vindt plaats op 15 maart 2016. 

Kosten die verband houden met de uitgifte van de Senior Secured Notes worden geactiveerd en afgeschreven 

in de winst- of verliesrekening over de periode van de schuld in overeenstemming met de effectieve 

intrestmethode. De totale geactiveerde kosten bedroegen € 16,4 miljoen, waarvan € 15,5 miljoen geactiveerd 

blijven op 31 december 2015. 

De korte termijn schuld geassocieerd met de Senior Secured Notes houden verband met de opgebouwde 

intresten betaalbaar op de volgende vervaldatum en het gedeelte van de geactiveerde financieringskosten dat 

afgeschreven wordt in de winst- of verliesrekening over de volgende 12 maanden. 

De Senior Secured Notes zijn onderhevig aan bepaalde opgelopen convenanten die, onder andere, onze 

mogelijkheden beperken om: 

 additionele schulden op te lopen of waarborgen en preferente aandelen uit te geven 

 bepaalde verplichtingen aan te maken of te doen ontstaan 

 bepaalde betalingen uit te voeren, inclusief dividenden of andere uitgiftes 

 achtergestelde schulden of eigen vermogen vooruit te betalen of af te lossen 

 bepaalde investeringen of overnames te doen, inclusief participaties in joint ventures 

 bepaalde transacties aan te gaan met dochterondernemingen 

 bepaalde activa, inclusief voorraad van restricted dochterondernemingen, te verkopen, te 

leasen of te transfereren 

 de schuld van de uitgever of elke borgsteller te waarborgen, zonder ook de Senior Secured 

Notes veilig te stellen 

 bepaalde beperkingen te creëren die de mogelijkheid van de uitbetaling van de dividenden 

door dochterondernemingen te beperken of andere betalingen te doen aan 

 de Emittent of een beperkte dochteronderneming 

 non-restricted dochterondernemingen aan te maken 

 te fusioneren of consolideren met andere entiteiten of alle of de belangrijkste de activa van 

de Issuer, zijn restricted 

 dochterondernemingen, of hun borgstellers te transfereren 

 beperking van de zekerheidsrechten in het voordeel van de eigenaars van de Senior Secured 

Notes 

De Senior Secured Notes worden gewaarborgd door eerste rang zekerheidsrechten voor de volgende 

dekkingen: 

 de uitgegeven aandelen van de borgstellers 

 de uitgegeven preferente aandeelbewijzen van de Issuer en Balta Investments 

 bepaalde bankrekeningen van de borgstellers 
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 bepaalde roerende activa van bepaalde van de borgstellers 

 bepaalde intra-groepleningen en vorderingen van de borgstellers 

 een bedrijfswaarborg met in acht name van het bedrijf van Balta Industries NV, Balta 

Oudenaarde en Modulyss NV 

De zekerheden waarborgen ook de Revolving Credit Facilities (Toelichting 22) en bepaalde hedging 

verplichtingen op een gelijkwaardige en proportionele basis. Onder de condities van de Intercreditor 

Agreement, in geval van de handhaving van de zekerheid van de dekking, zullen de eigenaars van de Senior 

Secured Notes enkel gelden ontvangen alleen nadat de schulden van de Revolving Credit Facility en 

bepaalde hedging verplichtingen volledig terugbetaald werden. Alle ontvangsten zullen, nadat alle 

verplichtingen van de Revolving Credit Factilities en zulke hedging verplichtingen werden terugbetaald, op 

een pro rata manier gebruikt dienen te worden om alle verplichtingen zoals aangegaan onder de Indenture en 

iedere andere verplichting die toegelaten en verzekerd werd door het onderpand volgens de Indenture, terug 

te betalen op een gelijkwaardige en proportionele manier. 

TOELICHTING 22. BANK- EN ANDERE LENINGEN 

  
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Totaal leningen  20.277 579.180 

    

Langlopende schuld ...................................................................................................................   17.787 557.894 

Bankleningen ............................................................................................................................   - 127.728 

Waarvan: bruto bankleningen ...............................................................................................   - 128.857 

Waarvan: Geactiveerde financieringskosten ...............................................................................   - (1.129) 

Financiële leaseverplichtingen .........................................................................................................   17.787 20.136 

Overige vorderingen met verbonden partijen ........................................................................................   - 405.088 

Overige passiva .........................................................................................................................   - 4.942 

    

Kortlopende schuld ....................................................................................................................   2.490 21.286 

Bankleningen ............................................................................................................................   40 12.932 

Waarvan: bruto bankleningen ...............................................................................................   40 14.520 

Waarvan: Geactiveerde financieringskosten ...............................................................................   - (1.588) 

Financiële leaseverplichtingen .........................................................................................................   2.450 2.411 

Reverse factoring .......................................................................................................................   - 5.944 

 

Bankleningen 

Per 31 december 2014, hebben de bankleningen betrekking op een Senior Facility Agreement met een 

banksyndicaat, een Turkse hypotheeklening en een kortlopende kredietfaciliteit. 

Op 15 april 2011 hebben Balta Finance S.à r.l, bepaalde van haar gelieerde ondernemingen die optreden als 

borgstellers, Fortis Bank NV/SA, ING Belgium NV/SA en KBC Bank NV, als mandated lead arrangers, en 

bepaalde andere partijen de Senior Facility Agreement afgesloten. De Senior Facility Agreement voorzag 

aanvankelijk in leningen, inclusief een doorlopende faciliteit, voor in totaal maximaal € 260 miljoen. The 

Senior Facility Agreement loopt af op 31 mei 2016, ten aanzien van Faciliteit A en de Doorlopende faciliteit, 

en 30 november 2016 ten aanzien van Faciliteit B. Per 31 december 2014 bedraagt het bruto uitstaande 

bedrag (d.w.z. exclusief kosten met betrekking tot schulden) € 131,1 miljoen. Alle bedragen die verband 

houden met de Senior Facility Agreement zijn volledig terugbetaald per 11 augustus 2015. 

Op 13 november 2012, zijn Balta Floorcovering en Türkiye Halk Bankası A.S¸ (“Halkbank”) een 

leenovereenkomst aangegaan, bestaande uit een kaderkredietovereenkomst, een aanvullend protocol en 

een protocol voor banktransacties. De overeenkomst voorziet in een kredietlimiet van € 14,4 miljoen. Per 
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31 december 2014 stond er € 11,5 miljoen uit krachtens de Halkbank leenovereenkomst. Alle bedragen die 

verband houden met de Halkbank Leenovereenkomst zijn door de Vennootschap in de loop van 2015 

terugbetaald. 

Op 3 augustus 2015 zijn LSF9 Balta Issuer S.A. en LSF9 Balta Investments S.à r.l. een Revolving Credit 

Facility overeenkomst aangegaan, die een € 40 miljoen Revolving Credit Facility beschikbaar stelt. De 

Revolving Credit Facility wordt gewaarborgd door eerste rang zekerheidsrechten op de dekking, dewelke 

ook de Senior Secured Notes en de garanties waarborgen. Onder de Revolving Credit Facility, mag de 

kredietgever een aanvullend krediet verstrekken, zoals waarborgen, korte termijn leningen, derivaten of 

valutatransacties op voorwaarde dat aan een aantal condities voldaan werd, aan de kredietnemer of een 

gelieerde van de kredietnemer in plaats ten bedrage van ongebruikte verbintenissen onder de Revolving 

Credit Facility. Bedragen die worden opgenomen onder de Recolving Credit Facility kunnen gebruikt 

worden voor werkkapitaal en andere algemene ondernemingsdoelstellingen van de “restricted” Groep, 

operationele herstructureringen of toegestane reorganisaties van de Groep.  

De oorspronkelijke leningsovereenkomsten van ING België NV en KBC Bank NV zijn omgezet in een 

Ancillary Facility Agreement voor een totaal bedrag van € 35,0 miljoen.  

De Revolving Credit Facility Agreement bevat een aantal specifieke bevestigende convenanten en een aantal 

beperkende convenanten. Hieronder wordt een korte beschrijving opgenomen van zulke convenanten 

dewelke allemaal vallen onder klantspecifieke en bepaalde specifieke excepties. 

 Incurrence convenanten. Deze zijn substantieel hetzelfde als deze toepasselijk voor de 

Notes. 

 Bevestigende convenanten. Deze vereisen, onder andere, (i) de voorziening van bepaalde 

financiële informatie, (ii) de verkrijging, overeenstemming met en beheer van de vereiste 

autorisaties volgens de wet of wetgeving om iedere debiteur in staat te stellen om (a) zijn 

verplichtingen in de financiële documenten van de Revolving Credit Facility en 

overnamedocumenten uit te voeren (b) de wettelijkheid, geldigheid, afdwingbaarheid of 

toelaatbaarheid van bewijs van ieder financieel document en de overname documenten 

waarvan het een onderdeel is te verzekeren, en (c) om het mogelijk te maken om zijn 

eigendom en activa te bezitten en om het bedrijf verder te zetten; (iii) overeenstemming in 

alle belangrijke opzichten van de toepasselijke wetten en regelgevingen; (iv) betaling van 

belastingen; (v) behoud van activa; (vi) onderhoud van pari passu rangorde van iedere 

onverzekerde en achtergestelde claim van een financiële partij tegen iedere debiteur vermeld 

in de financiële documenten met de claims van andere onverzekerde en niet achtergestelde 

schuldeisers (m.u.v. de claims die verplicht voorrang hebben volgens de wet); 

(vii) commerciële en aanvaardbare stappen om de belangrijkste rechten te behouden en 

versterken onder de overnamedocumenten; (viii) onderhoud van verzekeringen; (ix) het 

behoud en onderhoud van intellectuele eigendom; (x) bepaalde verzekeringen in verband 

met de dekking; (xi) toegang tot boeken, rekeningen en gegevens, de bezichtiging van de 

activa en discussies met het management als gevolg van een ingebrekestelling; en 

(xiii) overeenstemming met straffen en anti-witwaswetgeving. 

 Negatieve convenanten. Deze bevatten, onder andere, beperkingen in verband met 

veranderingen in de voornaamste belangen. 

 Financiële convenanten: de Issuer dient een overeenstemming te garanderen met de 

financiële convenant – “Total Net Leverage Ratio”, de Issuer moet verzekeren dat de Total 

Net Leverage Ratio op het einde van ieder relevant kwartaal de verhouding 6,50:1 niet 

overschrijdt. De financiële convenant is enkel van toepassing voor zover de totale hoofdsom 
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van alle uitstaande leningen onder de Doorlopende Kredietfaciliteit en alle uitstaande 

contante opnamen onder enige aanvullende faciliteiten op de laatste dag van het 

toepasselijke betrokken kwartaal meer bedraagt dan 30% van de totale toezeggingen met 

betrekking tot de Doorlopende Kredietfaciliteit per einde van het betrokken kwartaal. Deze 

financiële convenant zal (in de mate getest) per kwartaal getest worden op een  

12-maandelijkse basis.  

We bevestigen dat op 31 december 2015 het totale basisbedrag van de totale uitstaande leningen en alle 

geldopnemingen onder de ancillary facility minder is dan 30% van de totale verbintenissen en daarom zijn de 

financiële convenanten niet van toepassing.  

De Revolving Credit Facility wordt gewaarborgd door iedere borgsteller. De initiële leners en borgstellers 

van de Revolving Credit Facility waren de Vennootschap en LSF9 Balta Investments S.à r.l.. Op 10 oktober 

2015 hebben de volgende leden van de Groep toegetreden tot de Revolving Credit Facility als lener en 

borgsteller: Balta Finance, Balta NV, Balta Industries NV, Balta Oudenaarde NV en Modulyss NV. De 

dekking is van toepassing voor de Senior Secured Notes en de Revolving Credit Facility, zoals beschreven in 

Toelichting 20. Onder de condities van de Intercreditor Agreement, in geval van de handhaving van de 

zekerheid van de dekking, zullen de eigenaars van de Senior Secured Notes enkel gelden ontvangen alleen 

nadat de schulden van de Revolving Credit Facility en bepaalde hedging verplichtingen volledig terugbetaald 

werden.  

De Revolving Credit Facility vermeldt ook dat (i) de totale geconsolideerde EBITDA (zoals gedefinieerd in 

de Revolving Credit Facility Agreement) van de borgstellers minimum 80% bedraagt van de geconsolideerde 

EBITDA van de Restricted Group en de totale activa van de borgstellers minstens 70% van de activa van de 

restricted group omvat. Deze twee convenanten vormen samen de Borgsteller coverage test. Voor de 

berekening van de totale geconsolideerde EBITDA wordt de EBITDA van de borgstellers op nul geplaatst 

voor deze borgstellers die een negatieve EBITDA hebben. Zoals werd vermeld in de Agreed Security 

Principles, zal de Issuer ervoor zorgen dat een additioneel lid van de Groep zich borgstelt om ervoor te 

zorgen dat de Groep kan voldoen aan de voorwaarden zoals gedefinieerd onder Guarantor Coverage Test.  

We bevestigen dat het totaal van de EBITDA voor uitzonderlijke kosten van de borgstellers (zonder 

dubbeltelling) 80% van de EBITDA voor uitzonderlijke kosten van de Groep overschrijdt en het totaal van 

de activa van de borgstellers (zonder dubbeltelling) 70% van het totaal van de activa van de Groep 

overschrijdt. 

Financiële leaseverplichtingen 

Onderstaande tabel geeft de nettoboekwaarde weer van “materiële vaste activa” en “installaties, machines en 

uitrusting” die onderdeel uitmaken van een financiële leaseovereenkomst. 

 
 Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

31 december 

2014 

   

Materiële vaste activa -Nettoboekwaarde 15.726 17.261 

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings .................................................................................................................................................. 18.412 18.412 

Gecumuleerde afschrijvingen .......................................................................................................................................................................... (2.685) (1.151) 

   

Installaties, machines en uitrusting -Nettoboekwaarde 5.888 6.219 

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings .................................................................................................................................................. 6.608 6.608 

Gecumuleerde afschrijvingen .......................................................................................................................................................................... (720) (389) 

   

Netto boekwaarde – Totale leasing van terreinen en gebouwen 21.614 23.480 

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings .................................................................................................................................................. 25.020 25.020 

Gecumuleerde afschrijvingen .......................................................................................................................................................................... (3.405) (1.540) 
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De financiële leaseverplichtingen zijn afgenomen van € 22,5 miljoen per 31 december 2014 tot € 20,1 

miljoen per 31 december 2015. Er zijn geen wezenlijke financiële leascontracten getekend tijdens de periode. 

De bruto-investeringen in leasing en de huidige waarde van de minimale toekomstige leasebetalingen 

vervallen als volgt: 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Bruto financiële leaseverplichtingen - minimale leasebetalingen  20.136 22.547 

Niet later dan 1 jaar ....................................................................................................................................................................   2.850 2.905 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar .....................................................................................................................................   7.990 9.705 

Later dan 5 jaar ..........................................................................................................................................................................   12.302 14.371 

Toekomstige financiële lasten op financiële leases ...................................................................................................................   (3.006) (4.434) 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

De reële waarde van de financiële leaseverplichtingen  20.136 22.547 

Niet later dan 1 jaar ....................................................................................................................................................................   2.349 2.411 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar .....................................................................................................................................   6.612 7.911 

Later dan 5 jaar ..........................................................................................................................................................................   11.175 12.225 

Overige vorderingen met verbonden partijen 

Per 31 december 2014 had de Vennootschap overige vorderingen met verbonden partijen voor een totaal van 

€ 405,1 miljoen, in verband met leenovereenkomsten tussen Balta Finance S. à r.l. (als lener) en Balta 

Luxembourg S.à r.l. (als kredietverstrekker).  

Het hoofdbedrag bestaat uit een leenovereenkomst bij de moedermaatschappij die oorspronkelijk is 

opgenomen als financiële schuld tegen reële waarde (gelijk aan de contante opbrengsten) en is vervolgens 

tegen netto boekwaarde opgenomen op basis van de ‘effective interest rate method’. Na schuldwijzigingen in 

oktober 2013 zijn de rentekosten over deze schuld berekend tegen de effectieve rente van 4,9%. Naast de 

lening van de moedermaatschappij zijn er twee leningen met een vaste rente van 5,5% van € 6,0 miljoen en 

€ 1,5 miljoen toegekend door Balta Luxembourg S.à r.l. in respectievelijk 2012 en 2013. Het uitstaande 

kapitaal per 31 december 2014 bedraagt € 5,5 miljoen. 

Deze vorderingen zijn verkocht door Balta Luxembourg S.à r.l., samen met de aandelen van Balta Finance, 

als onderdeel van de overname van 11 augustus 2015. Dientengevolge zijn deze vorderingen interne 

transacties geworden bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen na de voltooiingsdatum. 

Derhalve is deze schuld niet langer zichtbaar in de geconsolideerde winst- en verliesrekening per 

31 december 2015.  

Overige passiva 

In mei 2006 is de Groep een afwikkelingsovereenkomst aangegaan met historische aandeelhouders voor het 

afwikkelen van een geschil dat verband hield met een belastingteruggave. De passiva per 31 december 2014 

bedroegen € 4,9 miljoen en waren volledig voldaan op 11 augustus 2015.  

Factoring 

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening, heeft de groep ingeschreven op twee non-recourse 

financieringsovereenkomsten, waarbij ze handelsvorderingen die voortvloeien uit de normale 

bedrijfsactiviteit kan verkopen aan nominale waarde waarvan bepaalde reserves en vergoedingen worden 

afgehouden. Het insolventierisico dat gepaard gaat met de gefactorde vorderingen is overgedragen aan de 
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factoringonderneming, die dit risico op haar beurt heeft overgedragen aan een 

kredietverzekeringsmaatschappij. In het kader van de non-recourse overeenkomsten int de Groep betalingen 

van klanten namens de factoringonderneming aan wie de vorderingen zijn gefactord. Aangezien vrijwel alle 

risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen, worden de handelsvorderingen die zijn toegewezen 

aan de factoringondernemingen niet langer opgenomen in de balans. 

Hoewel het factoring programma zoals hierboven wordt beschreven betrekking heeft op de portefeuille van 

de kredietverzekerde handelsvorderingen, heeft de Groep ook ingeschreven op een forfaiting overeenkomst 

waarbij een financiële instelling zijn instemming gegeven heeft om op hernieuwbare basis, de vorderingen 

van individueel geïdentificeerde debiteuren te kopen (forfait). Het kredietrisico gelinkt aan deze vorderingen 

is volledig overgedragen van de Groep aan de financiële instelling zodat de financiële instelling het risico 

draagt van niet-betaling door de schuldenaar. De Groep is gemandateerd om de geforfaiteerde vorderingen te 

innen voor rekening en uit naam van de financiële instelling. Het in aanmerking komende deel van de 

handelsvorderingen die zijn overgedragen en gefinancierd krachtens deze overeenkomst wordt niet langer 

opgenomen in de balans van de Groep. De Groep blijft wel een deel van de vorderingen opnemen in de mate 

van haar voortdurende betrokkenheid, in overeenstemming met IAS 39 “Financiële instrumenten: opname en 

waardering”. 

In 2014 heeft De Groep zich ingeschreven op een aankoopovereenkomst met een financiële instelling, in het 

kader van een “supply chain financieringsprogramma” aangeboden door een grote klant. Onder de 

overeenkomst, kan de Groep enkele of alle vervallen vorderingen verkopen van deze klant aan de financiële 

instelling. Gezien de aard van de non-recourse overeenkomst, zijn de vorderingen op het moment dat het 

geld ontvangen wordt afgeboekt. 

Reverse factoring 

In 2014 en tijdens de eerste helft van 2015 heeft de voorganger gebruik gemaakt van financieringstransacties 

via leverancierskredieten (zogenaamde reversed factoring overeenkomsten), om de betalingstermijn van 

bepaalde handelsschulden te verlengen. Wanneer leveranciersfinanciering wordt verkregen, boekt de 

Voorganger de oorspronkelijke handelsschuldsaldo's af en neemt hij een financiële verplichting op voor het 

bedrag van de leveranciersfinanciering tot de datum van de terugbetaling van de schuld. Per 31 december 

2014 bedroegen deze financiële schulden € 5,9 miljoen.  

De volledige reverse-factoringschuld werd terugbetaald op 11 augustus 2015 en de Reverse-

factoringovereenkomst werd geannuleerd. 

TOELICHTING 23. ADDITIONELE TOELICHTINGEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

De volgende tabellen geven de boekwaarde en reële waarden van de financiële activa en verplichtingen weer 

per categorie: 

 
  Opvolger Opvolger Voorganger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2015 

31 december 

2014 

31 december 

2014 

  

Boekwaarde 

Reële 

waarde Boekwaarde 

Reële 

waarde 

      

Activa per balansdatum  92.883  92.883  115.200 115.200 

      

Leningen en vorderingen .........................................................................................................................................................   92.097  92.097  115.200 115.200 

Handels- en overige vorderingen ...............................................................................................................................................   46.635  46.635  48.546 48.546 

Liquide middelen .......................................................................................................................................................................   45.462  45.462  66.654 66.654 

Activa tegen reële waarde met verwerking van aanpassingen in reële 

waarde via de winst- en verliesrekening ................................................................................................................................  

 
786  786  - - 

Afgeleide financiële instrumenten ter indekking van wisselkoersrisico’s ................................................................................   273  273  - - 

Vaste prijsafspraken voor elektriciteit .......................................................................................................................................   512  512  - - 
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Passiva per balansdatum  560.105 584.879 701.915 701.915 

       

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................   421.505 446.279 701.684 701.684 

Senior Secured Notes .................................................................................................................................................................   276.826 301.600 - - 

Bank- en andere leningen ..........................................................................................................................................................   20.277 20.277 579.181 579.181 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   124.402 124.402 122.503 122.503 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarde in de 

winst-en verliesrekening ..........................................................................................................................................................  

 
138.600 138.600 231 231 

Preferente aandeelbewijzen .......................................................................................................................................................   138.600 138.600 - - 

Afgeleide financiële instrumenten ter indekking van wisselkoersrisico’s ................................................................................   - - 231 231 

Er kunnen verschillende niveaus van waardebepalingstechnieken gedefinieerd worden: 

 Niveau 1: zijn waarderingen afgeleid van genoteerde prijzen (niet aangepast) in een actieve 

markt voor identieke activa en passiva; 

 Niveau 2: zijn waarderingen afgeleid van bronnen andere dan genoteerde prijzen vervat in 

niveau 1, die observeerbaar zijn voor activa of passiva, ofwel direct (als prijzen), ofwel 

indirect (afgeleid van prijzen); 

 Niveau 3: zijn waarderingen afgeleid van bronnen voor activa of passiva die niet gebaseerd 

zijn op observeerbare marktdata (onobserveerbare inputs). 

De reële waarde van de Senior Secured Notes is gebaseerd op een niveau 1 van de 

waardebepalingstechnieken, met een prijs van ongeveer 104% per 31 december 2015. 

De reële waarde van de preferente aandeelbewijzen werden bepaald met behulp van niveau 

3 waardebepalingstechnieken. Hiervoor verwijzen we naar Toelichting 2 en 20. 

De reële waarde van financiële activa en passiva, met uitzondering van geldmiddelen en kasequivalenten, 

worden gewaardeerd met behulp van niveau 2 waardebepalingstechnieken. De reële waarde van de 

valutatermijncontracten werden bepaald door gebruik te maken van de termijnkoers die geregistreerd staat op 

de actieve markt. Een gelijkaardige waarderingstechniek werd toegepast om de reële waarde van de vaste 

elektriciteitsprijsovereenkomsten te bepalen op afsluitdatum. De verdisconteringseffecten zijn normaal 

gezien onbelangrijk voor niveau 2 instrumenten. Voor handels- en overige vorderingen en voor handels- en 

overige schulden wordt de boekwaarde beschouwd als een goede raming van de reële waarde, gezien deze 

posten vooral op korte termijn afgewikkeld worden. 

TOELICHTING 24. FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT  

De groep is blootgesteld aan diverse financiële risico’s: marktrisico (voornamelijk wisselkoersrisico, intrest 

risico en grondstoffenprijsrisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico. De Groep zijn risicobeheer focust op de 

onvoorspelbaarheid van de financiële en grondstoffenmarkten en zoekt naar het minimaliseren van de 

potentiële negatieve effecten op de resultaten van de groep. Het doel is de gebeurtenissen, die kunnen leiden 

tot financiële verliezen, te identificeren, te meten, te beheren en op te volgen. Afgeleide financiële 

instrumenten worden gebruikt om bepaalde risico’s in te dekken op groepsniveau. De Groep maakte geen 

gebruik van hedge accounting gedurende de periode die deze gecombineerde jaarrekening omvat. 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen over marktrisico 

Valutarisico 

De Groep is voornamelijk blootgesteld aan schommelingen van de GBP, USD en TRY. Bijgevolg zijn onze 

financiële resultaten onderhevig aan de gevolgen van transacties in vreemde valuta’s en 

omrekeningsverschillen die voortvloeien uit wisselkoersschommelingen, voornamelijk de wisselkoers tussen 

de en de USD, de EUR en het GBP en de EUR en de TRY, en zullen onze financiële resultaten hieraan 

wellicht ook in de toekomst onderhevig zijn. Het aandeel van de inkomsten dat in de verschillende valuta’s is 
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opgenomen, stemt niet exact overeen met de inkomsten afkomstig uit elke regio, omdat wij onze klanten 

soms factureren in een andere valuta dan hun plaatselijke valuta. Zo wordt een deel van onze verkopen in het 

Verenigd Koninkrijk gefactureerd in euro. 

Onze Gecombineerde Jaarrekening wordt opgesteld in euro. Hierdoor is de Groep blootgesteld aan het 

wisselkoersrisico van haar Gecombineerde Jaarrekening. De jaarrekeningen van onze dochterondernemingen 

die werken met een functionele valuta die afwijkt van de euro moeten omgezet worden naar euro. Onze 

activa, passiva, opbrengsten en kosten worden uitgedrukt in verschillende valuta, dit zijn hoofdzakelijk de 

EUR, GBP, USD en TRY. Daardoor kunnen onze geconsolideerde bedrijfsresultaten, die in euro worden 

gerapporteerd, worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. 

Het omzettingsrisico ontstaat wanneer onze dochterondernemingen transacties uitvoeren in een andere valuta 

dan hun functionele valuta. Wij vangen dit risico op via vier hoofdmethodes. Ten eerste, voor USD, zijn wij 

er in het verleden in geslaagd om instromen en uitstromen van kasmiddelen op elkaar af te stemmen, 

waardoor er een natuurlijke afdekking tussen activa en verplichtingen ontstond. De natuurlijke 

afdekkingspositie wordt halfjaarlijks beoordeeld, waarbij er strikt wordt toegezien op het bedrag van het 

restrisico. Ten tweede zijn wij ook commerciële regelingen aangegaan met twee van onze belangrijkste 

klanten om de impact van schommelingen tussen EUR/GBP en EUR/TRY te herzien, en de prijzen eventueel 

dienovereenkomstig aan te passen. Ten derde maken wij ook gebruik van valutatermijncontracten om onze 

resterende blootstelling aan het GBP af te dekken. Ten slotte houden onze langetermijnrelaties met onze 

klanten, zelfs bij commerciële regelingen die niet voorzien in mechanismen voor wisselkoersgebaseerde 

prijsaanpassingen, in dat zowel positieve als negatieve wisselkoersschommelingen doorgaans worden 

doorgerekend via prijsherzieningen op middellange termijn. Daarnaast zijn wij actief in een concurrerende 

en elastische sector, zoals blijkt uit de manier waarop de prijzen in de hele sector worden aangepast als 

reactie op schommelingen van wisselkoersen en grondstoffenprijzen. Veranderingen in wisselkoersen 

hebben ook op lange termijn een invloed op onze verkoopvolumes. Bijvoorbeeld, als er een lange 

ontwaarding is van de euro, kunnen onze volumes stijgen doordat we competitiever worden in de markten 

buiten de Eurozone. Daartegenover staat dat een versterking van de euro tot een daling van de 

verkoopvolumes en prijzenconcurrentie kan leiden in de markten buiten de eurozone. 

De onderstaande tabel toont de posten die het meest worden blootgesteld aan wisselkoersrisico’s. 

 
       

(in duizend €)  EUR GBP USD TRY Totaal 

       

       

Netto blootstelling per 31 december 2015  (40.032) (2.201) 1.993 7.844 (32.396) 

       

Handels- en overige vorderingen ...............................................................................................................................................   27.983 3.105 6.097 9.359 46.544 

Liquide middelen .......................................................................................................................................................................   36.791 4.199 1.707 2.766 45.462 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   (104.806) (9.505) (5.811) (4.281) (124.402) 

       

Netto blootstelling per 31 december 2014  (43.052) 11.717 16.342 6.787 (8.205) 

       

Handels- en overige vorderingen ...............................................................................................................................................   21.772 8.020 9.992 7.860 47.644 

Liquide middelen .......................................................................................................................................................................   38.629 15.611 9.749 2.664 66.654 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   (103.453) (11.914) (3.399) (3.737) (122.503) 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY per einde boekjaar als de 

EUR met 10% verzwakt: 

 
(in duizend €)  2015 2014 

    

    

in GBP  (1.713) (167) 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten ............................................................................................................   (1.468) (1.469) 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................................................   (245) 1.302 

    

in USD  221 1.816 
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Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten ............................................................................................................   - - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................................................   221 1.816 

    

in TRY  872 754 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten ............................................................................................................   - - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................................................   872 754 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY indien de EUR met 10% 

versterkt: 

 
    

(in duizend €)  2015 2014 

    

    

in GBP  1.402 137 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten ............................................................................................................   1.201 1.202 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................................................   200 (1.065) 

    

in USD  (181) (1.486) 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten ............................................................................................................   - - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................................................   (181) (1.486) 

    

in TRY  (713) (617) 

Wijziging in reële waarde van financiële instrumenten ............................................................................................................   - - 

Financiële instrumenten tegen geamortiseerde kostprijs ...........................................................................................................   (713) (617) 

    

Risico in verband met grondstoffenprijzen 

Wij zijn blootgesteld aan schommelingen in de prijs van belangrijke grondstoffen die worden gebruikt in het 

productieproces. Onze belangrijkste grondstoffen zijn polypropyleengranulaat, garen, latex en 

polyamidegranulaat, waarvoor onze totale aankopen € 81,8 miljoen (2014: € 84,6 miljoen), € 67,9 miljoen 

(2014: € 50,9 miljoen), € 23,7 miljoen (2014: € 26,2 miljoen) en € 16,2 miljoen (2014: € 19,6 miljoen 

bedroegen.  

Wanneer wij gebruikmaken van afdekking, doen wij dat doorgaans door met onze leveranciers contracten 

met een vaste prijs te sluiten. In oktober 2015 hebben we een vaste prijsovereenkomst aangegaan om 

ongeveer 8% van onze jaarlijkse consumptie van polypropyleen granulaten te hedgen. Wij verbruiken 

doorgaans 65.000 ton polypropyleengranulaat per jaar, waarvan 50.000 ton wordt gekocht in het kader van 

contracten en 15.000 ton op de spotmarkt. 

Renterisico 

Ons renterisico houdt vooral verband met de externe schulden die een variabele rente hebben. Na de 

Overname en de terugbetaling van het bankkrediet zullen enkel de bedragen die wij lenen onder de 

Doorlopende Kredietfaciliteit, onze leasingschulden en onze factoring- en forfaitingregelingen een variabele 

rente hebben, aangezien de Senior Secured Notes een vaste rente hebben. Wij verwachten daarom niet 

gebruik te maken van renteswaps voor onze financiering. 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichtingen over kredietrisico 

Het kredietrisico wordt op groepsbasis beheerd. We beoordelen de kredietkwaliteit van de klant, rekening 

houdend met zijn financiële positie, de ervaringen uit het verleden en andere factoren. Er worden individuele 

kredietlimieten vastgesteld op basis van ervaringen uit het verleden, een grondig inzicht in de klant en in nauwe 

samenwerking met de manager van de bedrijfseenheid. Deze kredietlimieten worden regelmatig beoordeeld door 

de managers van de bedrijfseenheden. Als een kredietlimiet moet worden verhoogd, is de goedkeuring van de 

CFO vereist. Daarnaast hebben wij kredietverzekering afgesloten om een groot deel van het wanbetalingsrisico 

te dekken. Tot slot wordt het kredietrisico ook beperkt door non-recourse factoring- en forfaitingovereenkomsten 

voor de handelsvorderingen, waarbij het insolventierisico is overgedragen aan de tegenpartij. De historische 
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wanbetalingspercentages bedroegen in 2014 en 2015 niet meer dan 0,1%. De handelsvorderingen zijn gespreid 

over diverse landen en tegenpartijen. De handelsvorderingen zijn niet sterk geconcentreerd. Voor afgeleide 

financiële activa wordt de kredietkwaliteit beoordeeld op basis van de rating van de tegenpartij volgens Fitch. Al 

de valutatermijncontracten zijn “over the counter contracten” en hebben financiële instellingen als tegenpartij. 

Onze vaste prijsovereenkomsten zijn aangegaan met de tegenpartij van onze lange termijn aankoopcontracten. 

We verwijzen naar Toelichting 16 voor een overzicht van de aangegane financiële derivaten. 

Het teveel aan cash wordt geïnvesteerd voor een korte periode en worden gespreid over een beperkt aantal 

van banken, die allemaal genieten van een toereikende kredietbeoordeling. Voor kasmiddelen op 

bankrekeningen en kortlopende bankdeposito's geeft de tabel hieronder een overzicht van de 

kredietbeoordelingen voor banken die door de Groep worden gebruikt. 

 

 

(in duizend €) 

31 december 

2015 

  

Kasmiddelen op bankrekeningen en kortlopende bankdeposito's 45.462 

A ....................................................................................................................................................................................................................... 41.623 

BBB .................................................................................................................................................................................................................. 3.839 

Kwalitatieve en kwantitatieve toelichting over het liquiditeitsrisico 

Wij zien centraal toe op de kasstroomprognoses en liquiditeitsvereisten, om ervoor te zorgen dat wij over 

voldoende geldmiddelen beschikken om aan onze operationele behoeften te voldoen, en tegelijkertijd altijd 

voldoende bewegingsruimte behouden op onze niet-opgenomen toegezegde kredietfaciliteiten zodat wij 

kredietlimieten of convenanten op onze kredietfaciliteiten niet overschrijden. 

De bedrijfsactiviteiten van onze dochterondernemingen en de daaruit resulterende instromen van 

kasmiddelen zijn onze belangrijkste bron van liquiditeit. Dankzij ons systeem van cashpooling kunnen wij 

profiteren van kasoverschotten van bepaalde dochterondernemingen om de financiële behoeften van andere 

dochterondernemingen te dekken. Wij beleggen kasoverschotten op rentedragende lopende rekeningen en 

kortetermijndeposito’s en selecteren instrumenten met een gepaste vervaldatum of voldoende liquiditeit om 

voldoende bewegingsruimte te bieden zoals bepaald door de bovenvermelde prognoses. 

Om te voldoen aan onze verplichtingen inzake uitstromen van kasmiddelen, gebruiken wij indien nodig 

kasstromen uit bedrijfsactiviteiten en kredietfaciliteiten bij financiële instellingen. Daarnaast hebben wij met 

financiële instellingen factoringovereenkomsten gesloten waarbij er geldmiddelen aan ons beschikbaar 

worden gesteld in ruil voor bepaalde door ons gegenereerde handelsvorderingen. 

Onze primaire bronnen van liquiditeit waren in het verleden onze senior facility overeenkomsten, kasstromen 

van onze activiteiten en non-recourse factoring overeenkomsten. De belangrijkste financiële overeenkomsten 

per 31 december 2015 zijn de Senior Secured Notes, de Revolving Credit Facility en de financiële 

leasingovereenkomsten.  

De volgende tabel toont alle contractuele vaste betalingen die moeten voldaan worden, terugbetalingen en rente 

voorvloeiend uit de erkende financiële verplichtingen. De toegelichte bedragen zijn niet-verdisconteerde netto 

kasuitstromen, gebaseerd op de marktcondities die bestaan op 31 december 2015 en 2014.  

De kasstromen die verband houden met de preferente aandeelbewijzen werden vastgesteld op basis van de 

verplichte contractuele aflossingsdatum van 31 december 2045 en weerspiegelt een vaste opbrengst van 1% 

per jaar. De Vennootschap verwacht dat de aandeelbewijzen vroeger zullen worden terugbetaald. 
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(in duizend €) 

 

Minder dan 

6 maanden 

Tussen 

6 maanden 

en 1 jaar 

Tussen 

1 en 2 jaar 

Tussen 

2 en 5 jaar 

Meer dan 

5 jaar 

       

       

Totaal per 31 december 2015  (139.438) (12.659) (25.299) (72.591) (347.252) 

       

Financiële leaseverplichtingen ...................................................................................................................................................   (1.428) (1.422) (2.824) (5.166) (12.302) 

Preferente aandeelbewijzen .......................................................................................................................................................   - - - - (185.000) 

Senior Secured Notes .................................................................................................................................................................   (13.860) (11.238) (22.475) (67.425) (334.950) 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   (124.402) - - - - 

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten- uitstromen .........................................................................................................   (13.761) - - - - 

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten -instromen ..........................................................................................................   14.013 - - - - 

 

 
       

(in duizend €) 

 

Minder dan 

6 maanden 

Tussen 

6 maanden 

en 1 jaar 

Tussen 

1 en 2 jaar 

Tussen 

2 en 5 jaar 

Meer dan 

5 jaar 

       

       

Totaal per 31 december 2014  (131.724) (15.314) (138.759) (9.830) (673.996) 

       

Bank- en andere leningen ..........................................................................................................................................................   (7.529) (13.872) (135.896) (3.136) (660.309) 

Financiële leaseverplichtingen ...................................................................................................................................................   (1.447) (1.441) (2.863) (6.694) (13.687) 

Handels- en overige schulden ....................................................................................................................................................   (122.503) - - - - 

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten- uitstromen .........................................................................................................   (17.033) - - - - 

Bruto afgewikkelde financiële instrumenten -instromen ..........................................................................................................   16.788 - - - - 

Een sleutelfactor in het behouden van een sterke financiële positie is onze kredietbeoordeling. Deze wordt 

beïnvloed door onder andere onze kapitaalstructuur, winstgevendheid, mogelijkheid om kasstromen te 

genereren, geografische en klantendiversificatie en onze concurrentiële marktpositie. Onze huidige 

kredietbeoordeling van de Groep door Moody’s Investor Service (Moody’s) en Standard & Poor’s Ratings 

Services (S&P) worden hieronder voorgesteld: 

  Opvolger Opvolger Voorganger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2015 

31 december 

2014 

31 december 

2014 

  Moody's S&P Moody's S&P 

      

Lange termijn beoordeling Senior Secured Notes .....................................................................................................................   B2 B NVT NVT 

Ondernemingsbeoordeling .........................................................................................................................................................   B2 B NVT NVT 

Op 10 augustus 2015 heeft Moody’s Investors Service (Moody’s) een definitieve B2-beoordeling toegekend 

aan de € 290 miljoen Senior Secured Notes uitgegeven door LSF9 Balta Issuer S.A., de 

moederholdingvennootschap van de Balta Groep, als gevolg van een nazicht van de finale 

obligatiedocumenten. De familiale ondernemingsbeoordeling van B2 en de waarschijnlijkheid van de default 

rating van B2-PD blijft onveranderd. De vooruitzichten van alle beoordelingen blijven stabiel. 

Op 14 september 2015 heeft Standard & Poor’s Rating Services een langetermijn B-beoordeling toegekend 

aan LSF9 Balta Investments S.à r.l. De vooruitzichten zijn stabiel. Gelijktijdig heeft S&P een lange termijn 

B-beoordeling toegekend aan LSF9 Balta Issuer S.A.‘s € 290 miljoen Senior Secured Notes en een lange 

termijn BB-beoordeling voor de € 40 miljoen super senior revolving credit facility (RCF). 

Kapitaalrisicobeheer 

Het doel van de Groep voor kapitaalrisicobeheer is het veiligstellen van de continuïteit van de Groep, het 

beschikbaar stellen van opbrengsten voor de aandeelhouders, toezeggingen aan andere belanghebbenden, en 

het onderhouden van een optimale kapitaalstructuur om de kapitaalkosten te beperken. 
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Met het oog op de instandhouding of aanpassing van de kapitaalstructuur kan de Groep het aan de 

aandeelhouders betaalde dividend aanpassen, nieuwe aandelen uitgeven of activa verkopen om de schulden 

te verminderen. De Groep volgt haar netto schuldpositie van nabij op om de financiële convenanten na te 

leven. We verwijzen naar Toelichting 21 en 22 voor verdere informatie. 

TOELICHTING 25. VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN 

De Groep past een pensioenregeling toe en voorziet in voordelen aan het einde van de loopbaan (inclusief 

vervroegd pensioen) voor zijn werkend en gepensioneerd personeel. De verplichting werd gemeten door het 

gebruik van een discontovoet van 0,92%. 

De Groep voorziet ook voor een pensioenverplichting. Deze voordelen werden gewaardeerd in 

overeenstemming met IAS 19 en de verslaggevingsgrondslagen van de Groep, beschreven in Toelichting 

1.19. De verplichting werd gemeten door het gebruik van een discontovoet van respectievelijk 2,05% en 

1,55% in 2015 en 2014. De jaarlijkse pensioenkosten worden bekendgemaakt in Toelichting 6. 

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen die in de jaarrekening worden opgenomen, zijn als 

volgt samengesteld: 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Totale verplichtingen aan personeelsbeloningen  35.745 36.077 

Vakantiegeld ..............................................................................................................................................................................   13.842 13.226 

Sociale-zekerheidsbijdragen ......................................................................................................................................................   8.033 7.187 

Verschuldigde salarissen en lonen .............................................................................................................................................   5.000 4.600 

Belgische pensioenverplichting “DB” plan ...............................................................................................................................   1.932 3.791 

Brugpensioen .............................................................................................................................................................................   2.807 3.057 

Groepsverzekering .....................................................................................................................................................................   550 604 

Pensioen .....................................................................................................................................................................................   94 99 

Overige .......................................................................................................................................................................................   3.486 3.513 

    

Waarvan het kortlopende deel ...............................................................................................................................................   31.554 29.815 

Waarvan het langlopende deel ...............................................................................................................................................   4.191 6.261 

Belgische pensioenverplichting “DB” plan .................................................................................................................   1.932 3.791 

Vervroegde pensionering ............................................................................................................................................. n  2.164 2.372 

Pensioen .......................................................................................................................................................................   94 99 

Pensioenregelingen: overzicht 

De Belgische pensioenverplichting in bovenstaande tabel bevat de betaalde werkgeversbijdragen in het kader 

van de pensioenregeling voor het management, de bedienden en de bonusregeling, zoals hieronder 

beschreven.  

Een pensioenregeling werd opgesteld voor het management en wordt gefinancierd door 

werkgeversbijdragen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de anciënniteit (basisbijdrage van 3,75% 

van het pensioengevend salaris, dit percentage stijgt iedere 5 jaar met 0,5% tot een maximum bijdrage van 

5,75%). Deze regeling bevat eveneens een voordeel voor overlijden tijdens de diensttijd, dat oploopt tot twee 

maal het pensioengevend salaris.  

Verschillende pensioenregelingen werden opgezet voor de bedienden en worden gefinancierd door vaste 

werkgeversbijdragen.  

Daarenboven werden er bonusregelingen opgesteld voor het hoger management. Deze regelingen worden 

gefinancierd door werkgeversbijdragen die overeenstemmen met een vast percentage van de bonus. 

Pensioenregeling: waarderingsmethode 



 
  

 

 

 
 F-181  

 

De pensioen- en bonusregelingen zoals hierboven beschreven werden ingedeeld als defined benefit. De 

waardering van de pensioen- en bonusregelingen werd uitgevoerd in overeenstemming met IAS 19.  

We verwijzen naar Toelichting 1.19 voor de gebruikte waarderingsmethode. De pensioenverplichting is 

gebaseerd op het verschil tussen de actuele waarde van de toegezegde pensioenrechten (DBO), rekening 

houdend met een minimale opbrengst en de discontovoet, verminderd met de reële waarde van de verwachte 

activa op de afsluitdatum.  

Pensioenregeling: belangrijkste veronderstellingen die gebruikt werden tijdens de waardering 

De belangrijkste veronderstellingen zijn hieronder weergegeven: 

 
  Opvolger Voorganger 

 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Discontovoet ..............................................................................................................................................................................   2,05% 1,55% 

Pensioenleeftijd ..........................................................................................................................................................................   65 jaar 65 jaar 

Mortaliteit ...................................................................................................................................................................................   MR/FR-5 MR/FR-5 

Pensioenregeling: gerapporteerde cijfers 

Per 31 december 2015 bedragen de toegezegd-pensioenrechten, rekening houdend met het belastingeffect, 

€ 13,5 miljoen (31 december 2014: € 9,1 miljoen), deels gedekt door de onderliggende waarde van activa 

van € 11,5 miljoen (31 december 2014: € 5,3 miljoen) per 31 december 2015. 

TOELICHTING 26. HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 

Per 31 december 2015 omvatten de handelsschulden: de openstaande saldi van de leveranciers (€ 69 miljoen) en 

de te ontvangen facturen (€ 17 miljoen), waarvoor de goederen en diensten ontvangen zijn in de lopende periode. 

De overlopende rekeningen hebben voornamelijk betrekking op: 

 Overgedragen opbrengsten in verband met de sale en leaseback operatie van een van onze 

fabrieken. Deze opbrengsten wordt stelselmatig in opbrengst genomen over de lease periode 

van de faciliteit (€ 14 miljoen); 

 Overgedragen opbrengsten in verband met vooruitbetalingen op huurovereenkomsten 

(€ 4 miljoen) ; 

 Toe te rekenen kosten voor klantenkortingen (€ 19 miljoen). 

 
  Opvolger Voorganger 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

31 december 

2014 

    

Handels- en overige schulden   124.404  122.503  

Handelsschulden ........................................................................................................................................................................    86.134   79.929  

Toegerekende kosten en overgedragen opbrengsten .................................................................................................................   38.220  42.573  

Overige schulden .......................................................................................................................................................................   49  -  

De stijging van de uitstaande handelsschulden en overige te betalen posten van € 122,5 miljoen per 

31 december 2014 naar € 124,4 miljoen per 31 december 2015 is het gevolg van de hogere uitstaande 

bedragen van de handelsschulden (€ 6,2 miljoen of 7,8%). Deze stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd 

door een daling van de overlopende rekeningen (€ 4,4 miljoen of 10,2%), vooral door de daling van de 

uitstaande overlopende klantenkortingen. 



 
  

 

 

 
 F-182  

 

TOELICHTING 27. VOORWAARDELIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

De Groep verantwoordt milieuvoorzieningen wanneer zich een situatie van niet-naleving voordoet, wanneer 

zich milieuverontreiniging voordoet of wanneer de Groep zich bewust wordt van verontreiniging. Op dat 

ogenblik wordt de aard van de verontreiniging bepaald en wordt waar nodig een onafhankelijke milieustudie 

uitgevoerd. Het management zal het bedrag schatten van de voorziening die nodig is op basis van historische 

gegevens en/of op basis van de milieustudies.  

TOELICHTING 28. VERBINTENISSEN 

Verbintenissen aankoop energie 

Onze vaste prijsafspraken voor elektriciteit en gas, voor leveringen in 2016, bedragen € 15,7 miljoen per 

31 december 2015.  

Verbintenissen aankoop grondstoffen 

Onze vaste prijsafspraken voor grondstoffen, voor leveringen in 2016, bedragen € 94 miljoen per 

31 december 2015. 

Kapitaalverbintenissen 

Er zijn geen openstaande kapitaalverbintenissen per 31 december 2015. 

Operationele leaseverplichtingen 

De Groep huurt diverse uitrustingen, machines en voertuigen in het kader van operationele 

leaseovereenkomsten. De leasetermijnen bedragen 3 tot 12 jaar (2013 en 2012: tussen 3 tot 10 jaar). 

De totale toekomstige minimale huurbetalingen in het kader van niet-opzegbare operationele 

leasingovereenkomsten zijn: 

 

(in duizend €) 

 31 december 

2015 

   

Totaal  7.145 

Niet later dan 1 jaar ......................................................................................................................................................................................   2.360 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar .......................................................................................................................................................   4.785 

Later dan 5 jaar ............................................................................................................................................................................................   - 

TOELICHTING 29. SEIZOENSGEBONDEN KARAKTER VAN DE ACTIVITEITEN 

De afwisseling van de seizoenen heeft slechts een zeer beperkte impact op de activiteiten van de Groep. 

Zowel de opbrengsten als de Adjusted EBITDA zijn doorgaans zeer gelijklopend gedurende de kwartalen 

van elk boekjaar.  

TOELICHTING 30. GEBEURTENISSEN NA RAPPORTERINGSDATUM 

Op 17 maart 2017 sloot de Vennootschap een overeenkomst af voor de overname van Bentley Mills, Inc. 

(“Bentley”). Bentley is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt 

voor commerciële interieurs. Bentley is een toonaangevende speler op de Amerikaanse markt van 

hoogwaardige commerciële tapijttegels en kamerbreed tapijt. Het bedient uiteenlopende eindmarkten met 

een evenwichtige geografische mix in de hele VS. Bentley heeft de afgelopen drie jaar een sterke 

opbrengstgroei genoteerd, aangevuld door verbeteringen van de EBITDA-marge onder impuls van 

kostenverbeteringen en efficiënties, operationele voordelen en strategische herpositionering. De overname 
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werd voltooid op 22 maart 2017, via het afsluiten van een bevoorrechte termijnleningfaciliteit van 

€ 75 miljoen. Met deze overname zouden de pro forma opbrengsten en Adjusted EBITDA in 2016 

respectievelijk € 668,3 miljoen en € 97,4 miljoen zijn geweest. Op pro forma basis voor het aangaan van de 

bevoorrechte termijnlening en de overname van Bentley zouden de nettoschulden van de Vennootschap per 

31 december 2016 circa € 385 miljoen hebben bedragen. 

De Balta Groep haar marktpositie via interne groei en overweegt zij diverse kansen in fusies en overnames 

en op de kapitaalmarkten om haar groei te financieren. Op 17 mei 2017 kondigde Balta Groep NV (“Balta”), 

een vennootschap die als holdingvennootschap boven de Vennootschap zal worden ingevoegd, zijn 

voornemen aan om een eerste openbare aanbieding en de notering van zijn gewone aandelen op Euronext 

Brussels te starten (het “Aanbod”). Naar verwachting omvat dit de verkoop van nieuw uitgegeven en 

bestaande gewone aandelen aan institutionele en particuliere beleggers in België en aan bepaalde 

institutionele beleggers daarbuiten. Het Aanbod zal naar verwachting circa € 137,6 miljoen netto opleveren 

aan primaire opbrengsten (exclusief de geschatte vergoedingen en provisies in verband met het Aanbod) en 

zal ook een secundaire verkoop van bestaande aandelen door Lone Star Fund IX, de huidige aandeelhouder 

van Balta, omvatten. Balta is voornemens de primaire netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken om de 

schuldgraad van de Groep te verlagen door bestaande schulden af te lossen. Na de voltooiing van het Aanbod 

streeft de Groep een pro forma verhouding nettoschuld / pro forma Adjusted EBITDA van circa 2,5x na. 
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Verslag van de commissaris 
 
Aan de aandeelhouders van 

Balta Finance S.à r.l. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening 

 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekeningen van Balta Finance S.à r.l. en haar 

dochterondernemingen. De geconsolideerde jaarrekeningen omvatten de geconsolideerde balans per 

31 december 2014, 2013 en 2012 en de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerd 

mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor de drie boekjaren 

afgesloten op die datum, evenals een toelichting die een overzicht van de voornaamste gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige informatieverschaffing bevat.  

 

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de geconsolideerde jaarrekeningen 

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekeningen die een 

getrouw beeld geven in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals 

goedgekeurd door de Europese Unie, alsook voor het implementeren van een interne beheersing die de raad 

van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen die geen afwijking 

van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de ‘erkende commissaris’ 

 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekeningen tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden 

(ISA’s) uitgevoerd zoals goedgekeurd door de “Commissie van Financieel Toezicht” van Luxemburg. Die 

standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en 

uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsolideerde jaarrekeningen 

geen afwijkingen van materieel belang bevatten. 

 

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde 

jaarrekeningen opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de beoordeling door de “erkende commissaris”, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een 

afwijking van materieel belang in de geconsolideerde jaarrekeningen als gevolg van fraude of van fouten. Bij 

het maken van die risico-inschatting neemt de “erkende commissaris” de interne beheersing van de 

vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de geconsolideerde 

jaarrekeningen, die een getrouw beeld geven, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in 

de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de 

geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door 

het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de geconsolideerde 

jaarrekeningen als geheel.  

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons 

oordeel zonder voorbehoud te baseren. 
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Oordeel 

 

Naar ons oordeel geven de geconsolideerde jaarrekeningen een getrouw beeld van de financiële toestand van 

de vennootschap Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen per 31 december 2014, 2013 en 2012 

evenals van hun resultaten en kasstromen voor de drie boekjaren afgesloten op die datum in 

overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de 

Europese Unie.  
 

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

 

Het jaarverslag valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en stemt overeen met de 

geconsolideerde jaarrekeningen.  

 

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative     Luxemburg, 25 juni 2015 

vertegenwoordigd door 

Véronique Lefebvre 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

Balta Finance S.à r.l. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“Société à responsabilité 
limitée”) opgericht en gedomicilieerd in Luxemburg. Het adres van zijn maatschappelijke zetel is 
28 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. De geconsolideerde jaarrekening van Balta Finance S.à r.l per 
31 december 2014 omvat Balta Finance S.à r.l. en haar dochterondernemingen (samen de “Groep”) zoals 
uiteengezet in Toelichting 28. 
 

De Balta Groep (de “uiteindelijke Groep”) is een van de grootste producenten van textielvloerbekledingen in 
Europa. De activiteiten van de uiteindelijke Groep omvatten geweven vloerkleden (Balta Rugs), kamerbreed 
tapijt en residentiële tapijttegels (Balta Broadloom en ITC), kamerbreed commercial tapijt (Arc Edition), 
commerciële tapijttegels (modulyss) en naaldvilt en technische non-wovens (Captiqs). De Balta Groep heeft 
8 productievestigingen over de hele wereld, waarvan twee in het Turkse Uşak. De Balta Groep heeft ook een 
distributiecentrum in Dalton, VS, dat de Noord-Amerikaanse markt bedient. Dankzij de inspanningen en energie 
van de meer dan 3300 medewerkers hanteert de Balta Groep een professionele, klantgerichte aanpak voor zijn 
activiteiten, en het geniet dan ook een reputatie van kwaliteitspartner voor bedrijven op talrijke markten. 
 

De moedermaatschappij van Balta Finance S.à r.l. is Balta Luxembourg S.à r.l., dat 100% van de 
aandelen bezit. Balta Luxembourg S.à r.l. is voor 100% in handen van Balta S.à r.l. De uiteindelijke 
meerderheidsaandeelhouder van de Balta Groep is Doughty Hanson & Co IV, een fonds beheerd door Doughty 
Hanson & Co, een van de grootste onafhankelijke private equityfirma’s in Europa (www.doughtyhanson.com).  
 

JAARREKENING 
 

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep werd opgesteld overeenkomstig de Internationale Financiële 
Rapporteringsstandaarden (IFRS), zoals vastgesteld door de Europese Unie. Deze geconsolideerde 
jaarrekening van de Groep werd op 22 juni 2015 door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor publicatie. De 
bedragen in dit document zijn uitgedrukt in duizend euro (k €), tenzij anders vermeld. Afrondingen werden 
doorgevoerd bij het berekenen van bepaalde financiële informatie in deze geconsolideerde jaarrekening. 
 

RAAD VAN BESTUUR 
 

De Raad van Bestuur van Balta Finance S.à r.l. was per 31 december 2014 als volgt: 
 

Cédric Stébel 
Manager 
Begin van mandaat: 31 oktober 2007 
Einde van mandaat: onbepaald 
 

Fabian Sires 
Manager 
Begin van mandaat: 1 december 2014 
Einde van mandaat: onbepaald 
 

Yann Duschesne 
Manager 
Begin van mandaat: 10 juni 2004 
Einde van mandaat: 31 januari 2015 
 

Gérard Becquer 
Manager 
Begin van mandaat: 15 november 2006 
Einde van mandaat: 1 december 2014 
 

COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAP 
 

De commissaris van de vennootschap is PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, 2, Rue Gerhard 

Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg. 
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE 

RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2014 

 
I. GECONSOLIDEERDE RESULTARENREKENING Toelichting  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Omzet 21 519.529 517.752 526.092 

Kostprijs grondstoffen 22 (256.794) (252.959) (269.972) 

Voorraadwijzigingen  10 9.033 44 5.651 

Brutowinst 

 

271.768 264.837 261.772 

Personeelskosten 24 (128.191) (131.459) (133.369) 

Overige inkomsten 23 10.960 13.259 14.673 

Overige kosten 23 (89.388) (91.021) (95.844) 

Adjusted EBITDA 

 

65.149 55.616 47.232 

Afschrijvingen en waardeverminderingen  4, 5, 26 (24.802) (28.547) (36.593) 

Bedrijfswinst vóór eenmalige posten*  40.347 27.069 10.639 

Winst uit activavervreemding 

 

530 (176) (2.521) 

Rechtsvorderingen 19 557 - (572) 

Integratie- en herstructureringskosten 

 

(3.189) (8.113) (6.203) 

Bijzondere waardeverminderingen en afboekingen 4, 5, 10 (12.689) (37.766) (54.284) 

Bedrijfswinst / (-verlies)   25.556 (18.986) (52.941) 

Financiële opbrengsten 25 2.367 2.624 255 

Financiële kosten 25 (34.543) (62.318) (58.149) 

Financiële kosten, netto 

 

(32.176) (59.695) (57.894) 

Verlies vóór belastingen 

 

(6.620) (78.680) (110.835) 

Belastingopbrengsten 
27 

7.856 12.079 19.257 

Winst / (verlies) over de periode uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten  
1.236 (66.601) (91.578) 

Winst / (verlies) over de periode uit stopgezette 

bedrijfsactiviteiten 33 
- 939 1.513 

Winst uit stopgezette bedrijfsactiviteiten 33 - 20.200 - 

Winst / (verlies) voor de periode  

 

1.236 (45.462) (90.065) 

Aandeel van de Groep  1.236 (45.462) (90.065) 

Aandeel van derden  - - - 

     

II. GECONSOLIDEERDE NIET-GEREALISEERDE 
RESULTATEN   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Posten in niet-gerealiseerde resultaten die later kunnen 

worden geherclassificeerd naar de resultatenrekening  
   

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van 
buitenlandse activiteiten 14 1.901 (4.644) 1.729 

Wisselkoersverschillen uit het omzetten van 
buitenlandse activiteiten van beëindigde 
bedrijfsactiviteiten  

- - 139 

Posten in andere resultaten die niet zullen worden 

geherclassificeerd naar de resultatenrekening  
   

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen 14 (1.827) (1.963) - 

Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, 
na aftrek van belastingen 

 
74 (6.607) 1.868 

Totaal resultaat van de periode 
 1.310 (52.069) (88.197) 

Aandeel van de Groep  1.310 (52.069) (88.197) 

Aandeel van derden  - - - 

 
De toelichtingen 1 tot 37 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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WINST PER AANDEEL UIT VOORTGEZETTE EN BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN 
TOEREKENBAAR AAN DE EIGENAREN VAN DE MOEDERMAATSCHAPPIJ TIJDENS HET 
JAAR (UITGEDRUKT IN EURO/AANDEEL) 
 

 
Toelichting  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

     

Gewone winst per aandeel 36    

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  1,55 (83,25) (114,47) 

Uit stopgezette bedrijfsactiviteiten  - 26,42 1,89 

Uit winst / (verlies) voor het jaar  1,55 (56,83) (112,58) 

 
(*) EBITDA, Adjusted EBITDA, EBITDA-marge en Bedrijfswinst/(-verlies) voor en na eenmalige posten zijn niet-GAAP-maatstaven 
gedefinieerd in de “Samenvatting van de voornaamste boekhoudprincipes” (Toelichting 1.26). 

 
Eenmalige opbrengsten/kosten zijn belangrijke posten die omwille van hun omvang of voorkomen 
afzonderlijk worden gespecificeerd om een volledig en correct inzicht in de resultaten van de Groep te bieden.  
 

De toelichtingen 1 tot 37 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 

  



 
  

 

  

 F-190  

 

GECONSOLIDEERDE BALANS OP WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 

 
ACTIVA Toelichting 31 dec 2014 31 dec 2013  31 dec 2012  31 dec 2011  
      

Materiële vaste activa 5 
    Terreinen en gebouwen 

 
87.516 74.574 75.779 74.126 

Installaties, machines en uitrusting 
 

100.986 101.071 127.881 189.539 

Overige materiële vaste activa 
 

14.201 16.607 18.049 19.371 

Goodwill en overige immateriële activa 4 1.212 1.557 1.974 2.564 

Uitgestelde belastingvorderingen 9 6.484 2.872 894 730 

Joint ventures 6 - 50 - 47.376 

Handels- en overige vorderingen 8 902 711 595 1.095 

Totaal vaste activa  211.302 197.442 225.173 334.801 

      Voorraden 10 126.891 121.716 117.077 114.953 

Handels- en overige vorderingen 8 47.644 48.717 64.985 53.613 

Belastingvorderingen op korte termijn 
 

19 110 320 280 

Afgeleide financiële instrumenten 7 - - 161 - 

Liquide middelen 11 66.654 48.009 52.552 61.092 

Totaal vlottende activa 
 

241.208 218.552 235.095 229.937 
Groep af te stoten activa ingedeeld als 
gehouden voor verkoop 33   49.029  

TOTAAL ACTIVA 
 

452.510 415.994 509.297 564.739 

      EIGEN VERMOGEN EN 
VERPLICHTINGEN Toelichting  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

Eigen vermogen      

Maatschappelijk kapitaal 12 20.000 20.000 20.000 20.000 

Uitgiftepremie  74.717 74.717 104.956 104.956 

Niet-gerealiseerde resultaten 14 (11.956) (12.030) (5.422) (7.298) 

Ingehouden winst en overige reserves 13 (405.357) (406.593) (361.132) (271.060) 
Totaal eigen vermogen 
toerekenbaar aan eigenaren van de 
moedermaatschappij 

 
(322.595) (323.905) (241.598) (153.402) 

Minderheidsbelangen 
 

- - - - 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN  (322.595) (323.905) (241.598) (153.402) 

Schulden      

Leningen 15 557.894 537.917 530.171 492.619 

Uitgestelde belastingschuld 9 34.342 40.232 53.629 80.109 

Belastingschuld 
 

- - 3.067 - 
Verplichtingen uit hoofde van 
personeelsbeloningen 17 6.261 5.132 2.561 2.107 
Voorzieningen voor overige 
verplichtingen en kosten 16 - 423 - - 

Afgeleide financiële instrumenten 7 - - 1.269 2.940 

Overheidssubsidies 19 - - 61 61 

Handels- en overige schulden 20 - - - 1.120 

Totaal schulden op lange termijn 
 

598.498 583.704 590.758 578.956 

Leningen 15 21.286 23.950 24.741 19.849 
Verplichtingen uit hoofde van 
personeelsbeloningen 17 29.815 29.828 28.674 22.504 
Voorzieningen voor overige 
verplichtingen en kosten 16 423 1.268 915 1.634 

Afgeleide financiële instrumenten 7 231 1.204 2.000 1.015 

Handels- en overige schulden 20 122.503 94.203 99.198 94.122 

Belastingschuld 
 

2.349 5.743 4.608 61 

Totaal schulden op korte termijn 
 

176.607 156.195 160.137 139.185 

      

TOTAAL VERPLICHTINGEN  775.105 739.899 750.895 718.140 

      
TOTAAL PASSIVA  452.510 415.994 509.297 564.739 

De toelichtingen 1 tot 37 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 

DECEMBER 2014 

 

 
Toelichting 31 dec 2014 31 dec 2013  31 dec 2012  

     

KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 
 

      

Winst/(verlies) over de periode 
 

1.236 (45.462) (90.065) 

 
 

   
Winst uit beëindigde activiteiten 33 - (939) (1.513) 

Winst uit beëindigde activiteiten 33 - (20.200) - 

 
 

   

Nettowinst/(-verlies) over de periode uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten  1.236 (66.600) (91.578) 

Aanpassingen voor:  
    Belastingopbrengsten 27 (7.856) (12.079) (19.257) 

Financiële opbrengsten 25 (2.367) (2.624) (255) 

Financiële kosten 25 34.543 62.318 58.148 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 4, 5, 26 24.802 28.547 36.593 

Waardeverminderingen 5 12.690 37.766 54.284 

(Winst)/verlies op verkoop van vaste activa 
 

(69) 587 521 

Beweging in voorzieningen en uitgestelde opbrengsten 
 

1.831 (1.586) (2.145) 

Reële waarde van valutatermijncontracten 
 

41 356 (639) 

Gegenereerde kasstroom vóór wijzigingen in werkkapitaal  
 

64.851 46.685 35.672 

 
 

   

Wijzigingen in werkkapitaal: 
    Voorraden 
 

(6.792) (6.932) (2.290) 

Handels- en overige vorderingen 
 

1.499 (11.276) 5.336 

Handelsschulden en andere verplichtingen 
 

6.180 23.257 (5.524) 

Gegenereerde kasstromen na wijzigingen in werkkapitaal 
 

65.738 51.734 33.194 

 
 

   
Netto belastingen (betaald) 

 
(4.968) (5.067) 150 

Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 
 

60.771 46.667 33.344 

     KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 
    Overname van terreinen en gebouwen 5 (27.891) (43.802) (28.636) 

Aankopen van immateriële activa 4 (614) (642) (795) 

Opbrengsten uit vaste activa 
 

3.392 215 - 

Opbrengsten uit stopgezette bedrijfsactiviteiten 
 

- 68.171 - 

Leningen aan verbonden partijen 
 

(150) (150) (75) 
Nettokasstromen (gebruikt voor) / gegenereerd uit 
investeringsactiviteiten  (25.263) 23.792 (29.506) 

     KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 
    Rente en overige betaalde financiële lasten, netto 
 

(10.960) (12.840) (14.318) 

Opbrengsten uit leningen 
 

30.599 14.384 17.278 

Terugbetalingen van leningen 
 

(36.501) (77.545) (21.339) 

Uitgifte van leningen  
 

- 1.000 6.000 

Nettokasstromen gebruikt door financieringsactiviteiten 
 

(16.862) (75.001) (12.379) 

     

NETTOSTIJGING/(-DALING) VAN LIQUIDE MIDDELEN  18.646 (4.542) (8.541) 

     

Liquide middelen en banktegoeden aan het begin van de periode  48.009 52.552 61.092 

Liquide middelen en banktegoeden aan het einde van de periode 

 

66.654 48.009 52.552 

 
De toelichtingen 1 tot 37 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN EIGEN VERMOGEN VOOR HET JAAR 

EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2014 

 

  
Maatschappelijk 

kapitaal 

Niet-
gerealiseerde 

resultaten Uitgiftepremie 
Ingehouden 

winst Totaal Minderheidsbelangen 
Totaal eigen 

vermogen 

                

Balans op 31 december 2011 20.000 (7.298) 104.956 (271.060) (153.402) - (153.402) 

  
       

Balans op 1 januari 2012 20.000 (7.298) 104.956 (271.060) (153.402) - (153.402) 

  
       

Winst / (verlies) over de periode - - - (90.065) (90.065) - (90.065) 

Niet-gerealiseerde resultaten 
       Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 
activiteiten - 1.875 - (7) 1.868 - 1.868 

Totaal resultaat van de 
periode - 1.875 - (90.072) (88.197) - (88.197) 

  
       

Balans op 31 december 2012 20.000 (5.422) 104.956 (361.131) (241.598) - (241.598) 

  
       

Balans op 1 januari 2013 20.000 (5.422) 104.956 (361.131) (241.598) - (241.598) 

  
    

- 
  

Winst / (verlies) over de periode - - - (45.462) (45.462) - (45.462) 

Niet-gerealiseerde resultaten 
    

- 
  Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 
activiteiten - (4.644) - - (4.644) - (4.644) 

Wijzigingen in toegezegd-
pensioenregelingen - (1.963) - - (1.963) - (1.963) 

Totaal resultaat van de 
periode - (6.607) - (45.462) (52.069) - (52.069) 

  
       Uitkering aan eigenaren 

vanwege schulddelging  - - (30.238) - (30.238) - (30.238) 

Balans op 31 december 2013 20.000 (12.029) 74.717 (406.593) (323.905) - (323.905) 

  
       

Balans op 1 januari 2014 20.000 (12.029) 74.717 (406.593) (323.905) - (323.905) 

  
    

- 
  

Winst / (verlies) over de periode - - 
 

1.236 1.236 - 1.236 

Niet-gerealiseerde resultaten 
       Wisselkoersverschillen bij het 

omzetten van buitenlandse 
activiteiten - 1.901 - - 1.901 - 1.901 

Wijzigingen in  
toegezegd-pensioenregelingen - (1.827) - - (1.827) - (1.827) 

Totaal resultaat van de 
periode - 74 - 1.236 1.310 - 1.310 

  
       

Balans op 31 december 2014 20.000 (11.956) 74.717 (405.356) (322.595) - (322.595) 
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TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING  

TOELICHTING 1. Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving 

De belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving van deze geconsolideerde jaarrekening 

worden hieronder uiteengezet. Deze grondslagen werden consistent voor alle voorgestelde jaren toegepast, 

tenzij anders vermeld. 

Toelichting 1.1 Grondslagen voor samenstelling 

Grondslagen voor samenstelling 

Deze geconsolideerde jaarrekening van Balta Finance S.à r.l. (de “Vennootschap”) voor alle periodes 

gepresenteerd in zijn jaarrekening werd voor de eerste keer opgesteld in overeenstemming met de 

International financiële verslaggeving Standards (“IFRS”) zoals vastgesteld door de Europese Unie. Deze 

omvatten alle uitgegeven IFRS-normen en IFRIC-interpretaties die gelden vanaf 31 december 2014. 

In overeenstemming met IFRS 1 “Eerste toepassing van de IFRS”: 

 verstrekte de Groep vergelijkende financiële informatie; en 

 paste zij de vrijstelling toe om de boekwaarden te gebruiken die zouden worden opgenomen in 

de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij (Balta S.à r.l.), op basis van de 

datum van overgang van de moedermaatschappij naar IFRS. De datum voor de overgang naar de 

IFRS was voor de Groep 1 januari 2012. De Groep heeft de IFRS-standaarden toegepast met 

ingang van de periode afgesloten op 31 december 2014 voor alle jaren die worden gepresenteerd 

in deze Geconsolideerde jaarrekening, alsof deze normen altijd al van kracht waren geweest (met 

inachtneming van de vrijstellingen en uitzonderingen in IFRS 1 toegepast door de 

moedermaatschappij in haar eerste jaarrekening volgens IFRS). 

Aangezien de Groep haar geconsolideerde jaarrekening voor het eerst presenteert, is er geen impact van de 

overgang naar IFRS. Er dient dan ook geen aansluitingstabel met vorige GAAP te worden gepubliceerd. 

De geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij is opgesteld op basis van de historische 

kostprijsmethode, maar derivaten worden geboekt tegen marktwaarde via de resultatenrekening. 

Deze geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in euro, want dat is niet alleen de presentatievaluta 

van de Groep, maar ook de functionele valuta van het Bedrijf. Alle in deze geconsolideerde jaarrekening 

vermelde bedragen worden, tenzij anders vermeld, gepresenteerd in duizend euro. 

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van periodetoerekening en vanuit de veronderstelling dat de entiteit 

wordt voortgezet en actief zal blijven in de voorzienbare toekomst. 

De jaarrekening is opgesteld conform IFRS, dat bepaalde belangrijke boekhoudkundige ramingen vereist. 

Tevens dient het management zich oordelen te vormen bij het toepassen van de grondslagen voor financiële 

verslaggeving van de Groep. De gebieden waar sprake is van een hogere mate van beoordeling of 

complexiteit of de gebieden waar veronderstellingen en schattingen belangrijk zijn voor de geconsolideerde 

jaarrekening, worden verder uitgewerkt in Toelichting 3. 

Nieuwe normen en wijzigingen aan normen 

Volgende nieuwe normen en wijzigingen aan normen zijn ingevoerd en goedgekeurd door de Europese Unie, 

maar zijn nog niet verplicht van toepassing voor het boekjaar dat van start ging op 1 januari 2014, en zij zijn 

niet vervroegd toegepast. 

 IFRIC 21 ‘Heffingen’, van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 17 juni 2014. IFRIC 

21 bevat de verantwoordelijkheden omtrent de aansprakelijkheid voor het betalen van een 
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heffing indien die aansprakelijkheid onder IAS 37 valt. Het behandelt de boekhoudkundige 

verwerking van een verplichting tot het betalen van een heffing waarvan het tijdstip en bedrag 

zeker zijn. 

 “Jaarlijkse Verbeteringen (cyclus 2010-2012)” met kleinere wijzigingen in acht normen, van 

toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 februari 2015. De wijzigingen hebben 

betrekking op IFRS 2 ‘Definitie van vesting condition’, IFRS 3 ‘Administratieve verwerking van 

een voorwaardelijke vergoeding in een bedrijfscombinatie’, IFRS 8 ‘Aggregatie van 

operationele segmenten’, ‘IFRS 8 ‘Aansluiting tussen het totaal van de waarderingen van het 

resultaat van de te rapporteren segmenten’, IFRS 13 ‘Kortlopende vorderingen en schulden’, 

IAS 7 ‘Betaalde rente die wordt geactiveerd’, IAS 16/IAS 38 ‘Herwaarderingsmethode — 

evenredige aanpassing van geaccumuleerde afschrijvingen’ en IAS 24 ‘Managers die 

sleutelposities bekleden’. 

 “Jaarlijkse Verbeteringen (cyclus 2011-2013)” als reactie op vier problemen die behandeld 

waren tijdens de cyclus 2011-2013, van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 

januari 2015. De wijzigingen omvatten IFRS 1 ‘Betekenis van effectieve IFRS’, IFRS 3 

‘Uitzonderingen op het toepassingsgebied voor joint ventures’, IFRS 13 ‘Toepassingsgebied van 

paragraaf 52 (portefeuille-uitzondering)’ en IAS 40 ‘Verduidelijking van de onderlinge relaties 

tussen IFRS 3 Bedrijfscombinaties en IAS 40 Vastgoedbeleggingen wanneer vastgoed wordt 

geclassificeerd als vastgoedbelegging dan wel als vastgoed voor eigen gebruik’. 

 Wijziging in IAS 19 ‘Toegezegdpensioenregelingen’, van toepassing voor boekjaren die 

beginnen op of na 1 februari 2015. De wijziging beoogt verduidelijking voor de 

boekhoudkundige verwerking van werknemersbijdragen die zijn vastgelegd in de formele 

bepalingen van een toegezegdpensioenregeling. 

Hoewel IFRIC 21 geen significante impact zal hebben op rapportering per einde boekjaar, zal deze nieuwe 

interpretatie wel resulteren in een vervroegde opname van vastgoedbelastingen in het eerste kwartaal van 

2015, terwijl die belastingen vroeger lineair werden opgenomen in de loop van het jaar.  

Volgende nieuwe normen en wijzigingen aan normen en interpretaties zijn ingevoerd en goedgekeurd door 

de Europese Unie, maar zijn nog niet verplicht van toepassing voor boekjaren die starten op 1 januari 2014: 

 IFRS 14 ‘Gereguleerde uitgestelde rekeningen’, van toepassing voor boekjaren die beginnen op 

of na 1 januari 2016. Dit betreft een tussentijdse norm voor de boekhoudkundige verwerking van 

bepaalde tegoeden die voortvloeien uit tariefgeregelde activiteiten. IFRS 14 is enkel van 

toepassing voor entiteiten die IFRS 1 voor het eerst toepassen. Hij maakt het mogelijk dat deze 

entiteiten bij hun eerste toepassing van IFRS hun voorgaande boekhoudbeleid volgens GAAP 

blijven toepassen voor de opname, waardering, waardevermindering en afboeking van 

gereguleerde uitgestelde rekeningen. De tussentijdse standaard biedt ook richtlijnen voor de 

keuze en de verandering van hun grondslagen voor financiële verslaggeving (bij de eerste of een 

latere toepassing) en bij de presentatie en informatieverschaffing. 

 “Jaarlijkse Verbeteringen (cyclus 2012–2014)” met wijzigingen in vier normen, van toepassing 

voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. De wijzigingen omvatten IFRS 5, ‘Vaste 

activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’, IAS 19, 

‘Personeelsbeloningen’, IFRS 7, ‘Financiële instrumenten: informatieverschaffing’ en IAS 34, 

‘Tussentijdse financiële verslaggeving’. 

 Wijziging in IAS 16 'Materiële vaste activa' en IAS 38 'Immateriële activa' over afschrijvingen, 

van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. In deze wijziging heeft de 

IASB verduidelijkt dat het gebruik van opbrengstengebaseerde methodes voor de berekening 

van de waardevermindering van een actief niet geschikt zijn, omdat opbrengsten gegenereerd 

door een activiteit die het gebruik van een actief omvat doorgaans andere factoren weerspiegelen 
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dan het verbruik van de economische voordelen die zijn besloten in het actief. De IASB heeft 

ook verduidelijkt dat opbrengsten doorgaans als een ongeschikte basis worden beschouwd voor 

de waardering van het verbruik van de economische voordelen die zijn besloten in immateriële 

activa. 

 Wijziging in IAS 16 'Materiële vaste activa' en IAS 41 ‘Landbouw’ over vruchtdragende 

planten, van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Deze wijzigingen 

veranderen de financiële verslaggeving voor vruchtdragende planten, zoals wijnranken, 

rubberbomen en palmoliebomen. De IASB besloot dat vruchtdragende planten op dezelfde 

manier moeten worden verwerkt als materiële vaste activa omdat zij op een zelfde manier 

werken als een productieactiviteit. 

 Wijzigingen in IFRS 11 'Gezamenlijke regelingen' over de verwerving van een belang in een 

gezamenlijke bedrijfsactiviteit, van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 

2016. Deze wijziging biedt nieuwe richtlijnen voor de verwerking van de verwerving van een 

belang in een gezamenlijke bedrijfsactiviteit die een bedrijf vormt. De wijzigingen schrijven de 

gepaste administratieve verwerking voor deze verwervingen voor. 

 Wijzigingen in IAS 27 ‘Enkelvoudige jaarrekening’ over de equity-methode, van toepassing 

voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Deze wijzigingen bieden entiteiten de 

mogelijkheid om de equity-methode te gebruiken voor de verwerking van investeringen in 

dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen in hun enkelvoudige 

jaarrekening. 

 Wijzigingen in IFRS 10, ‘Geconsolideerde jaarrekening’ en IAS 28, ‘Investeringen in 

geassocieerde deelnemingen en joint ventures’, van toepassing voor boekjaren die beginnen op 

of na 1 januari 2016. Deze wijzigingen behandelen een inconsistentie tussen de vereisten in 

IFRS 10 en die in IAS 28 bij het verwerken van de verkoop of inbreng van activa tussen een 

belegger en zijn geassocieerde deelneming of joint venture. Het belangrijkste gevolg van de 

wijzigingen is dat een volledige winst of verlies wordt opgenomen wanneer een transactie een 

bedrijf betreft (ongeacht of dit al dan niet in een dochteronderneming is ondergebracht). Een 

gedeeltelijke winst of verlies wordt opgenomen wanneer een transactie activa betreft die geen 

bedrijf vormen, ook als die activa zijn ondergebracht in een dochteronderneming. 

 IFRS 15 ‘ Opbrengsten uit contracten met klanten’. De IASB en FASB hebben gezamenlijk een 

onderling afgestemde norm uitgegeven over het opnemen van opbrengsten uit contacten met 

klanten. De norm zal niet alleen de financiële rapportage van opbrengsten verbeteren, maar ook 

de vergelijkbaarheid in de top van jaarrekeningen wereldwijd. Afhankelijk van onderschrijving 

door de EU zullen bedrijven die IFRS gebruiken de opbrengstennorm moeten toepassen op 

boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017.  

 IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ is van toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 

2018. De norm betreft de classificatie, waardering en het niet langer opnemen van financiële 

activa en financiële verplichtingen.  

 Wijziging in IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’ inzake algemene kasstroomafdekkingen, van 

toepassing op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2018. De wijziging omvat het nieuwe 

algemene model kasstroomafdekkingen waarmee verslagleggers activiteiten inzake risicobeheer 

nauwgezetter kunnen weergeven in de jaarrekening omdat het meer toepassingsmogelijkheden 

qua kasstroomafdekkingen biedt. Deze wijzigingen hebben eveneens invloed op IAS 39 en 

introduceren nieuwe vereisten inzake kasstroomafdekkingen, waardoor ze dus ook invloed 

hebben op IFRS 7 - ongeacht of er vereisten inzake kasstroomafdekkingen onder IFRS 9 of IAS 

39 gebruikt worden.  
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 Wijzigingen in IFRS 10 ‘Geconsolideerde jaarrekeningen’, IFRS 12 ‘Informatieverschaffing 

over belangen in andere entiteiten’ en IAS 28, ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen en 

joint ventures’, van toepassing voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Deze 

wijzigingen met beperkte reikwijdte introduceren verduidelijkingen voor de vereisten bij de 

verwerking van beleggingsentiteiten.  

 Wijzigingen in IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’, van toepassing voor boekjaren die 

beginnen op of na 1 januari 2016. De wijzigingen in IAS 1 maken deel uit van het initiatief van 

de IASB om de presentatie en informatieverschaffing in financiële verslagen te verbeteren. Zij 

zijn bedoeld om bedrijven er verder toe aan te zetten hun professioneel oordeel te gebruiken om 

te bepalen welke informatie in hun jaarrekening moet worden verstrekt. De wijzigingen maken 

duidelijk dat materialiteit van toepassing is op de hele jaarrekening en dat de invoeging van niet-

materiële informatie het nut van de financiële informatieverstrekking kan aantasten. Bovendien 

verduidelijken de wijzigingen dat bedrijven hun professioneel oordeel moeten gebruiken om te 

bepalen waar en in welke volgorde informatie wordt gepresenteerd in de financiële 

informatieverschaffing. 

Het management is momenteel bezig met het beoordelen van de impact van deze nieuwe normen en 

wijzigingen op de activiteiten van de Groep.  

Toelichting 1.2 Consolidatie 

Dochterondernemingen 

Dochterondernemingen zijn alle entiteiten waarvoor de Groep blootgesteld is of rechten heeft op variabele 

rendementen vanuit zijn betrokkenheid bij een entiteit en de mogelijkheid heeft deze rendementen te 

beïnvloeden door zijn macht over de entiteit. Het bestaan en het effect van potentiële stemrechten die 

momenteel uitoefenbaar of converteerbaar zijn, worden in aanmerking genomen bij het beoordelen of de 

Groep zeggenschap heeft over een andere entiteit. Dochterondernemingen worden integraal geconsolideerd 

vanaf de datum waarop de zeggenschap wordt overgedragen aan de Groep. Hun consolidatie wordt ongedaan 

gemaakt vanaf de datum waarop dat zeggenschap ophoudt te bestaan. 

De Groep maakt gebruik van de acquisitiemethode voor bedrijfscombinaties. De betaalde vergoeding 

reflecteert de reële waarde van de overgedragen activa, de verplichtingen aangegaan door de voormalige 

eigenaren van de overgenomen partij en het aandeel in het eigen vermogen uitgegeven door de Groep. De 

overgedragen vergoeding omvat de reële waarde van alle activa en passiva voortvloeiend uit een 

voorwaardelijke vergoedingsregeling [contingent consideration] (bijvoorbeeld een variabele 

vergoedingsregeling voor toekomstige gebeurtenissen zoals het behalen van winstdoelstellingen na 

overnamedatum of successen in een belangrijk project). 

Identificeerbare verworven activa en voorwaardelijke verplichtingen overgenomen als gevolg van een 

bedrijfscombinatie worden aanvankelijk op de overnamedatum gewaardeerd tegen hun reële waarde. Voor 

elke overname waardeert de Groep elk minderheidsbelang in de overgenomen partij tegen reële marktwaarde 

of tegen het evenredige deel van het minderheidsbelang in de netto activa van de overgenomen partij. 

De aan de overname gerelateerde kosten worden opgenomen wanneer ze worden gemaakt. 

Investeringen in dochterondernemingen worden verwerkt tegen kostprijs onder aftrek van bijzondere 

waardeverminderingen. De kostprijs wordt aangepast om de wijzigingen in vergoedingen te reflecteren die 

voortvloeien uit wijzigingen in voorwaardelijke vergoedingen. De kostprijs omvat eveneens de rechtstreeks 

toerekenbare investeringskosten. 

De kostprijs van een overname wordt gewaardeerd als het totaal van de overgedragen vergoeding, gewaardeerd 

tegen de reële waarde op de overnamedatum en het bedrag van minderheidsbelangen en eerder aangehouden 
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belangen in de overgenomen entiteit. Voor elke bedrijfscombinatie waardeert de Groep de 

minderheidsbelangen in de overgenomen partij tegen de reële waarde of tegen het evenredige deel van 

de identificeerbare netto activa van de overgenomen partij. Het verschil tussen de totale vergoeding van de 

overname en het bedrag van de minderheidsbelangen over het netto erkend bedrag (meestal aan reële waarde) 

van de verworven identificeerbare activa en overgenomen verplichtingen vormt goodwill, en wordt aanzien als 

immateriële activa. Negatieve goodwill wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. 

Transacties en openstaande saldi tussen vennootschappen en de niet-gerealiseerde winst op transacties tussen 

vennootschappen van de groep worden geëlimineerd via de consolidatie. Niet-gerealiseerde verliezen 

worden ook geëlimineerd tenzij de transactie een bijzondere waardevermindering van het overgedragen 

actief omvat die in de winst-verliesrekening werd opgenomen. Waar nodig worden de grondslagen voor 

financiële verslaggeving van dochterondernemingen aangepast zodat de grondslagen gehanteerd door de 

Groep op een consistente manier worden toegepast. 

Gezamenlijke regelingen 

De Groep past IFRS 11 toe op alle gezamenlijke regelingen. Krachtens IFRS 11 worden investeringen in 

gezamenlijke regelingen geclassificeerd als ofwel gezamenlijke activiteiten ofwel joint ventures, afhankelijk 

van de contractuele rechten en verplichtingen van elke belegger. De Groep heeft de aard van haar regelingen 

geëvalueerd en heeft vastgesteld dat het om joint ventures gaat. Joint ventures worden verwerkt via de 

equity-methode. 

Krachtens de equity-methode worden belangen in joint ventures aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs en 

later aangepast voor de opname van het aandeel van de Groep in de winst of het verlies na de overname en 

van de bewegingen van de overige resultaten. Wanneer het aandeel van de Groep in de verliezen in een joint 

venture gelijk is aan of groter is dan haar belang in de joint ventures, neemt de Groep geen verdere verliezen 

op, tenzij zij verplichtingen heeft opgelopen of betalingen heeft gedaan namens de joint ventures. 

Niet-gerealiseerde winsten op transacties tussen de Groep en haar joint ventures worden geëlimineerd ter 

hoogte van het belang van de Groep in de joint ventures. Niet-gerealiseerde verliezen worden ook 

geëlimineerd tenzij de transactie een bijzondere waardevermindering van het overgedragen actief omvat. De 

grondslagen voor financiële verslaggeving van de joint ventures zijn waar nodig aangepast zodat de 

grondslagen gehanteerd door de Groep op een consistente manier worden toegepast. 

Toelichting 1.3 Omrekeningsreserve vreemde valuta 

Functionele en presentatievaluta 

De posten die opgenomen zijn in de jaarrekeningen van elke entiteit van de Groep worden gewaardeerd aan 

de hand van de primaire economische omgeving waarin de desbetreffende entiteit actief is (“de functionele 

valuta”). De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in euro, want dat is niet alleen de 

presentatievaluta van de Groep, maar ook de functionele valuta van het bedrijf. Tenzij anders vermeld 

worden alle bedragen gepresenteerd in duizenden euro. 

Transacties en saldi 

Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta op basis van de wisselkoers die 

gold op de transactiedatums of op basis van de herwaardering van een post. Valutawinsten en -verliezen 

die voortvloeien uit de afrekening van dergelijke transacties en uit de omrekening van monetaire activa en 

schulden uitgedrukt in vreemde valuta's tegen de wisselkoers aan het einde van het jaar, worden opgenomen 

in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 

Omrekeningswinsten en -verliezen op vreemde valuta's die voortkomen uit liquide middelen en leningen, 

inclusief leningen tussen de ondernemingen van de Groep die niet als een netto investering in buitenlandse 
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activiteiten vallen, worden in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen 

in de post "Financiële opbrengsten en kosten". Alle overige wisselkoerswinsten en -verliezen staan in het 

overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder “Overige baten” of “Overige lasten” die 

deel uitmaken van de bedrijfswinst. 

Inzake wijzigingen in de reële waarde van, voor verkoop beschikbare monetaire activa uitgedrukt in een 

vreemde valuta, wordt een onderscheid gemaakt tussen omrekeningsverschillen uit veranderingen van 

de geamortiseerde kostprijs en andere veranderingen van de boekwaarde. Omrekeningsverschillen 

met betrekking tot veranderingen van de geamortiseerde kostprijs worden opgenomen in de  

winst-en-verliesrekening, andere veranderingen van de boekwaarde worden opgenomen in het overzicht van 

de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 

Omrekeningsverschillen op niet-monetaire financiële activa en verplichtingen zoals aandelen gehouden 

tegen reële waarde worden opgenomen in winst of verlies als onderdeel van de reële waardevermeerdering of 

-vermindering. Omrekeningsverschillen op niet-monetaire financiële activa, zoals aandelen die aangemerkt 

staan als voor verkoop beschikbaar, zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. 

De belangrijkste wisselkoersen die werden gebruikt zijn als volgt: 

 

  2014 2013 2012 2011 

  Slotkoers Gemiddelde koers Slotkoers Gemiddelde koers Slotkoers Gemiddelde koers Slotkoers 

USD 1,2141 1,3285 1,3791 1,3276 1,3194 1,2848 1,2939 

TRY 2,8272 2,9039 2,9344 2,5307 2,3517 2,3039 2,4432 

GBP 0,7789 0,8061 0,8337 0,8493 0,8161 0,8109 0,8353 

Vennootschappen van de Groep 

De resultaten en de financiële positie van alle entiteiten van de Groep (geen van deze entiteiten werkt in een 

land dat onderworpen is aan de valuta van een hyperinflatoire economie) die een functionele valuta 

gebruiken die afwijkt van de presentatievaluta worden als volgt omgerekend naar de presentatievaluta: 

 Activa en verplichtingen worden voor elk gepresenteerd balansitem omgerekend tegen de op 

deze balansdatum geldende slotkoers; 

 De baten en lasten worden voor elke post van het overzicht van de gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten omgerekend tegen gemiddelde wisselkoersen (tenzij dit gemiddelde 

geen redelijke weergave is van de koersen die gelden op de balansdatum. In dit geval worden de 

baten en lasten omgerekend tegen de koers op de transactiedatums); en 

 Alle hieruit voortvloeiende koersverschillen worden als afzonderlijke post onder de niet-

gerealiseerde resultaten opgenomen. 

De wisselkoersverschillen die bij de consolidatie ontstaan uit de omrekening van netto investeringen in 

buitenlandse activiteiten, leningen en andere valuta-instrumenten die aangemerkt zijn als afdekking voor 

dergelijke investeringen (mochten die er zijn) zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. Wanneer een 

buitenlandse entiteit gedeeltelijk wordt afgestoten of verkocht, worden koersverschillen die onder het eigen 

vermogen waren opgenomen, in de staat van het totaalresultaat opgenomen als onderdeel van de winst- of de 

verliesrekening. 

Wisselkoerswinsten en -verliezen die betrekking hebben op leningen tussen bedrijven van de Groep staan in 

het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder “Financieringsbaten en -lasten” 

wanneer deze leningen niet in aanmerking komen als netto investering in een buitenlandse activiteit. 

Goodwill en aanpassingen aan de reële waarde na overname van een buitenlandse entiteit worden beschouwd 

als activa, en verplichtingen van de buitenlandse entiteit worden omgerekend tegen de slotkoers. 
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Toelichting 1.4 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden geboekt tegen overnamekosten verminderd met alle gecumuleerde 

afschrijvingen en waardeverminderingen. De kostprijs van materiële vaste activa omvat ook de geraamde 

kostprijs van de ontmanteling en verwijdering van het actief en het herstellen van de site in zijn 

oorspronkelijke toestand, waarbij de voorziening wordt opgenomen in overeenstemming met IAS 37 

“Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa”. 

Latere kosten worden in de boekwaarde van het actief opgenomen of als een afzonderlijk actief verantwoord, 

dit alleen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief 

naar de Groep zullen vloeien en de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. De boekwaarde 

van het onderdeel dat vervangen werd, wordt afgeboekt. Alle andere herstel- en onderhoudskosten zijn in het 

overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten geboekt tijdens de verslagperiode waarin ze 

werden gemaakt. 

Eigen grond wordt niet afgeschreven. De afschrijving op overige materiële vaste activa wordt lineair 

berekend op basis van de onderstaande afschrijvingstermijnen: 

 
Industriële gebouwen 

- Structureel werk ................................................................................................................................................................................................ 33 jaar 

- Dak .................................................................................................................................................................................................................... 11 jaar 

- Andere elementen ........................................................................................................................................................................................ 10-25 jaar 

Administratieve gebouwen 

- Structureel werk ................................................................................................................................................................................................ 50 jaar 

- Dak .................................................................................................................................................................................................................... 25 jaar 

Machines ................................................................................................................................................................................................................. 10-33 jaar 

Voertuigen en transportuitrusting .................................................................................................................................................................................. 5 jaar 

Meubilair, kantoorinrichtingen en uitrustingen ........................................................................................................................................................ 5-15 jaar 

Auto’s worden afgeschreven tot een restwaarde van 20% van de aanvankelijke aanschafwaarde. 

Vervangingsonderdelen aangekocht voor specifieke installaties worden geactiveerd en afgeschreven over de 

levensduur, die niet meer dan 8 jaar bedraagt. Productstalen worden geactiveerd en afgeschreven over een 

periode van 2-3 jaar. 

De restwaarde en levensduur van de activa worden aan het einde van elke verslagperiode beoordeeld en zo 

nodig aangepast. De boekwaarde van activa wordt onmiddellijk verminderd tot de realiseerbare waarde 

wanneer de boekwaarde hoger is dan de geraamde realiseerbare waarde. 

Opbrengsten en verliezen van vervreemdingen worden bepaald door de verkoopwaarde te vergelijken met de 

boekwaarde. Zij worden onder de post “Overige opbrengsten” of “Overige kosten” opgenomen in het 

overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. 

Toelichting 1.5 Immateriële activa 

Goodwill 

De goodwill op overnames van dochterondernemingen is opgenomen in “immateriële vaste activa” en 

toegekend aan kasstroomgenererende eenheden van de onderliggende activa. Goodwill wordt jaarlijks 

getoetst op bijzondere waardeverminderingen en geboekt tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde 

bijzondere waardeverminderingen. Bijzondere waardeverminderingen op goodwill worden niet 

teruggeboekt. Winst en verlies op de afstoting van een entiteit omvat de boekwaarde van goodwill met 

betrekking tot de verkochte entiteit. 
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Voor de toetsing op waardevermindering wordt goodwill toegekend aan kasstroomgenererende eenheden. Er 

wordt toegekend aan kasstroomgenererende eenheden waarvan verwacht wordt dat ze profijt zullen hebben 

van de bedrijfscombinatie waaruit de goodwill ontstond. 

Handelsmerken en licenties 

Afzonderlijk verworven handelsmerken en licenties worden opgenomen tegen hun historische kostprijs. 

Handelsmerken en licenties die in een bedrijfscombinatie verworven worden, worden gewaardeerd tegen hun 

reële waarde op de aanschaffingsdatum. Handelsmerken en licenties hebben een beperkte gebruiksduur en 

worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde afschrijvingen. Afschrijvingen van 

handelsmerken en licenties worden berekend volgens de lineaire methode en gespreid over de periode welke 

de kortste is van de verwachte levensduur of de periode waarop het wettelijk recht geldt. 

Verworven softwarelicenties worden afgeschreven over hun geraamde levensduur nl. tussen 4 en 10 jaar. 

Intern ontwikkelde software en andere ontwikkelingskosten 

Kosten voor het onderhoud van computersoftware worden als een kost geboekt wanneer ze zich voordoen. 

Ontwikkelingskosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het ontwerp en het testen van identificeerbare en 

unieke softwareproducten, gecontroleerd door de groep, worden als immateriële vaste activa verwerkt 

wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

 het is technisch haalbaar om het softwareproduct te voltooien zodat het beschikbaar is voor 

gebruik; 

 het management beoogt het softwareproduct te voltooien en het te gebruiken of verkopen; 

 het is mogelijk om het softwareproduct te gebruiken of verkopen 

 het kan aangetoond worden hoe het softwareproduct in de toekomst waarschijnlijk economisch 

voordeel zal opleveren; 

 adequate technische, financiële en andere hulpmiddelen zijn beschikbaar om de ontwikkeling te 

voltooien en het softwareproduct te gebruiken of verkopen; en 

 de investeringen voor de ontwikkeling van het softwareproduct kunnen betrouwbaar worden 

vastgesteld. 

Rechtstreeks toerekenbare kosten die geactiveerd worden als onderdeel van het softwareproduct, omvatten 

de personeelskosten van de medewerkers die de software ontwikkelen en een redelijk deel van direct toe te 

rekenen overheadkosten. 

Andere ontwikkelingskosten die niet aan deze criteria voldoen, worden als een kost beschouwd wanneer ze 

gemaakt worden. De eerder als een kost beschouwde ontwikkelingskosten worden niet als een actief 

opgenomen in een latere periode. 

De ontwikkelingskosten voor computersoftware die als activa beschouwd worden, worden afgeschreven over 

hun geraamde levensduur, doorgaans vier jaar. 

Toelichting 1.6 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 

Op activa met een onbepaalde levensduur, bijvoorbeeld goodwill, worden er geen afschrijvingen toegepast. 

Zij worden jaarlijks op hun waarde beoordeeld via een impairment test. Activa die onderhevig zijn aan 

afschrijving worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer gebeurtenissen of 

veranderingen in omstandigheden aangeven dat de boekwaarde mogelijk niet realiseerbaar is. Een 

waardevermindering is het bedrag waarmee de boekwaarde van een actief zijn realiseerbare waarde overtreft. 

De realiseerbare waarde is de reële waarde van activa verminderd met de verkoopkosten en de 
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gebruikswaarde, afhankelijk van welke waarde het hoogst is. Met het oog op de beoordeling van de 

bijzondere waardevermindering van activa worden deze gegroepeerd op de laagste niveaus waarvoor er 

afzonderlijk identificeerbare kasstromen bestaan (kasstroomgenererende eenheden). Niet-financiële activa, 

met uitzondering van goodwill, die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, worden op elke 

verslagdatum beoordeeld op mogelijke terugname van de bijzondere waardevermindering. 

Toelichting 1.7 Vaste activa aangehouden voor verkoop 

Vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 

wanneer hun boekwaarde voornamelijk gerecupereerd zal worden via een verkooptransactie en verkoop zeer 

waarschijnlijk is. Ze worden gewaardeerd tegen de laagste waarde tussen de boekwaarde en de reële waarde 

verminderd met de verkoopkosten. 

Toelichting 1.8 Financiële activa 

Classificatie 

De Groep classificeert zijn financiële activa in de volgende categorieën: tegen reële waarde met verwerking 

van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, leningen, vorderingen en voor verkoop 

beschikbare vorderingen. 

De classificatie is afhankelijk van het doel waarvoor de financiële activa verworven werden. Het 

management bepaalt de classificatie van de financiële activa bij de aanvankelijke opname ervan. 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 

winst-en verliesrekening 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening zijn financiële activa die aangehouden worden voor handelsdoeleinden. Een financieel actief 

wordt in deze categorie ingedeeld wanneer het hoofdzakelijk werd verworven om op korte termijn te 

verkopen. Afgeleide financiële instrumenten worden ook ingedeeld als aangehouden voor handelsdoeleinden 

tenzij ze aangeduid worden als hedging instrumenten. Activa in deze categorie worden geklasseerd als 

vlottende activa. 

Leningen en vorderingen 

Leningen en vorderingen zijn financiële activa die geen afgeleide financiële instrumenten zijn met vaste of 

bepaalbare betalingen en die in een actieve markt niet beursgenoteerd zijn. Deze worden opgenomen onder 

vlottende activa, tenzij de looptijd langer is dan 12 maanden na de verslagperiode. Deze worden 

geclassificeerd als vaste activa. 

Voor verkoop beschikbare financiële activa  

Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn niet-afgeleide instrumenten die tot deze categorie behoren of 

niet in een van de andere categorieën zijn ingedeeld. Zij worden opgenomen onder de niet-vlottende activa, 

tenzij de investering afloopt of het management voornemens is deze binnen 12 maanden na de 

verslagperiode af te stoten. 

Opname en waardering 

Aan- en verkopen van financiële activa worden opgenomen op de transactiedag, namelijk de dag waarop de 

Groep zich ertoe verbindt het actief te kopen of te verkopen. Financiële activa worden voor het eerst 

opgenomen tegen reële waarde, vermeerderd met de transactiekosten in het geval van financiële activa die 
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niet tegen reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening. Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst- en verliesrekening worden de eerste keer opgenomen tegen reële waarde en de transactiekosten 

worden onder de uitgaven opgenomen in de staat van het totaalresultaat. Financiële activa worden uitgeboekt 

wanneer de rechten op kasstromen uit de beleggingen vervallen zijn of overgedragen zijn en de Groep in 

wezen alle aan eigendom verbonden risico’s en voordelen heeft overgedragen. Voor verkoop beschikbare 

financiële activa en financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening worden vervolgens geboekt tegen de reële waarde. 

Leningen en vorderingen worden vervolgens tegen netto boekwaarde opgenomen op basis van de ‘effective 

interest method’. 

Winsten of verliezen voortvloeiend uit veranderingen in de reële waarde van de “financiële activa 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening” 

worden opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten onder de rubriek 

“Overige baten” of “Overige lasten” als zij betrekking hebben op bedrijfsactiviteiten en binnen de rubriek 

“Financieringsbaten” of “Financieringslasten” vallen. De opname gebeurt in de periode waarin deze winsten 

of verliezen gemaakt worden. Dividendinkomsten uit financiële activa (die gewaardeerd worden tegen reële 

waarde waarbij de verwerking van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening worden 

opgenomen in de staat van het totaalresultaat), worden opgenomen als onderdeel van “Overige opbrengsten” 

wanneer het recht van de Groep op betalingen is vastgesteld. 

Veranderingen in de reële waarde van monetaire en niet-monetaire effecten, opgenomen als beschikbaar 

voor verkoop, worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten. 

Wanneer als beschikbaar voor verkoop ingedeelde effecten worden verkocht of in waarde worden aangepast, 

worden de in het eigen vermogen opgenomen gecumuleerde waarde- aanpassingen overgeboekt naar winst 

of verlies. 

Rente op voor verkoop beschikbare effecten die volgens de ‘effective interest method’ is berekend, wordt in 

de staat van het totaalresultaat opgenomen als onderdeel van “Overige opbrengsten”. Dividenden op voor 

verkoop beschikbare vermogensinstrumenten worden als onderdeel van “Overige opbrengsten” in de staat 

van het totaalresultaat opgenomen wanneer het recht van de Groep om betalingen te ontvangen, is 

vastgesteld. 

Saldering van financiële instrumenten 

Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt op de balans gerapporteerd 

wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht bestaat om de opgenomen bedragen te salderen en het 

voornemen bestaat hetzij de verplichting op netto-basis af te wikkelen of het actief te realiseren op hetzelfde 

moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. 

Waardeverminderingen van financiële activa 

Activa geboekt aan netto-boekwaarde 

De Groep beoordeelt aan het einde van elke verslagperiode of er voldoende objectieve aanwijzingen 

voorhanden zijn dat een financieel actief of een groep financiële activa een waardevermindering dient te 

ondergaan. Financiële activa of een groep financiële activa worden uitsluitend afgewaardeerd met 

waardeverminderingsverliezen wanneer er objectieve aanwijzingen voorhanden zijn voor 

waardevermindering die het gevolg zijn van een of meer gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de 

eerste opname van de activa en wanneer de gebeurtenissen een betrouwbaar in te schatten effect hebben op 

de geraamde toekomstige kasstromen van de financiële activa of op de groep financiële activa. 
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Het verlies wordt bepaald door het verschil tussen de boekwaarde van de activa en de huidige waarde van de 

geraamde toekomstige kasstromen (exclusief toekomstige kredietverliezen die niet opgelopen zijn) die 

verdisconteerd worden tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet van het financieel actief. De 

boekwaarde van het actief wordt verminderd en het bedrag van het verlies wordt in de geconsolideerde staat 

van het totaalresultaat opgenomen. Als een lening of een tot het einde van de looptijd aangehouden 

belegging een variabele rentevoet heeft, stemt de verdisconteringsvoet voor de waardering van 

waardeverminderingen overeen met de contractueel bepaalde actuele effectieve rentevoet. 

Indien het bedrag van de waardeverminderingen in een volgende periode daalt en de daling objectief kan 

worden toegeschreven aan een gebeurtenis die zich na de opname van de waardevermindering voordoet 

(zoals een verbetering van de kredietbeoordeling van de schuldenaar), wordt de tegendraaiing van de eerder 

opgenomen waardevermindering opgenomen in de geconsolideerde staat van het totaalresultaat. 

Activa gerapporteerd als beschikbaar voor verkoop 

De Groep beoordeelt aan het einde van elke verslagperiode of er voldoende objectieve aanwijzingen 

voorhanden zijn dat een financieel actief of een groep van financiële activa een waardevermindering dient te 

ondergaan. In het geval van participaties ingedeeld als beschikbaar voor verkoop, is een aanzienlijke of 

langdurige vermindering van de reële waarde van de waarborg onder zijn kostprijs een aanwijzing dat de 

activa een waardevermindering dient te ondergaan. Als een dergelijke aanwijzing bestaat voor financiële 

activa die beschikbaar zijn voor verkoop, wordt het gecumuleerd verlies, gewaardeerd als het verschil tussen 

de aanschaffingsprijs en de actuele reële waarde minus eventuele waardeverminderingen op dat financiële 

actief die eerder werden opgenomen als winst of verlies, uit het eigen vermogen gehaald en opgenomen in de 

winst of het verlies. Waardeverminderingen, met betrekking tot vermogensinstrumenten, worden niet 

teruggeboekt. Als in een volgende periode de reële waarde van een als beschikbaar voor verkoop ingedeeld 

schuldinstrument stijgt en de stijging objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die 

plaatsvond na de verwerking van de waardevermindering in de winst- en verliesrekening, wordt de 

waardevermindering teruggeboekt via de winst- en verliesrekening. 

Toelichting 1.9 Afgeleide financiële instrumenten 

Afgeleide financiële instrumenten worden aanvankelijk tegen reële waarde opgenomen op de datum waarop 

de overeenkomst wordt afgesloten en worden daarna opnieuw tegen reële waarde herrekend. De Groep 

neemt alle winsten of verliezen die voortvloeien uit waardeveranderingen van derivaten op in de staat van 

het totaalresultaat, onder “Overige opbrengsten” of “Overige kosten” als zij betrekking hebben op 

bedrijfsactiviteiten, en onder “Financiële opbrengsten” of “Financiële kosten” als zij betrekking hebben op 

de financieringsactiviteiten van de Groep (bv. renteswaps voor leningen met vlottende rentevoet). 

Toelichting 1.10 Voorraden 

Voorraden worden opgenomen tegen het laagste van de kostprijs of de realiseerbare nettowaarde. Deze 

aanpassingen van de realiseerbare nettowaarde worden regelmatig beoordeeld en aangepast aan de geschatte 

verkoopprijs min verkoopkosten, op basis van historische gegevens en verwachtingen. De kosten worden 

bepaald volgens de first-in, first-out (FIFO) methode. De kostprijs van afgewerkte producten en goederen in 

bewerking omvat fabricagekosten, grondstoffen, directe arbeidskosten, andere directe kosten en gerelateerde 

indirecte productiekosten (op basis van de bedrijfscapaciteit). De realiseerbare nettowaarde is de geschatte 

verkoopprijs bij normale bedrijfsuitoefening verminderd met de variabele verkoopkosten. 

Waardeverminderingen op voorraden opgenomen tegen boekwaarde worden berekend op basis van wat er 

hieronder wordt uitgelegd. 
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Kamerbreed en non-woven 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 70% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 35% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 20% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 50% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 70% 

Karpetten 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 60% 

 Collecties die niet meer geproduceerd worden: afwaardering met 30%-50% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-9 maanden: afwaardering met 10% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 10-12 maanden: afwaardering met 30% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 12 maanden: afwaardering met 50% 

Tapijttegels 

 “Tweede keuze” producten: afwaardering met 90% 

 Kleine loten: afwaardering met 90% 

 Aanvullende afwaarderingen gebaseerd op de veroudering van de afzonderlijke producten: 

o Leeftijd van productiebatch tussen 7-12 maanden: afwaardering met 25%-50% 

o Leeftijd van productiebatch tussen 12-18 maanden: afwaardering met 75%-90% 

o Leeftijd van productiebatch ouder dan 18 maanden: afwaardering met 90% 

Garens 

Voor garens met lage rotatie die dienen om karpetten en kamerbreed tapijt te produceren bedraagt de 

afwaardering tussen 20% (6 maanden oud) en 75% (12 maanden oud). 

Voor garens met lage rotatie om tapijttegels te produceren bedraagt de afwaardering 50% (12 maanden oud) 

en 90% (16 maanden oud). 

Grond- en overige hulpstoffen (zoals wol) aangehouden voor gebruik bij de productie van afgewerkte 

producten worden niet afgewaardeerd indien verwacht wordt dat deze afgewerkte producten tegen of boven 

kostprijs kunnen worden verkocht. 

De verkoopbaarheid van de individuele voorraaditems wordt ook regelmatig afzonderlijk beoordeeld naast 

de toepassing van de hierboven beschreven algemene grondslagen van de financiële verslaggeving. Wanneer 

de omstandigheden, die eerder tot gevolg hadden dat voorraden werden afgeschreven tot waarden onder de 

kostprijs, niet meer bestaan, wordt het bedrag van de afwaardering teruggeboekt zodat de nieuwe 

boekwaarde overeenstemt met het laagste van de kostprijs of de herziene realiseerbare nettowaarde. 
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De productiekosten van gemeenschappelijk gebruikte producten worden op rationele en consistente basis 

toegepast over de verschillende producten (bv. aan de hand van de relatieve verkoopwaarde van elk product 

wanneer zij identificeerbaar zijn in het productieproces of aan het einde van de productie). 

Hulpstoffen die een kleine waarde hebben, kunnen aan de realiseerbare netto verkoopwaarde gewaardeerd 

worden. Deze waarde wordt afgeleid van de kostprijs van het hoofdproduct. 

Toelichting 1.11 Handelsvorderingen 

Handelsvorderingen zijn vorderingen op klanten voor goederen die verkocht of diensten die verleend werden 

in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Als de inning binnen één jaar of minder verwacht wordt, 

worden zij ingedeeld als vlottende activa op korte termijn. In het andere geval worden zij opgenomen als 

vaste activa. 

Handelsvorderingen worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later volgens de ‘discounted 

cashflow method’ gewaardeerd aan netto-boekwaarde verminderd met een eventuele provisie voor dubieuze 

vorderingen. 

Handelsvorderingen worden beoordeeld op een continue basis. Een waardevermindering op 

handelsvorderingen wordt aangelegd op het moment dat de invorderbaarheid op de handelsvordering in 

vraag wordt gesteld. De waardevermindering dekt het geschatte netto risico voor de onderneming en wordt 

in rekening genomen ter compensatie van de verwachte terugbetaling van de kredietverzekering. 

Toelichting 1.12 Liquide middelen 

Liquide middelen omvatten onder andere kasmiddelen, bij banken direct opvraagbare deposito’s, overige 

kortlopende zeer liquide beleggingen met oorspronkelijke looptijden van drie maanden of minder, en 

bankvoorschotten. Bankschulden worden in de balans opgenomen onder ‘Bankleningen’, onder kortlopende 

schulden. 

Toelichting 1.13 Maatschappelijk kapitaal 

Gewone aandelen worden opgenomen als eigen vermogen. Kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het 

uitgeven van nieuwe aandelen of opties, worden netto, na aftrek van belastingen, in mindering gebracht van 

het eigen vermogen. 

Wanneer een vennootschap van de Groep de aandelen van de Vennootschap koopt (eigen aandelen), wordt 

de betaalde vergoeding, inclusief eventuele rechtstreeks toerekenbare bijhorende kosten (na aftrek van 

belastingen), afgetrokken van het eigen vermogen dat toegerekend kan worden aan de aandeelhouders van de 

Vennootschap tot de aandelen geschrapt of opnieuw uitgegeven worden. Wanneer dergelijke aandelen later 

opnieuw uitgegeven worden, dan worden alle ontvangen vergoedingen, na aftrek van eventuele rechtstreeks 

toerekenbare bijhorende transactiekosten en belastingen, opgenomen in het eigen vermogen dat kan worden 

toegekend aan de aandeelhouders van de Vennootschap. 

Toelichting 1.14 Overheidssubsidies 

Overheidssubsidies worden opgenomen tegen hun reële waarde wanneer een redelijke zekerheid bestaat dat 

de subsidie zal worden ontvangen en de Groep aan alle voorwaarden zal voldoen. 

Subsidies met betrekking tot kosten worden gespreid opgenomen in de staat van het totaalresultaat over de 

periode waarin de kosten, waarop de overheidssubsidie betrekking heeft, opgelopen werden. 
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Overheidssubsidies met betrekking tot de aankoop van materiële vaste activa worden opgenomen in de 

langlopende schulden en worden op een lineaire basis in resultaat genomen over de verwachte levensduur 

van de bijhorende activa. 

Toelichting 1.15 Handelsschulden 

Handelsschulden zijn verplichtingen tot het betalen van goederen of diensten die in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening werden aangeschaft bij leveranciers. Handelsschulden worden als kortlopende schulden 

gerapporteerd indien ze betaald moeten worden binnen één jaar of minder (of binnen de normale 

bedrijfscyclus indien langer). In het andere geval worden zij opgenomen als langlopende schulden. 

Handelsschulden worden aanvankelijk opgenomen tegen reële waarde en later gewaardeerd volgens de 

“amortized cost” methode gebruik maken van de effectieve interest methode. 

Financieringsregelingen voor de leverancier worden als een financiële verplichting opgenomen tenzij de 

oorspronkelijke handelsschuld afgelost is of haar de voorwaarden ingrijpend gewijzigd zijn zodanig dat ze in 

aanmerking komen om in overeenstemming met IAS 39 van de balans gehaald te worden (we verwijzen naar 

de grondslag voor financiële verslaggeving over schuldaflossing en schuldwijziging). 

Toelichting 1.16 Leningen 

Leningen worden aanvankelijk opgenomen aan de reële waarde, na aftrek van transactiekosten.. Vervolgens 

worden leningen geboekt volgens ge-amortiseerde kostprijs. Eventuele verschillen tussen de opbrengsten (na 

aftrek van transactiekosten) en de aflossingswaarde worden volgens de ‘effectieve interest methode’ in de 

staat van het totaalresultaat opgenomen over de looptijd van de leningen. 

Vergoedingen, betaald bij het vastleggen van de kredietfaciliteiten, worden als transactiekosten van de lening 

opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat de faciliteiten gedeeltelijk of volledig zullen worden 

opgenomen. In dit geval wordt de vergoeding uitgesteld tot het moment van de opname van de faciliteiten. 

Als er geen aanwijzingen bestaan dat de faciliteit waarschijnlijk gedeeltelijk of geheel zal worden 

opgenomen, wordt de vergoeding geactiveerd als een vooruitbetaling voor financieringsdiensten en 

afgeschreven over de periode van de faciliteit waarop ze betrekking heeft. 

Toelichting 1.17 Uitboeken van financiële activa en verplichtingen 

Een financieel actief (of eventueel een deel van een financieel actief of een deel van een groep van 

soortgelijke financiële activa) wordt uitgeboekt wanneer: 

 de rechten op kasstromen uit het actief vervallen zijn; 

 de Groep het recht behoudt om kasstromen uit het actief te ontvangen, maar een verplichting is 

aangegaan om ze volledig en zonder relevant uitstel aan een derde partij te betalen in het kader 

van een “doorgeefregeling”; of 

 de Groep haar rechten op kasstromen uit het actief heeft overgedragen en hetzij (a) alle risico’s 

en voordelen van het actief grotendeels heeft overgedragen, of (b) in wezen alle risico’s en 

voordelen van het actief grotendeels verloren heeft, maar de controle over het actief 

overgedragen heeft. 

Waar de voorwaarden van IAS 39 voor het uitboeken niet vervuld zijn, worden de vorderingen zoals 

voorheen opgenomen in de balans, terwijl de inkomsten die de Groep in het kader van 

financierings/factoringregelingen ontvangt, worden opgenomen als een financiële verplichting.  

Een financiële verplichting wordt uitgeboekt wanneer de verplichting kwijtgescholden of geschrapt wordt of 

haar vervaldatum heeft bereikt. 
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Wanneer een bestaande financiële verplichting vervangen wordt door een andere van dezelfde 

kredietverstrekker maar met aanzienlijk verschillende voorwaarden, of wanneer de bestaande verplichting 

aan een andere kredietverstrekker wordt overgedragen en de Groep door haar oorspronkelijke 

kredietverstrekker van haar verplichting wordt gekweten, of de voorwaarden van een bestaande verplichting 

aanzienlijke wijzigingen ondergaan, wordt een dergelijke ruil of wijziging behandeld als het van de balans 

halen van de originele verplichting en de opname van een nieuwe verplichting, en wordt het verschil tussen 

de respectievelijke bedragen opgenomen in de geconsolideerde staat van het totaalresultaat. 

De voorwaarden worden beschouwd als aanzienlijk gewijzigd als de actuele waarde van de toekomstige 

kasstromen die overeenkomstig de nieuwe voorwaarden worden verrekend, inclusief eventuele betaalde 

vergoedingen na aftrek van eventuele ontvangen en verrekende vergoedingen volgens de oorspronkelijke 

effectieve rentevoet, ten minste tien procent verschilt van de verrekende actuele waarde van de resterende 

kasstromen van de oorspronkelijke financiële verplichting. 

De Groep koos voor een boekhoudbeleid dat van toepassing is op het aflossen van schulden van de 

moedermaatschappij en een afspiegeling is van het economische karakter van de transactie en paste hetzelfde 

beleid consistent toe op alle vergelijkbare transacties. Als het economische karakter aangeeft dat de 

transactie de vorm heeft van een inbreng/uitkering van kapitaal, wordt deze in het eigen vermogen 

opgenomen als transactie met aandeelhouders. 

Toelichting 1.18 Verschuldigde en uitgestelde belastingen 

De belastingkosten voor de periode bestaan uit verschuldigde en uitgestelde belastingen. De belastingen 

worden opgenomen in de staat van het totaalresultaat tenzij ze betrekking hebben op items die in niet-

gerealiseerde resultaten of rechtstreeks in eigen vermogen worden opgenomen. In dit geval wordt de 

belasting ook opgenomen respectievelijk in niet-gerealiseerde resultaten of respectievelijk rechtstreeks in 

eigen vermogen. 

De verschuldigde belasting wordt berekend op basis van de belastingwetten die van kracht of aangekondigd 

zijn op de balansdatum in de landen waar de ondernemingen van de Groep actief zijn en belastbare winst 

genereren. In overeenstemming met paragraaf 46 van IAS 12 ‘belastingen op het resultaat’, evalueert het 

management periodiek de belastingschulden voor deze zaken in welke de belastingregelgeving aan 

interpretatie onderhevig is. Het stelt indien nodig voorzieningen vast op basis van de bedragen die betaald 

zullen worden aan de fiscale autoriteiten. Deze evaluatie wordt gemaakt voor belastbare tijdperken die open 

zijn voor audit voor de bevoegde instanties. 

Uitgestelde belastingen worden volgens de periode-toerekening methode opgenomen, rekening houdend met 

tijdelijke verschillen tussen de belastinggrondslagen van activa en passiva en hun boekwaarden in de 

geconsolideerde jaarrekening. De uitgestelde belasting wordt echter niet geboekt als zij ontstaan is uit 

de oorspronkelijke opname van een actief of verplichting in een andere transactie dan een bedrijfscombinatie 

waarbij op het ogenblik van de transactie noch het economische noch het fiscale resultaat werd beïnvloed. 

De uitgestelde belasting wordt bepaald aan de hand van de belastingtarieven (en -wetten) die op 

de balansdatum van toepassing of aangekondigd waren en waarvan verwacht wordt dat ze van toepassing 

zullen zijn wanneer het actief waarop de belastinglatentie betrekking heeft, gerealiseerd wordt of de 

uitgestelde belastingschuld wordt afgewikkeld. 

Uitgestelde belastingen worden opgenomen onder het actief voor zover het waarschijnlijk is dat er 

toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend. 

Uitgestelde belastingen worden voorzien voor tijdelijke verschillen die voortvloeien uit investeringen in 

dochterondernemingen en deelnemingen, tenzij de Groep volledige controle heeft over het tijdstip waarop 

het tijdelijke verschil wordt teruggeboekt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil niet in de nabije 

toekomst zal worden gerealiseerd. 
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Uitgestelde belastingen op het actief en passief worden gesaldeerd als een wettelijk afdwingbaar recht 

bestaat om over de periode te innen belastingvorderingen en de over de periode te betalen 

belastingverplichtingen te salderen en als de actieve en passieve betalingslatenties betrekking hebben op 

belastingen die door dezelfde belastingdienst worden geheven op hetzij de belastbare entiteit of diverse 

belastbare entiteiten waar het voornemen bestaat om de saldi op netto-basis te vereffenen. 

Uitgestelde belastingen worden niet verdisconteerd. 

Toelichting 1.19 Personeelsbeloningen 

Pensioenverplichtingen 

IAS 19 onderscheidt twee types van regelingen betreffende vergoedingen na uitdiensttreding: 

 Toegezegde-bijdrageregelingen of defined contribution (DC) zijn regelingen betreffende 

vergoeding na uitdiensttreding waarbij een vennootschap vaste bijdragen afdraagt aan een aparte 

entiteit (een fonds of groepsverzekering) en geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting 

heeft om verdere bijdragen te betalen indien het fonds niet over voldoende activa beschikt om 

alle personeelsbeloningen te betalen die verband houden met werknemersprestaties in de huidige 

periode en in voorgaande perioden. 

 Toegezegde-pensioenvoordelenregeling of defined benefit (DB) zijn alle andere regelingen 

betreffende vergoedingen na uitdiensttreding dan toegezegde-bijdrageregelingen 

De vennootschappen van de groep werken met een DB voor een groep van managers en met verschillende 

pensioenregelingen die gefinancierd worden met betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. “Vanwege de 

pensioenwet (de zogenaamde “Wet Vandenbroucke”), moeten alle Belgische pensioenregelingen krachtens 

de herziene IAS 19 worden beschouwd als DB-regelingen (regelingen met toegezegde pensioenvoordelen). 

De Wet Vandenbroucke bepaalt in de context van pensioenregelingen, dat de werkgever een 

minimumrendement van 3,75% moet garanderen op de werknemersbijdrage en 3,25% op de 

werkgeversbijdrage. Gezien deze minimaal gegarandeerde rentevoet voor pensioenregelingen in België, 

wordt de werkgever blootgesteld aan een financieel risico en moet de regeling krachtens de herziene 

IAS 19 worden opgenomen als DB-regeling. 

In het verleden werd DC-boekhouding toegepast vanwege het feit dat de pensioenregeling werd gefinancierd 

via een verzekeringscontract waarvoor de verzekeringsmaatschappij een minimaal rendement garandeerde 

dat dicht lag bij de minimumeisen die werden opgelegd door de pensioenwet. In 2013 hebben verschillende 

verzekeringsmaatschappijen een verlaging gemeld van het rendement dat ze garanderen op hun 

groepsverzekeringscontracten. De kans dat activa minder in waarde stijgen dan het wettelijk minimum is 

sinds 2013 dan ook reëel, wat met zekerheid zal leiden tot extra bijdragen door de werkgever voor in het 

verleden geleverde prestaties, hetgeen de economische reden is voor het opnemen van een verplichting. 

Bovendien zijn de huidige marktomstandigheden ingezakt, wat leidt tot situaties waarbij (als DB-

boekhouding wordt toegepast) de discontovoet die wordt gebruikt om de huidige waarde van de 

verplichtingen te berekenen op de datum van berekening lager is dan het minimumrendement. Het risico dat 

het bedrag aan toegezegde pensioenrechten (DBO) de Activa overschrijdt en leidt tot een potentiële 

materiële nettoverplichting (toezegde pensioenverplichting - DBL), is dan ook veel hoger. Er is in 2013 dus 

een herevaluatie toegepast, wat heeft geleid tot opname van een voorziening krachtens de herziene IAS 19. 

Veranderingen in de pensioenverplichtingen worden opgenomen in de overige resultaten wanneer de 

veranderingen betrekking hebben op de veranderingen in de actuariële veronderstellingen (discontovoet). 

Andere verplichtingen na uitdiensttreding 

De Groep heeft geen andere verplichtingen na uitdiensttreding. 
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Ontslagvergoedingen 

Ontslagvergoedingen zijn verschuldigd wanneer het dienstverband van een werknemer wordt beëindigd vóór 

de normale pensioendatum of wanneer een werknemer in ruil voor deze vergoedingen vrijwillig ontslag heeft 

aanvaard. De Groep neemt een verplichting en een kostenpost op voor ontslagvergoedingen per de vroegste 

van de volgende data: (a) het moment waarop de Groep niet langer het aanbod van deze voordelen kan 

intrekken; hetzij (b) het moment waarop de Groep de herstructureringskosten erkent onder het 

toepassingsgebied van IAS 37 en de betaling van de ontslagvergoedingen met zich meebrengt. Vergoedingen 

die worden toegekend na meer dan 12 maanden na het einde van de rapporteringsperiode worden 

verdisconteerd tegen hun huidige waarde. 

In België zorgt het brugpensioensysteem ervoor dat oudere personen die door hun werkgever ontslagen 

worden of die worden gestimuleerd om hun dienstverband te beëindigen, als zij aan bepaalde voorwaarden 

voldoen, recht hebben op de betaling van een aanvullende werkloosheidsuitkering door hun vroegere 

werkgever boven op de werkloosheidsuitkeringen die worden betaald door de sociale zekerheid. Doorgaans 

wordt die uitkering betaald tot de normale pensioenleeftijd, die 65 jaar bedraagt. 

Bij Balta maken diverse voormalige werknemers gebruik van de brugpensioenregeling op basis van diverse 

collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die van kracht zijn voor de sector (textielnijverheid en breiwerk/ 

industrie textile et de la bonneterie) of specifiek zijn voor Balta. Deze cao’s beschrijven de voorwaarden 

waarover werknemers in de sector beschikken om gebruik te maken van het brugpensioen, de oprichting van 

een sectorfonds (fonds voor bestaanszekerheid/ fonds de sécurité d’existence), deeltijdse arbeid, opleiding en 

training enz. Er zijn bepaalde cao’s voor arbeiders en andere voor bedienden. 

Voor deze brugpensioenen die rechtstreeks door de werkgever worden uitbetaald, moet krachtens IAS 19 een 

voorziening worden aangelegd. Die werd vastgelegd op de actuele waarde van de toekomstige verwachte 

kasstromen. De gebruikte verdisconteringsvoet is gebaseerd op de opbrengst van bedrijfsobligaties met hoge 

rating (AA) met een looptijd die vergelijkbaar is met de looptijd van de verplichtingen. Per 31 december 

2014, wordt een discontovoet van 0,30% toegepast (2013: 0,90%, 2012: 1,70%) en een indexpercentage van 

1,25% (2013: 2,00%, 2012: 2,00%). 

Bonusregelingen 

De Groep neemt een voorziening voor jaarlijkse bonussen op, waar ze hiertoe contractueel verplicht is of 

indien er een gangbare praktijk is die tot een feitelijke verplichting heeft geleid. 

Toelichting 1.20 Op aandelen gebaseerde betalingen 

Een in eigen-vermogensinstrumenten af te wikkelen, op aandelen gebaseerde betalingstransactie is een 

transactie waarbij de Groep diensten ontvangt als vergoeding voor haar eigen aandelen (of aandelenopties). 

De reële waarde van de diensten die in ruil voor de toekenning van de aandelen (of aandelenopties) worden 

ontvangen, worden bepaald op basis van de reële waarde op de toekenningsdatum van de aandelen (of 

aandelenopties), wordt opgenomen als een last voor de duur van de uitoefenperiode. 

Een op aandelen gebaseerde betalingsregeling betaald in contanten: De geleverde goederen of diensten en de 

verplichtingen worden gewaardeerd aan de reële waarde van de verplichting. Totdat de verplichting 

definitief is, wordt de reële waarde van de verplichting herschat aan het eind van elke verslagperiode alsook 

op de afwikkelingsdatum. De waarde en eventuele aanpassingen in reële waarde worden erkend in de 

resultatenrekening van deze periode. 

Toelichting 1.21 Voorzieningen 

Voorzieningen voor milieuverontreiniging, herstructureringskosten en juridische claims worden opgenomen 

wanneer de Groep een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft ten gevolge van 
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gebeurtenissen in het verleden, het waarschijnlijk is dat een financiële verplichting met zich meebrengt om 

de verplichting af te wikkelen en het bedrag op betrouwbare wijze werd geschat. Er worden geen 

voorzieningen opgenomen voor toekomstige bedrijfsverliezen. 

Wanneer er sprake is van een aantal soortgelijke verplichtingen wordt de categorie van verplichtingen in haar 

geheel beschouwd om te bepalen of het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn om 

de verplichtingen af te wikkelen. Een voorziening wordt opgenomen zelfs als de waarschijnlijkheid van een 

uitstroom met betrekking tot één van de items in dezelfde categorie van verplichtingen klein is. 

Voorzieningen worden berekend tegen de huidige waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig zijn 

om aan de verplichting te voldoen tegen een verdisconteringsvoet “voor belastingen” die een weergave is 

van de huidige marktwaardering van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s die met de verplichting 

samenhangen. De stijging van de voorziening door tijdsverloop wordt als rentelast erkend. 

De Groep heeft milieuverplichtingen met betrekking tot haar vroegere activiteiten die gebaseerd zijn op de 

milieubeheersplannen van de Groep, in overeenstemming met de actuele wettelijke milieuvoorschriften. 

Voorzieningen voor saneringskosten worden opgenomen wanneer er een bestaande legale verplichting is, het 

waarschijnlijk is dat de uitgaven voor sanering vereist zullen zijn en de kosten binnen een redelijke zekerheid 

kunnen worden geraamd. De kosten zijn gebaseerd op momenteel beschikbare feiten, de technologie 

waarvan verwacht wordt dat zij beschikbaar is op het tijdstip van de sanering, de wetten en verordeningen 

die al van kracht zijn of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van kracht zullen zijn en rekening 

houdend met vroegere ervaringen op het gebied van sanering van verontreinigde sites. 

Voorzieningen voor herstructurering worden alleen opgenomen als de Groep op de verslagdatum een 

feitelijke verplichting aantoont om te herstructureren. De feitelijke verplichting moet worden aangetoond 

door: (a) een gedetailleerd formeel plan dat de belangrijkste kenmerken van de herstructurering vermeldt; en 

(b) het wekken van een terechte verwachting bij de betrokkenen dat de Groep de herstructurering zal 

doorvoeren door de tenuitvoerlegging van het plan te starten of door de belangrijkste kenmerken bekend te 

maken aan de betrokkenen. 

Toelichting 1.22 Opname en erkenning van opbrengsten 

Omzet omvat de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding voor de verkoop van goederen 

en het leveren van diensten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de Groep. Omzet wordt 

gepresenteerd na aftrek van btw, creditnota’s, kortingen en na eliminatie van intercompany omzetten. 

De Groep neemt omzet op wanneer het bedrag van de omzet betrouwbaar kan worden bepaald, 

waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de entiteit zullen vloeien en wanneer 

specifieke criteria vervuld zijn voor elk van de hierna beschreven activiteiten van de Groep. De Groep 

baseert haar ramingen op historische resultaten, rekening houdend met het type klant, het type transactie en 

de specifieke kenmerken van elke transactie. 

Verkoop van goederen 

De verkoop van goederen wordt verwerkt wanneer de risico’s en voordelen worden overgedragen naar de 

klanten. In de meeste gevallen is dit wanneer de goederen beschikbaar worden gesteld voor ophaling in de 

magazijnen van de Groep (fabriek, magazijn) op de datum die overeengekomen werd met de klant 

(internationale commerciële voorwaarden) en de klant de goederen heeft aanvaard in overeenstemming met 

de verkoopovereenkomst. 

Indien van toepassing, bevat de verkoopprijs die gefactureerd wordt aan de klant transportkosten om de 

goederen tot bij de klant te leveren, de opbrengsten hieruit worden opgenomen in de omzet. De 

transportkosten die door de Groep zelf gemaakt worden zijn opgenomen onder overige kosten. 
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Renteopbrengsten 

Renteopbrengsten worden erkend volgens de ‘effectieve interest methode’. Wanneer een vordering een 

waardevermindering ondergaat, vermindert de Groep de boekwaarde tot de realiseerbare waarde die 

overeenstemt met de geraamde toekomstige kasstroom, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 

rentevoet, en blijft ze het disconto afwikkelen als renteopbrengsten. Renteopbrengsten op in waarde 

verminderde leningen en vorderingen worden opgenomen volgens de oorspronkelijke effectieve rentevoet. 

Dividendinkomen 

Het dividendinkomen wordt opgenomen wanneer het recht om betalingen te ontvangen, vastgelegd is. 

Toelichting 1.23 Leasing 

De groep leaset bepaalde materiële vaste activa. 

Leasing waarbij nagenoeg alle risico’s en voordelen verbonden met de eigendom van het geleasede actief bij 

de verhuurder berusten, worden weergegeven als operationele leasing. Betalingen uitgevoerd in het kader 

van operationele leasing (na aftrek van kortingen ontvangen van de verhuurder) worden lineair opgenomen 

in de staat van het totaalresultaat over de looptijd van de leasing. 

Leasing van materiële vaste activa waarbij in wezen alle risico’s en voordelen verbonden aan de eigendom 

bij de Groep berusten, worden weergegeven als financiële leasing. Financiële leasing wordt bij het begin van 

de leasingovereenkomst gekapitaliseerd tegen de laagste waarde van: de reële waarde van het geleasede 

actief of de actuele waarde van de minimale leasebetalingen. 

Elke betaling wordt ge-alloceerd naar schulden en financierings- en andere kosten zodat een constante 

spreiding van het uitstaande financieringssaldo wordt verkregen. De overeenkomstige huurverplichtingen, 

exclusief financieringskosten, worden opgenomen onder “Leningen”. Het rentebestanddeel van de 

financieringskosten wordt gespreid over de leaseperiode in de staat van het totaalresultaat opgenomen, zodat 

voor elke periode een constante periodieke rente over het resterende saldo van de verplichting wordt 

verkregen. De materiële vaste activa verworven in het kader van financiële-leaseovereenkomsten worden 

afgeschreven over de gebruiksduur van de activa of als er geen redelijke zekerheid is dat de leasingnemer 

aan het eind van de leaseperiode de eigendom zal verkrijgen, zal de activa volledig afgeschreven moeten 

worden over de leaseperiode of over zijn gebruiksduur, naargelang welke periode het kortst is. 

Toelichting 1.24 Dividenduitkering 

Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de Vennootschap worden in de jaarrekening van de Groep 

als een verplichting opgenomen in de periode waarin de dividenden door de aandeelhouders van de 

Vennootschap goedgekeurd werden. 

Toelichting 1.25 Kasstroomoverzicht 

De kasstromen van de Groep worden opgenomen volgens de indirecte methode. Deze methode splitst de 

mutaties op in kasmiddelen voor de verslagperiode, door de nettowinst voor het jaar te corrigeren voor alle 

niet-kaskosten en veranderingen in het bedrijfskapitaal en investerings- en financieringskasstromen voor de 

verslagperiode te identificeren. 

Toelichting 1.26 Non-GAAP maatregelen 

De bedrijfswinst/het bedrijfsverlies vóór eenmalige opbrengsten/kosten is een niet-IFRS maatstaf van de 

prestaties. Eenmalige opbrengsten/kosten zijn belangrijke posten die omwille van hun omvang of voorkomen 

afzonderlijk worden gespecificeerd opdat lezers een volledig en correct inzicht in de resultaten van de Groep 
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zouden bekomen. Transacties die eenmalige opbrengsten/kosten tot gevolg kunnen hebben, zijn in hoofdzaak 

herstructureringsvoorzieningen en hun tegenboeking, de waardevermindering van voorraden tot de netto 

realiseerbare waarde, de waardeverminderingen van materiële vaste activa, de terugboeking van dergelijke 

afwaarderingen of waardeverminderingen, juridische claims, uitweringen van posten van materiële vaste 

activa of investeringen in dochterondernemingen, negatieve goodwill voortvloeiend uit bedrijfscombinaties, 

vroegtijdige beëindiging van schuldinstrumenten en terugboeking van voorzieningen. 

EBITDA is een niet IFRS prestatiemaatstaf gedefinieerd als “Bedrijfswinst/-verlies gecorrigeerd voor 

afschrijvings- en waardeverminderingskosten op materiële en immateriële vaste activa”. 

EBIT is een niet IFRS presentatiemaatstaf gedefinieerd als ‘bedrijfswinst / -verlies’ voor bijzondere posten. 

EBITDA marge is de verhouding van een niet IFRS prestatiemaatregel gedefinieerd als EBITDA ten 

opzichte van omzet. 

EBITDA voor buitengewone kosten is een niet IFRS prestatiemaatstaf gedefinieerd als Bedrijfswinst/-verlies 

vóór bijzondere posten gecorrigeerd voor afschrijvings- en waardeverminderingskosten.  

EBITDA voor buitengewone kosten marge is de verhouding van een niet IFRS prestatiemaatregel 

gedefinieerd als EBITDA voor buitengewone kosten ten opzichte van omzet. 

De niet-GAAP-maatstaven worden in deze geconsolideerde jaarrekening opgenomen omdat het management 

gelooft dat ze als aanvullende prestatiemaatstaven nuttig zijn voor veel beleggers, effectenanalisten en 

andere betrokken partijen. 

De Groep presenteert niet-IFRS maatstaven ter aanvulling van financiële maatstaven die bepaald werden in 

overeenstemming met IFRS. De door de Groep gerapporteerde niet-IFRS maatstaven kunnen verschillen van 

soortgelijke maatstaven die gepresenteerd worden door andere vennootschappen. 

TOELICHTING 2. FINANCIEEL RISICOMANAGEMENT 

De groep is blootgesteld aan diverse financiële risico’s: marktrisico (voornamelijk wisselkoersrisico, intrest 

risico en grondstoffenprijsrisico), kredietrisico en liquiditeitsrisico. De Groep zijn risicobeheer focust op de 

onvoorspelbaarheid van de financiële en grondstoffenmarkten en zoekt naar het minimaliseren van de 

potentiële negatieve effecten op de resultaten van de Groep. Het doel is de gebeurtenissen, die kunnen leiden 

tot financiële verliezen, te identificeren, te meten, te beheren en op te volgen. Afgeleide financiële 

instrumenten worden gebruikt om bepaalde risico’s in te dekken op groepsniveau. De Groep maakte geen 

gebruik van hedge accounting gedurende de periode die deze geconsolideerde jaarrekening omvat. 

Toelichting 2.1 Financiële risicofactoren 

Marktrisico 

Valutarisico: 

Wij zijn internationaal actief en zijn blootgesteld aan het wisselkoersrisico dat ontstaat als gevolg van 

verschillende valutablootstellingen, voornamelijk met betrekking tot het GBP, de USD en de TRY. Onze 

blootstelling aan het valutarisico ontstaan voornamelijk uit de verkoopopbrengsten die zijn uitgedrukt in, en 

de kosten die worden gemaakt in GBP, USD en TRY. Het valutarisico ontstaat wanneer toekomstige 

commerciële transacties en opgenomen activa en verplichtingen zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de 

EUR, onze functionele en presentatievaluta. Onze blootstelling aan het valutarisico wordt op drie manieren 

beperkt. Allereerst zijn wij er voor de USD in het verleden in geslaagd om instromen en uitstromen van 

kasmiddelen op elkaar af te stemmen, waardoor er een natuurlijke afdekking tussen activa en verplichtingen 

ontstond. De natuurlijke afdekkingspositie wordt halfjaarlijks beoordeeld, waarbij er strikt wordt toegezien 

op de omvang van het restrisico. Ten tweede zijn we handelsovereenkomsten aangegaan met twee van onze 
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belangrijkste klanten om de impact van schommelingen in respectievelijk de EUR/GBP-koers en de 

EUR/TRY-koers te herzien en de prijzen eventueel dienovereenkomstig aan te passen. Bovendien worden 

forward valutacontracten gebruikt om het GBP-restrisico af te dekken.  

De overgrote meerderheid van het valulatrisico heeft betrekking op posten met een vervaldatum binnen 12 

maanden.  

In de volgende tabel staan de belangrijkste posten op de balans waarvoor een valulatrisico geldt: 

 

31 dec, 2014, k EUR EUR GBP USD TRY TOTAAL 

      

Handels- en overige vorderingen 21.772 8.020 9.992 7,860 47.644 

Cash 38.629 15.611 9.749 2.664 66.654 

Handels- en overige schulden (114.747) (620) (3.399) (3.737) (122.503) 

Nettoblootstelling (54.346) 23.011 12.953 5.905 (8.205) 

 

31 dec, 2013, k EUR EUR GBP USD TRY TOTAAL 

      

Handels- en overige vorderingen 30.023 5.112 6.603 6.978 48.717 

Cash 33.180 10.589 2.571 1.669 48.009 

Handels- en overige schulden (79.531) (1.457) (1.487) (11.729) (94.203) 

Nettoblootstelling (16.328) 14.244 7.687 (3.082) 2.523 

 

31 dec, 2012, k EUR EUR GBP USD TRY TOTAAL 

      

Handels- en overige vorderingen 36.240 22.474 3.508 2.763 64.985 

Cash 31.988 11.093 8.805 665 52.552 

Handels- en overige schulden (93.330) (1.065) (3,830) (972) (99.198) 

Nettoblootstelling (25.102) 32.502 8.483 2.456 18.339 

In 2014, was ongeveer 21% van de inkomsten in GBP, 7% in TRY en 5% in USD, terwijl ongeveer 1% van 

de kosten in GBP was, 7% van de kosten in USD en 2% van de kosten in TRY. De resterende verschillen 

waren in EUR. 

Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van de GBP, USD en TRY indien de EUR met 10% 

verzwakt: 

 

k EUR 2014 2013 2012 2011 

          

in GBP 
    

Wijzigingen in reële waarde van financiële derivaten (1,469) (1,704) (1,673) (1,850) 

Wijziging in monetaire activa en verplichtingen 2,557 1,583 3,565 2,640 

Netto-impact 1,088 (121) 1,892 790 

  
    

in USD 
    

Wijzigingen in reële waarde van financiële derivaten - 118 - - 

Wijziging in monetaire activa en verplichtingen 1,816 854 358 55 

Netto-impact 1,816 972 358 55 

  
    

in TRY 
    

Wijziging in monetaire activa en verplichtingen 754 (342) 273 468 

Netto-impact 754 (342) 273 468 
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Onderstaande tabel geeft de sensitiviteitsanalyse weer van het GBP, de USD en de TRY indien de EUR met 

10% versterkt: 

 

  2014 2013 2012 2011 

  
    

in GBP 
    

Wijzigingen in reële waarde van financiële derivaten 1,202 1,394 1,369 1,643 

Wijziging in monetaire activa en verplichtingen (2,092) (1,295) (2,997) (2,160) 

Netto-impact (890) 99 (1,628) (517) 

  
    

in USD 
    

Wijzigingen in reële waarde van financiële derivaten - (97) - - 

Wijziging in monetaire activa en verplichtingen (1,486) (699) 293 (45) 

Netto-impact (1,486) (796) 293 (45) 

  
    

in TRY 
    

Wijziging in monetaire activa en verplichtingen (617) 280 (223) (383) 

Netto-impact (617) 280 (223) (383) 

Er is voor andere valutablootstellingen geen sensitiviteitsanalyse uitgevoerd, omdat die blootstellingen geen 

wezenlijke impact hebben op de geconsolideerde financiële staten van de Groep. 

Risico in verband met grondstoffenprijzen: 

De Groep is blootgesteld aan schommelingen in de prijzen van de belangrijkste grondstoffen die in 

het productieproces worden gebruikt. De Groep had op de verslagdatum geen materiële transacties 

in grondstoffenderivaten uitstaan. 

Renterisico van kasstromen en reële waarde: 

De inkomsten en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten van de Groep zijn gevoelig voor wijzigingen in de 

marktrente, voornamelijk vanwege bankleningen met variabele rente (zie Toelichting 15). 

De blootstelling aan wijzigingen in de marktrente werd door de Groep tot juni 2014 beperkt door gebruik te 

maken van swaps van variabele naar vaste rente. Er stonden eind 2014 geen renteswaps meer uit. 

Als de rente op leningen in 2014 25 basispunten hoger/lager was geweest en alle andere variabelen constant 

zouden zijn gebleven, dan zou de winst vóór belastingen voor € 263 duizend lager/hoger zijn geweest (2013: € 

204 duizend en 2012: € 313 duizend), voornamelijk als gevolg van hogere/lagere rentelasten op de leningen. 

 
 25 basispunten 

neerwaartse verschuiving 
in EUR rentecurve 

 25 basispunten 
opwaartse verschuiving 

in EUR rentecurve 
 2014 2013 2012 2011  2014 2013 2012 2011 
          
Impact op reële waarde          
Rentederivaten - (55) (290) (524)  - 55 288 519 
Totale impact op reële waarde - (55) (290) (524)  - 55 288 519 
          

Impact op rentebaten/-lasten          
Rentederivaten (110) (236) (254)   110 236 254  
Financiële verplichtingen met variabele 
rente die geen derivaten zijn 373 439 567   (373) (439) (567)  
Totale impact op rentebaten/-lasten 263 204 313   (263) (204) (313)  
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Kredietrisico 

Het kredietrisico wordt op groepsbasis beheerd. Het kredietrisico ontstaat uit geldmiddelen en kasequivalenten, 

afgeleide financiële instrumenten, deposito’s bij banken en financiële instellingen en uitstaande vorderingen. 

De Groep beoordeelt de kredietwaardigheid van de klanten, rekening houdend met zijn financiële positie, 

onze ervaringen uit het verleden en andere factoren. Er worden individuele kredietlimieten vastgesteld op 

basis van ervaringen uit het verleden, een grondig inzicht in de klant en in nauwe samenwerking met de 

manager van de bedrijfseenheid. Deze kredietlimieten worden regelmatig beoordeeld door de managers van 

de bedrijfseenheden. Als een kredietlimiet moet worden verhoogd, is de goedkeuring van de CFO vereist. 

Bovendien heeft de Groep een kredietverzekering gekregen om delen van het kredietrisico te dekken. Tot 

slot, wordt het kredietrisico ingeperkt door non-recourse factoring en forfaiting van de handelsvorderingen 

waarbij het risico op insolventie werd overgedragen aan de tegenpartij (zie Toelichting 15.5). 

De historische wanbetalingspercentages bedroegen in 2014, 2013, 2012 en 2011 niet meer dan 0,10%. De 

handelsvorderingen zijn gespreid over diverse landen en tegenpartijen. De handelsvorderingen zijn niet sterk 

geconcentreerd. 

Voor kasmiddelen op bankrekeningen en kortlopende bankdeposito’s geeft de tabel hieronder een overzicht 

van de kredietbeoordelingen voor banken die door de Groep worden gebruikt. 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

AA - - 2,281 8,574 

A 63,725 45,975 37,921 51,587 

BBB 2,929 2,023 12,350 929 

BB - - - 2 

Niet toegekend - 12 - - 

Kasmiddelen op bankrekeningen 
en kortlopende bankdeposito’s 66,654 48,009 52,552 61,092 

Bij jaareinde zijn er geen banken met een lagere rating dan BB (uitgaande van Fitch-ratings). 

Voor afgeleide financiële activa wordt de kredietkwaliteit beoordeeld op basis van de rating van de 

tegenpartij volgens Fitch. Alle door de Group gebruikte derivaten zijn onderhands en de tegenpartij is een 

bank. Per eind 2014 en eind 2013 zijn er geen afgeleide financiële activa opgenomen. Per eind 2012, zijn 

afgeleide financiële instrumenten op het actief forward contracten om GBP te verkopen voor EUR. 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

A - - 161 - 

 Afgeleide financiële 
instrumenten op het actief 

- - 161 - 

Liquiditeitsrisico 

Voorzichtig beheer van het liquiditeitsrisico betekent dat er voldoende cash voor handen moet zijn, dat er 

financiering moet zijn via een afdoende aantal toegezegde kredietfacilitieten en het toepassen van 

handelskredietvoorwaarden voor leveranciers. 

De afdeling financieel beheer volgt de voorspelde kasstromen van de liquiditeitsvereisten van de Groep op 

zodat voldoende kasmiddelen aangehouden worden om in de bedrijfsbehoeften te voorzien. Terzelfder tijd 

zorgt ze ervoor dat altijd voldoende ruimte in de niet-opgenomen toegezegde kredietfaciliteiten beschikbaar 

blijft zodat de Groep de leningsplafonds of convenanten van haar kredietfaciliteiten niet overschrijdt. 
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Kasoverschotten van de operationele entiteiten die het saldo overstijgen dat nodig is voor beheer van het 

werkkapitaal worden overgedragen naar de afdeling financieel beheer van de Groep. De Groep heeft een 

gecentraliseerde benadering voor het beheer van kasmiddelen, waarbij fondsen worden overgebracht naar 

rekeningen die de afdeling financieel beheer van de Groep bij verschillende banken heeft. De afdeling 

financieel beheer van de Groep belegt kasoverschotten in rentedragende lopende rekeningen en kortlopende 

kasdeposito’s. Zij kiest hiertoe instrumenten met geschikte looptijden of voldoende liquiditeit om voldoende 

ruimte te bieden, rekening houdend met de bovengenoemde voorspellingen. Per de verslagdatum, bedragen de 

liquide middelen van de Groep van € 66,7 miljoen (2013: € 48,0 miljoen, 2012: € 52,6 miljoen en 2011: € 61,1 

miljoen)) die naar verwachting kasinkomsten zullen genereren voor het beheer van het liquiditeitsrisico. 

De onderstaande tabel bevat een onderverdeling van de financiële verplichtingen van de Groep in relevante 

vervaldatumgroepen gebaseerd op de resterende periode op de balans tot aan de contractuele vervaldatum. 

De in de tabel genoemde bedragen zijn de contractuele kasstromen zonder korting met inbegrip van een 

aanname van de rentevoet (gebaseerd op toekomstige rentevoeten). 
 

Op 31 december 2014 
Minder dan 6 

maanden 

Tussen 6 
maanden en 1 

jaar 
Tussen 1 en 2 

jaar 
Tussen 2 en 5 

jaar 
Meer dan 5 

jaar 
Leningen (zonder verplichtingen 
uit hoofde van financiële 
leaseovereenkomsten) (7.529) (13.872) (135.896) (3.136) (660.309) 

Financiële leaseverplichtingen (1.447) (1.441) (2.863) (6.694) (13.687) 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten- uitstromen (17.033) - - - - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten -instromen 16.788 - - - - 

Handels- en overige schulden  (122.503) - - - - 

Totaal (131.724) (15.314) (138.759) (9.830) (673.996) 

            

Op 31 december 2013 
Minder dan 6 

maanden 

Tussen 6 
maanden en 1 

jaar 
Tussen 1 en 2 

jaar 
Tussen 2 en 5 

jaar 
Meer dan 5 

jaar 
Leningen (zonder verplichtingen 
uit hoofde van financiële 
leaseovereenkomsten) (10.700) (15.773) (26.664) (26.664) (660.682) 

Financiële leaseverplichtingen (643) (582) (1.163) (3.122) - 

Netto afgewikkelde financiële 
derivaten (914) - - - - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten- uitstromen (16.411) - - - - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten -instromen 16.264 - - - - 

Handels- en overige schulden  (94.203) - - - - 

Totaal (106.607) (16.355) (27.827) (29.786) (660.682) 

 
            

Op 31 december 2012 
Minder dan 6 

maanden 

Tussen 6 
maanden en 1 

jaar 
Tussen 1 en 2 

jaar 
Tussen 2 en 5 

jaar 
Meer dan 5 

jaar 
Leningen (zonder verplichtingen 
uit hoofde van financiële 
leaseovereenkomsten) (20.352) (16.508) (420.515) (212.307) (26.361) 

Netto afgewikkelde financiële 
derivaten (1.081) (919) (1.269) - - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten- uitstromen (15.217) - - - - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten -instromen 15.060 - - - - 

Handels- en overige schulden  (93.662) - - - - 

Totaal (115.251) (17.426) (421.783) (212.307) (26.361) 
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Op 31 december 2011 
Minder dan 6 

maanden 

Tussen 6 
maanden en 1 

jaar 
Tussen 1 en 2 

jaar 
Tussen 2 en 5 

jaar 
Meer dan 5 

jaar 
Leningen (zonder verplichtingen 
uit hoofde van financiële 
leaseovereenkomsten) (13.976) (14.537) (28.889) (610.035) (18.054) 

Netto afgewikkelde financiële 
derivaten (326) (122) (1.925) (601) - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten- uitstromen (17.841) - - - - 

Bruto afgewikkelde fin. 
Instrumenten -instromen 18.329 - - - - 

Handels- en overige schulden  (106.177) - (1.120) - - 

Totaal (119.992) (14.659) (31.934) (610.636) (18.054) 

Om haar verplichtingen inzake kasuitstromen te vervullen, gebruikt de Groep kasstromen uit 

bedrijfsactiviteiten en indien nodig ook kredietfaciliteiten bij financiële instellingen. Daarnaast heeft de 

Groep met financiële instellingen factoringovereenkomsten gesloten waarbij er geldmiddelen aan de Groep 

beschikbaar worden gesteld in ruil voor bepaalde door de Groep gegenereerde handelsvorderingen 

(zie Toelichting 15.4). 

Toelichting 2.2 Kapitaalrisicobeheer 

Het doel van de Groep voor kapitaalrisicobeheer is het veiligstellen van de continuïteit van de Groep, het 

beschikbaar stellen van opbrengsten voor de aandeelhouders, toezeggingen aan andere belanghebbenden, en 

het onderhouden van een optimale kapitaalstructuur om de kapitaalkosten te beperken. 

Met het oog op de instandhouding of aanpassing van de kapitaalstructuur kan de Groep het aan de 

aandeelhouders betaalde dividend aanpassen, nieuwe aandelen uitgeven of activa verkopen om de schulden 

te verminderen. De Groep volgt haar schuldpositie van nabij op om de financiële convenanten na te leven. 

 

1.  

 31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

Kortlopende rentedragende schulden 21.286 23.950 24.741 19.849 

Langlopende rentedragende schulden 557.894 537.917 530.171 492.619 

Liquide middelen (66.654) (48.009) (52.552) (61.092) 

Totale nettoschuld 512.526 513.858 502.360 451.376 

De Groep heeft in de loop van het jaar aan alle in Senior Facility Agreement genoemde financiële 

convenanten voldaan. 

Toelichting 2.3 Schatting van de reële waarde 

Er kunnen verschillende niveaus van waardebepalingstechnieken gedefinieerd worden: 

 Niveau 1: zijn waarderingen afgeleid van genoteerde prijzen (niet aangepast) in een actieve 

markt voor identieke activa en passiva; 

 Niveau 2: zijn waarderingen afgeleid van bronnen andere dan genoteerde prijzen vervat in 

niveau 1, die observeerbaar zijn voor activa of passiva, ofwel direct (als prijzen), ofwel indirect 

(afgeleid van prijzen); 

 Niveau 3: zijn waarderingen afgeleid van bronnen voor activa of passiva die niet gebaseerd zijn 

op observeerbare marktdata (onobserveerbare inputs). 

Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd in de portefeuille van de Groep zijn 

derivaten die niet op de actieve markt worden verhandeld (over-the-counter derivaten). De reële waarde 

wordt bepaald met behulp van waarderingstechnieken. Deze waarderingstechnieken maken indien 
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beschikbaar maximaal gebruik van waarneembare marktdata en zo min mogelijk van entiteitspecifieke 

schattingen. Aangezien alle belangrijke input die nodig is voor het berekenen van de reële waarde van deze 

instrumenten waarneembaar is, is deze opgenomen op niveau 2. 

TOELICHTING 3. KRITISCHE BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN EN 

BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN ONZEKERHEID 

Voor de bedragen, gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening, worden schattingen en veronderstellingen 

over de toekomst gebruikt. Schattingen en beoordelingen worden doorlopend geëvalueerd en zijn gebaseerd op 

ervaringen uit het verleden en andere factoren, waaronder verwachte toekomstige gebeurtenissen waarvan het 

onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk is dat ze zich zullen voordoen. De uitkomst van de ramingen 

en veronderstellingen zal zelden overeenstemmen met de werkelijkheid. Schattingen en veronderstellingen die 

een impact kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening worden hierna besproken. 

Toelichting 3.1 Waardeverminderingen van activa 

Jaarlijks wordt aan het einde van het boekjaar getest op bijzondere waardeverminderingen. Op basis van het 

geactualiseerde bedrijfsplan, is een bijzonder-waardeverminderingsverlies van €9,2 miljoen voor het jaar 

opgenomen in de resultatenrekening (2013: € 37,8 miljoen, 2012: € 54,3 miljoen) om te garanderen dat de 

voor de toekomst te verwachten recupereerbare bedragen van KGE’s minimaal even hoog als of hoger dan 

hun boekwaarde zijn. De analyse van de bijzondere waardeverminderingen werd uitgevoerd op het niveau 

van de KGE’s, waarbij de geschatte realiseerbare waarde werd vergeleken met de boekwaarde van de 

materiële vaste activa, de immateriële activa en het werkkapitaal.  

Het recupereerbaar bedrag is berekend op basis van de huidige waarde van de toekomstige kasstromen die de 

KGE naar verwachting zal opleveren (gebruikswaarde). De meest gevoelige belangrijke veronderstellingen 

bij het voorspellen van de toekomstige kasstromen zijn 3-jaars verwachtingen van de toekomstige 

EBITDA’s. Deze veronderstelling is gebaseerd op een combinatie van ervaringen uit het verleden en 

verwachtingen voor de toekomst.  

De analyse van de waardeverminderingen is in 2014 uitgevoerd op een andere KGE-niveau dan in 2013 en 

2012 vanwege veranderingen in de operationele- en rapportagestructuur van de Groep, die nu meer is gericht 

op eindmarkten dan op productie-eenheden.  

Per eind 2014, heeft de Groep 5 kasstroomgenererende eenheden (KGE’s) geïdentificeerd verdeeld over 4 

segmenten: 

 Rugs; 

 Residential kamerbreed tapijt 

o Merk “Balta Kamerbreed” (polypropyleen rugs) 

o Merk “ITC” (polyamide rugs) 

 Commercial 

 Technisch niet-geweven 

Per eind 2013 heeft de Groep drie kasstroomgenererende eenheden (KGE’s) geïdentificeerd: 

 Rugs; 

 “Wall to Wall”: waaronder de business units Kamerbreed tapijt, ITC, Oudenaarde en non-

woven. 

 Contractdivisie (Modulyss); 

Per eind 2012, heeft de Groep vier kasstroomgenererende eenheden (KGE’s) geïdentificeerd: 
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 Rugs; 

 Kamerbrede rugs, waaronder de business units Kamerbreed tapijt, ITC en Oudenaarde; 

 Industrial, waaronder de business units Exelto (Yarns en Staples), Captics en Modulyss; en 

 MDF-laminaat, waaronder de joint-venture business units Laminaat en MDF. 

De waardevermindering van 2014 heeft betrekking op de KGE ITC. In 2013, had de waardevermindering 

betrekking op de KGE Wall to Wall. De waardevermindering van 2012 had betrekking op alle KGE’s. In alle 

gevallen, werd de waardevermindering veroorzaakt door ongunstige marktomstandigheden op de vloerenmarkt.  

De belangrijkste veronderstelling die is gebruikt voor de reële waarde op basis van de berekening van de 

geschatte recupereerbare bedragen is een percentage van de langetermijngroei van 2%. 

De analyse van de waardevermindering is uitgevoerd met een discontovoet na belasting van 8,00% voor 

2014 (9,50% voor 2013, 2012 & 2011). 

Er is een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd aan het einde van elk jaar voor de reële waarde min de kosten voor 

verkoop voor elke KGE. Een verandering in de volgende veronderstellingen zou de resterende 

bewegingsruimte tenietdoen: 

31 december 2014 

 
KGE Stijging van discontovoet 

na belasting met: 
Daling van Adjusted 
EBITDA-marge op lange 
termijn of groeipercentage 
op lange termijn met: 

Rugs 2,79% 4,13% 
Balta Kamerbreed 2,13% 1,26% 
ITC N.v.t., geen resterende bewegingsruimte 
Commercial  13,69% 4,02% 
Technisch niet-geweven 18,28% 0,31% 

31 december 2013 
 
KGE Stijging van discontovoet 

na belasting met: 
Daling van Adjusted 
EBITDA-marge op lange 
termijn of groeipercentage 
op lange termijn met: 

Karpetten 1,41% 2,42% 
Kamerbrede rugs 0,06% 0,06% 
Contract 4,05% 3,00% 

31 december 2012 
 
KGE Stijging van discontovoet 

na belasting met: 
Daling van Adjusted 
EBITDA-marge op lange 
termijn of groeipercentage 
op lange termijn met: 

Rugs 0,04% 0,07% 
Kamerbrede rugs 0,36% 0,45% 
Industrieel 1,00% 1,00% 
MDF-laminaat N.v.t. Aangezien gepresenteerd als actief aangehouden tot verkoop 

Toelichting 3.2 Inkomstenbelastingen 

De Groep is in verschillende rechtsgebieden inkomstenbelastingplichtig. Er is heel veel inzicht nodig om de 

wereldwijde inkomstenbelastingverplichting te bepalen.  
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De groep kan verliezen fiscaal verrekenen, DBI (definitief belaste inkomsten) en NIA (notionele 

intrestaftrek). Deze fiscaal verrekenbare tegoeden kunnen worden gebruikt voor de verrekening van 

toekomstige belastbare winsten voor in totaal € 458,7 miljoen per 31 december 2014, wat leidt tot een 

potentiële uitgestelde belastingvordering van € 149,0 miljoen, waarvan de Groep slechts € 10,0 miljoen heeft 

opgenomen. De waardering van deze activa berust op een aantal beoordelingen gebaseerd op 

veronderstellingen over de toekomstige belastbare winsten van diverse dochterondernemingen van de Groep 

in verschillende rechtsgebieden en op het resultaat van de belastingplanningsstrategieën. Deze schattingen 

zijn voorzichtig gemaakt, rekening houdend met de huidige kennis en met billijke lange termijn 

voorspellingen. Indien de omstandigheden veranderen en het uiteindelijke fiscale resultaat verschilt van de 

aanvankelijk opgenomen bedragen, dan hebben die verschillen een impact op de voorzieningen voor 

inkomstenbelastingen en uitgestelde belastingen in de periode waarin die vaststelling wordt gedaan. 

Toelichting 3.3 Beoordeling van de reële waarde m.b.t. bedrijfscombinaties 

De Groep paste schattingen en beoordelingen toe om de reële waarde van de verworven activa en de in een 

bedrijfscombinatie aangenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen te bepalen. 

Bij het bepalen van de reële waarde van activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen die zijn 

opgenomen op de overnamedatum, heeft de Groep waarderingsmethoden gebruikt zoals analyse van de 

‘discounted cash flow’. De veronderstellingen die zijn gedaan bij het uitvoeren van deze waarderingen 

hebben betrekking op discontovoeten, kapitaalverbintenissen en toekomstige investeringsuitgaven. Als zich 

relevante veranderingen in belangrijke veronderstellingen voordoen, moet de administratieve verwerking van 

de bedrijfscombinatie mogelijk herzien worden, onder meer door het opnemen van goodwill of een 

aanvullende korting op de participatie. 

Een schatting van de restwaarde en de levensduur van vaste en roerende activa moet minimaal jaarlijks 

worden uitgevoerd. Er is inzicht vereist om de levensduur van vaste activa te kunnen schatten. De restwaarde 

is het geschatte bedrag dat het afstoten van het actief op dat moment zou opleveren, na aftrek van de 

geschatte kosten van afstoting, als het actief al de leeftijd had en in de toestand verkeerde die verwacht kan 

worden aan het einde van de levensduur. De levensduur en de restwaarde worden bepaald op basis van 

gesprekken met lokale technici. 

Toelichting 3.4 Handelsvorderingen 

De Groep voert belangrijke schattingen uit om de reserve voor oninbare handelsvorderingen te bepalen 

wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat de Groep niet alle bedragen zal innen binnen de oorspronkelijk 

vooropgestelde termijnen. De beoordeling wordt uitgevoerd op een individuele basis, waarbij verschillende 

factoren worden bekeken zoals historische ervaring, kredietwaardigheid, ouderdom van de facturen en de 

economische omstandigheden die een impact kunnen hebben op het betaalgedrag van de klant. 

Het bedrag van de voorziening voor dubieuze debiteuren is het verschil tussen de boekwaarde van het actief en 

de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de originele effectieve rente. 

De geschatte toekomstige kasstroom wordt bepaald op basis van aanzienlijke financiële moeilijkheden van de 

debiteur, waarschijnlijkheid van faillissement of financiële reorganisatie en betalingsachterstallen. Deze 

elementen worden beschouwd als belangrijke aanwijzingen dat de handelsvordering in waarde verminderd zijn. 
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TOELICHTING 4. IMMATERIËLE ACTIVA 

 

  
Software en 

licenties 

Intern 
gegenereerde 
immateriële 
vaste activa 

Overige 
immateriële 

activa Totaal 

          

Op 31 december 2011         

Kostprijs of waardering 1.392 6.242 4.476 12.110 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 

waardeverminderingen en overige aanpassingen (339) (4.730) (4.476) (9.545) 

Nettoboekwaarde 1.053 1.512 - 2.564 
  

    

Periode tot maandag 31 december 2012 
    Opening nettoboekwaarde 1.053 1.512 - 2.564 

Aanschaffingen 458 338 - 795 

Afschrijvingen (150) (1.291) - (1.441) 

Waardeverminderingsverlies - - - - 

Wisselkoersverschillen 28 28 - 55 

Nettoboekwaarde 1.388 586 - 1.974 

  
    Op 31 december 2012 
    Kostprijs of waardering 1.875 16.936 - 18.811 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 

waardeverminderingen en overige aanpassingen 

(487) (16.350) - (16.837) 

Nettoboekwaarde 1.388 586 - 1.974 

  
    Periode tot dinsdag 31 december 2013 
    Opening nettoboekwaarde 1.388 586 - 1.974 

Aanschaffingen 56 586 - 641 

Afschrijvingen (271) (861) - (1.132) 

Wisselkoersverschillen - 74 - 74 

Nettoboekwaarde  1.173 385 - 1.557 

Op 31 december 2013 
    Kostprijs of waardering 1.932 11.468 - 13.399 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 

waardeverminderingen en overige aanpassingen 

(759) (11.083) - (11.842) 

Nettoboekwaarde  1.173 385 - 1.557 

  
    Periode tot woensdag 31 december 2014 
    Opening nettoboekwaarde 1.173 385 - 1.557 

Aanschaffingen 191 422 - 614 

Buitengebruikstellingen - (22) - (22) 

Overdrachten (646) 717 - 71 

Afschrijvingen (309) (699) - (1.008) 

Nettoboekwaarde  409 803 - 1.212 

  
    Op 31 december 2014 
    Kostprijs of waardering 3.245 7.440 - 10.685 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 

waardeverminderingen en overige aanpassingen (2.836) (6.637) - (9.473) 

Nettoboekwaarde  409 803 - 1.212 

De totale afschrijvingskosten van € 1,0 miljoen (2013: € 1,1 miljoen, 2012: € 1,4 miljoen) zijn opgenomen in 

de regel “Afschrijvingen en waardeverminderingen” in de geconsolideerde jaarrekening. 
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De Groep heeft in 2014 € 4,0 miljoen kosten gehad aan onderzoek en ontwikkeling (2013: € 4,2 miljoen, 

2012: € 4,7 miljoen), die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen als overige kosten. 

De interne en externe software ontwikkelingskosten worden geactiveerd onder de interne gegenereerde 

immateriële activa. Deze projecten zijn voornamelijk gerelateerd aan SAP-implementaties, SAP-updates en 

automatisering van productieprocessen. 

De activa van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 15. 

TOELICHTING 5. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

in duizend € 
Terreinen en 

gebouwen 

Installaties, 
machines en 

uitrusting 

Overige 
materiële 

vaste activa Totaal 

          

Op 31 december 2011 
    Kostprijs of waardering 133.650 490.518 89.732 713.900 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 
waardeverminderingen en overige aanpassingen 

(59.524) (300.979) (70.361) (430.864) 

Nettoboekwaarde 74.126 189.539 19.371 283.036 

  
    Periode tot maandag 31 december 2012 
    Opening nettoboekwaarde 74.126 189.539 19.371 283.036 

Aanschaffingen 3.447 24.130 1.059 28.636 

Buitengebruikstellingen - (232) (344) (576) 

Afschrijvingen (2.036) (31.107) (2.009) (35.152) 

Waardeverminderingsverlies - (54.284) - (54.284) 

Wisselkoersverschillen 242 (165) (28) 49 

Nettoboekwaarde  75.779 127.881 18.049 221.709 

  
    Op 31 december 2012 
    Kostprijs of waardering 137.380 511.691 92.272 741.343 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 
waardeverminderingen en overige aanpassingen (61.601) (383.810) (74.223) (519.634) 

Nettoboekwaarde 75.779 127.881 18.049 221.709 

  
    Periode tot dinsdag 31 december 2013 
    Opening nettoboekwaarde 75.779 127.881 18.049 221.709 

Aanschaffingen 2.718 29.448 11.636 43.802 

Buitengebruikstellingen - (681) (155) (836) 

Overdrachten - 5 (5) - 

Afschrijvingen (2.036) (12.635) (12.744) (27.415) 

Waardeverminderingsverlies - (37.766) - (37.766) 

Wisselkoersverschillen (1.887) (5.181) (174) (7.242) 

Nettoboekwaarde  74.574 101.071 16.607 192.251 

  
    Op 31 december 2013 
    Kostprijs of waardering 135.406 510.792 101.786 747.984 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 
waardeverminderingen en overige aanpassingen (60.833) (409.721) (85.179) (555.732) 

Nettoboekwaarde 74.574 101.071 16.607 192.251 

  
    

Periode tot woensdag 31 december 2014 
    Opening nettoboekwaarde 74.574 101.071 16.607 192.251 

Aanschaffingen 18.765 17.389 10.187 46.341 

Buitengebruikstellingen (3.041) (40) (219) (3.300) 

Overdrachten - - (71) (71) 
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Afschrijvingen (3.157) (9.741) (11.942) (24.840) 

Waardeverminderingsverlies - (9.196) (498) (9.694) 

Wisselkoersverschillen 375 1.503 137 2.015 

Nettoboekwaarde  87.516 100.986 14.201 202.702 

  
    Op 31 december 2014 
    Kostprijs of waardering 141.653 522.100 56.541 720.294 

Gecumuleerde afschrijvingen, bijzondere 
waardeverminderingen en overige aanpassingen (54.137) (421.114) (42.340) (517.591) 

Nettoboekwaarde 87.516 100.986 14.201 202.702 

De totale afschrijvingen van € 24,8 miljoen (2013: € 27,4 miljoen, 2012: € 35,2 miljoen) zijn opgenomen in 

de post “Afschrijvingen en waardeverminderingen” in de geconsolideerde resultatenrekening. 

Een bijzondere-waardeverminderingsverlies van € 9,7 miljoen (2013: € 37,8 miljoen, 2012:€ 54,3 miljoen) is 

in de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen. Voor het grootste deel van 2014 (€ 9,2 miljoen), is het 

bijzondere-waardeverminderingsverlies opgenomen om te garanderen dat toekomstige verwachte 

recupereerbare bedragen van de KGE’s minimaal even hoog als of hoger dan hun boekwaarde zijn. We 

verwijzen naar Toelichting 3.1. Het restant, € 0,5 miljoen, heeft betrekking op een waardeverlies van stalen 

voor slechtlopende collecties. 

De toevoegingen in de respectievelijke jaren bedragen in 2014: € 46,3 miljoen (in 2013: € 43,8 miljoen, 

2012: € 28,6 miljoen) en hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf van machines en overige materiële 

vaste activa. De toevoegingen van 2014 bestaan onder andere uit een niet-contante toename van € 18,5 

miljoen met betrekking tot het opnemen van het gebouw in geval van een ‘sale en lease back’-operatie. 

Hieruit volgt dat contante uitgaven die het gevolg zijn van nieuwe investeringen in materiële vaste activa 

gelijk zijn aan € 27,9 miljoen. 

De activa van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 15. 

Operationele leaseverplichtingen voor een bedrag van € 4,0 miljoen in 2014 (2013: € 3,9 miljoen, 2012: 

€ 4,0 miljoen) zijn opgenomen onder de post “Andere kosten” in de geconsolideerde resultatenrekening en 

hebben betrekking op het leasen van diverse gebouwen, uitrusting, machines en voertuigen. 

De Groep leaset diverse industriële gebouwen, installaties en machines in het kader van niet-opzegbare 

financiële leaseovereenkomsten. De leasetermijnen variëren tussen 6 en 15 jaar, en de eigendom van de 

activa berust bij de Groep. 

Onderstaande tabel geeft de nettoboekwaarde weer van “materiële vaste activa” en “installaties, machines en 

uitrusting” die onderdeel uitmaken van een financiële leaseovereenkomst. 

   31 dec 2014  31 dec 2013  

Materiële vaste activa   

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings 18.412 - 

Gecumuleerde afschrijvingen (1.151) - 

Nettoboekwaarde terreinen en gebouwen 17.261 - 

   

Installaties, machines en uitrusting   

Kosten - gekapitaliseerde financiële leasings 6.608 5.453 

Gecumuleerde afschrijvingen (389) (73) 

Nettoboekwaarde installaties, machines en uitrusting 6.219 5.380 

De grote beweging op de post terreinen en gebouwen heeft betrekking op een ‘sale en leaseback’-operatie 

die begin 2014 is uitgevoerd. We verwijzen ook naar Toelichting 15.2. 
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TOELICHTING 6. INVESTERINGEN IN JOINT VENTURES 

De joint venture Trinterio N.V. en de dochterondernemingen Spanolux N.V., Spanolux OOO, Balterio N.V., 

en Balterio USA Inc waren voor 50% eigendom van de Groep, via dochteronderneming Balta Industries 

N.V. De joint venture is op 1 september 2001 opgericht om laminaat en medium-density fibreboard (MDF) 

te ontwikkelen, produceren en verkopen. 

 

Naam van joint 
venture Beschrijving van belang 

Aandeel van gehouden 
eigendomsbelang 

    31 dec 2012 31 dec 2011 

Trinterio N.V. Holdingmaatschappij 50% 50% 

Spanolux N.V. Ontwikkeling, productie en verkoop van laminaat en MDF 50% 50% 

Balterio N.V. Ontwikkeling, productie en verkoop van laminaat en MDF 50% 50% 

Balterio USA Inc. Opslag- en verkoopfaciliteit  50% 50% 

Spanolux OOO Verkoop van laminaat en MDF 50% 50% 

Tot de periode eindigend op 31 december 2011, werden de belangen van de groep in de gezamenlijke 

geauditeerde entiteit door het moederbedrijf gewaardeerd met behulp van de eigen-vermogenmethode.  

Per 31 december 2012, is de investering in Trinterio N.V. opgenomen als activa en passiva en op de balans 

geclassificeerd als ‘aangehouden voor verkoop’. Het aandeel van de Groep in het nettoresultaat van Trinterio 

NV wordt als winst opgenomen in de balans voor de periode vanaf de beëindigde 

bedrijfsactiviteiten(zie Toelichting 33). 

De joint venture is als aangehouden voor verkoop geclassificeerd per einde 2012 en werd in 2013 verkocht.  

Onderstaand staat de verkorte balans van de joint venture die is gewaardeerd met behulp van de  

eigen-vermogenmethode. 
     31 dec 2011  

Kortlopend    
 Liquide middelen    7.491 

Overige vlottende activa (excl. contanten)   50.327 

Totaal vlottende activa    57.818 

    
 Financiële verplichtingen (excl. handelsschulden & voorziening)    984 

Overige schulden op korte termijn (incl. handelsschulden en voorziening)    28.460 

Totaal schulden op korte termijn    29.444 

Langlopend    
 Activa    106.050 

Financiële verplichtingen    2.652 

Overige passiva    37.020 

Totaal schulden op lange termijn    39.672 

    
 Nettoactiva    94.752 

    
 Boekwaarde van investeringen (50%)   47.376 

Per eind 2012 waren er geen voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot het belang van de Groep in 

de joint venture, geen voorwaardelijke verplichtingen van de joint venture zelf en ook geen voorwaardelijke 

verplichtingen die ontstaan doordat de Groep voorwaardelijk aansprakelijk is voor de verplichtingen van de 

andere onderdelen van een joint venture. Er waren ook geen verbintenissen met betrekking tot het belang van 

de Groep in de joint venture en ook geen verbintenissen van de joint venture zelf. 
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TOELICHTING 7. FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

In de onderstaande tabellen worden de financiële activa en verplichtingen per categorie weergegeven. De 

reële waarde van de financiële activa en verplichtingen, met uitzondering van liquide middelen, worden 

gewaardeerd met waarderingstechnieken van niveau 2.  

De reële waarde van niveau twee van de reële-waardenhiërarchie werden geschat met de ‘discounted cash 

flows’ waarderingstechniek. Handels- en afdekkingsderivaten van niveau twee omvatten 

valutatermijncontracten en renteswaps. De reële waarde van de valutatermijncontracten werden geschat door 

gebruik te maken van de termijnkoers die geregistreerd staat op de actieve markt. De reële waarde van 

renteswaps is bepaald op basis van de termijnrentevoeten die zijn afgeleid uit waarneembare rentecurves. De 

verdisconteringseffecten worden als onbelangrijk beschouwd voor instrumenten van niveau 2. 

De reële waarde van schuldbeleggingen van niveau twee is bepaald met een discounted cash flow-methode, 

waarbij de contractuele kasstromen zijn gedisconteerd met behulp van discontovoeten die zijn afgeleid van 

waarneembare marktkoersen of andere genoteerde schuldinstrumenten van de tegenpartijen. 

De verplichtingen zijn gedisconteerd tegen de eigen marginale rentevoet van de Groep. Op verzoek aflosbare 

verplichtingen zijn gedisconteerd vanaf de eerste datum waarop de Groep zou kunnen eisen dat het bedrag 

moet worden betaald. Daarnaast wordt de boekwaarde in de balans vergeleken met de reële waarde van 

die financiële instrumenten. Voor handels- en andere vorderingen en handels- en andere schulden, benadert 

de reële waarde de boekwaarde. Het betreft voornamelijk instrumenten op korte termijn en het 

disconteringseffect zou niet materieel zijn geweest. Voor derivaten zijn ze al tegen reële waarde opgenomen 

in de balans, aangezien hun boekwaarde gelijk is aan hun reële waarde. 

Financiële instrumenten per categorie voor het jaar afgesloten in 2014 

 

 31 december 2014 
 Leningen en 
vorderingen  

 Activa tegen 
reële waarde 

met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

 
        

Activa conform balans 
    Handels- en overige vorderingen 48.546 - 48.546 48.546 

Liquide middelen 66.654 - 66.654 66.654 

Totaal 115.200 - 115.200 115.200 

 31 december 2014 

 Overige 
financiële 

verplichtingen 
aan 

nettoboekwaarde  

 Verplichtingen 
tegen reële 

waarde met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

 
        

Verplichtingen conform balans         
Leningen (zonder verplichtingen uit hoofde van 
financiële leaseovereenkomsten) 556.634 - 556.634 556.634 

Financiële leaseverplichtingen 22.547 - 22.547 22.547 
Afgeleide financiële instrumenten ter indekking 
van wisselkoersrisico’s - 231 231 231 

Handels- en overige schulden 122.503 - 122.503 122.503 

Totaal 701.684 231 701.915 701.915 
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Financiële instrumenten per categorie voor het jaar afgesloten in 2013 

 

  
 Leningen en 
vorderingen  

 Activa tegen 
reële waarde 

met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

31 december 2013         

Activa conform balans 
    Handels- en overige vorderingen 49.427 - 49.427 49.427 

Liquide middelen 48.009 - 48.009 48.009 

Totaal 97.437 - 97.437 97.437 

          

          

  

 Overige 
financiële 

verplichtingen 
aan 

nettoboekwaarde  

 Verplichtingen 
tegen reële 

waarde met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

31 december 2013 
    

Verplichtingen conform balans 
    Leningen (zonder verplichtingen uit hoofde van 

financiële leaseovereenkomsten) 556.807 - 556.807 556.807 

Financiële leaseverplichtingen 5.061 - 5.061 5.061 

Van rentevoet afgeleide financiële instrumenten - 1.204 1.204 1.204 

Handels- en overige schulden 94.203 - 94.203 94.203 

Totaal 656.071 1.204 657.275 657.275 

Financiële instrumenten per categorie voor het jaar afgesloten in 2012 

 

  
 Leningen en 
vorderingen  

 Activa tegen 
reële waarde 

met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

31 december 2012 
    Activa conform balans 

    Afgeleide financiële instrumenten ter indekking 
van wisselkoersrisico’s - 161 161 161 

Handels- en overige vorderingen 65.581 - 65.581 65.581 

Liquide middelen 52.552 - 52.552 52.552 

Totaal 118.133 161 118.294 118.294 
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 Overige 
financiële 

verplichtingen 
aan 

nettoboekwaarde  

 Verplichtingen 
tegen reële 

waarde met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

31 december 2012         

Verplichtingen conform balans 
    Leningen (zonder verplichtingen uit hoofde van 

financiële leaseovereenkomsten) 554.911 - 554.911 554.911 

Van rentevoet afgeleide financiële instrumenten - 3.269 3.269 3.269 
Afgeleide financiële instrumenten ter indekking 
van wisselkoersrisico’s - - - - 

Handels- en overige schulden 99.198 - 99.198 99.198 

Totaal 654.109 3.269 657.379 657.379 

Financiële instrumenten per categorie voor het jaar afgesloten in 2011 

 

  
 Leningen en 
vorderingen  

 Activa tegen 
reële waarde 

met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

31 december 2011 
    Activa conform balans 

    Handels- en overige vorderingen 54.707 - 54.707 54.707 

Liquide middelen 61.092 - 61.092 61.092 

Totaal 115.799 - 115.799 115.799 

  
    

  
    

  

 Overige 
financiële 

verplichtingen 
aan 

nettoboekwaarde  

 Verplichtingen 
tegen reële 

waarde met 
verwerking van 

aanpassingen 
in reële waarde 
via de winst- en 
verliesrekening   Totaal   Reële waarde  

31 december 2011         

Verplichtingen conform balans         
Leningen (zonder verplichtingen uit hoofde van 
financiële leaseovereenkomsten) 512.468 - 512.468 512.468 

Van rentevoet afgeleide financiële instrumenten - 3.437 3.437 3.437 
Afgeleide financiële instrumenten ter indekking 
van wisselkoersrisico’s - 518 518 518 

Handels- en overige schulden 95.242 - 95.242 95.242 

Totaal 607.710 3.955 611.665 611.665 

De notionele hoofdsommen van de uitstaande afgeleide financiële instrumenten ter indekking van 

wisselkoersrisico’s per 31 december 2014 bedroegen € 16,8 miljoen (2013: € 16,3 miljoen, 2012: 

€ 15,1 miljoen en 2011: € 18,2 miljoen) voor de instromen en € 17,0 miljoen (2013: € 16,1 miljoen, 2012: 

€ 15,2 miljoen en 2011: € 17,8 miljoen) voor de uitstromen. 

De notionele hoofdsommen van de uitstaande rentecap per 31 december 2014 bedroegen nul euro 

(2013: € 44,2 miljoen, 2012: € 47,5 miljoen en 2011: € 50,9 miljoen bedroegen.  
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De notionele hoofdsommen van de rentes per 31 december 2014 bedroegen nul euro (2013: € 89,8 miljoen, 

2012: € 96,5 miljoen en 2011: € 50,9 miljoen bedroegen. 

TOELICHTING 8. HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN 

 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

Handelsvorderingen 39.447 42.878 50.107 43.665 

Min: voorziening voor dubieuze debiteuren (2.483) (5.558) (4.840) (4.566) 

Handelsvorderingen, netto 36.964 37.320 45.267 39.099 

  
    

Vooruitbetalingen en toe te rekenen opbrengsten 1.577 1.115 1.868 1.452 
Vorderingen van verbonden partijen  
(Toelichting 32) - - 503 341 

Overige vorderingen 10.004 10.992 17.943 13.815 

Totale handels- en overige vorderingen 48.546 49.428 65.580 54.707 

 Waarvan 
    

Vlottende activa 47.644 48.717 64.985 53.613 

Vaste activa 902 711 595 1.095 

De reële waarde van de handels- en overige vorderingen leunt dicht aan bij hun boekwaarde aangezien het 

verdisconteringseffect niet materieel is. 

De activa van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 15. Als onderdeel van de normale bedrijfsactiviteiten heeft de Groep ingeschreven op een non-

recourse factoringovereenkomst met financiële partijen, zoals beschreven in Toelichting 15.5. De Groep heeft 

de vorderingen afgeboekt waarvoor substantieel alle risico’s en voordelen van eigendom zijn overgedragen. 

Per 31 december 2014 was er voor € 7,3 miljoen aan handelsvorderingen vervallen (2013: € 11,1 miljoen, 

2012: € 9,5 miljoen, 2011: € 12,7 miljoen bedroegen). De provisie voor dubieuze debiteuren bedroeg per 

31 december 2014 € 2,5 miljoen (2013: € 5,6 miljoen, 2012: € 4,8 miljoen, 2011: € 4,6 miljoen bedroegen).  

Balta maakt gebruik van kredietverzekeringen om het kredietrisico dat verbonden is met de 

handelsvorderingen te beperken. Bovendien is ons handelsvorderingenbestand zeer gediversifieerd, zowel op 

het gebied van segmentatie als het klantenbestand, wat het kredietrisico beperkt. De kredietwaardigheid van 

de handelsvorderingen die niet vervallen zijn of afgeschreven zijn, is goed. 

Zoals beschreven in Toelichting 3.4, wordt de beoordeling om een provisie voor dubieuze debiteuren aan te 

leggen, uitgevoerd op individuele basis, waarbij verschillende factoren worden bekeken zoals historische 

ervaring, kredietwaardigheid, ouderdom van de vorderingen en de economische omstandigheden die een impact 

kunnen hebben op het betaalgedrag van de klant. Voor de jaren eindigend op 31 december 2014, 2013 en 2012 

zijn er geen significante vorderingen vervallen van meer dan 3 maanden oud waarvoor geen provisie is opgezet. 

De boekwaarden van de handels- en overige vorderingen van de groep zijn uitgedrukt in de volgende 

vreemde munten: 

 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

EUR 22.674 30.732 36.835 36.380 

USD 9.992 6.603 3.508 1.874 

GBP 8.020 5.112 22.474 12.871 

TRY 7.860 6.978 2.763 3.581 

CHF - 3 - - 

 Totale handels- en overige vorderingen 48.546 49.428 65.580 54.707 
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Hieronder kunnen de bewegingen van de Groep in verband met de voorzieningen voor dubieuze debiteuren 

worden teruggevonden: 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Op 1 januari (5.558) (5.661) (4.566) 

Opgenomen waardeverminderingen (690) (766) (559) 

Tijdens het jaar als oninbaar afgeschreven vorderingen 3.472 24 (931) 

Teruggeboekte ongebruikte bedragen 322 16 278 

Voor verkoop gehouden activa - 821 115 

Koersverschil (29) 8 
 

Op 31 december (2.483) (5.558) (5.661) 

Het aanleggen en vrijgeven van een voorziening voor oninbare vorderingen werd in de geconsolideerde 

winst – en verliesrekening opgenomen onder overige opbrengsten/kosten. Bedragen die ten laste worden 

gebracht van de voorziening, worden doorgaans afgeschreven wanneer men niet verwacht dat nog 

bijkomende geldmiddelen zullen worden gerecupereerd. 

De andere klassen in handels- en overige vorderingen bevatten geen activa die waardeverminderingen 

hebben ondergaan. 

De maximale blootstelling aan kredietrisico op de verslagdatum stemt overeen met de boekwaarde van elk 

van de bovengenoemde klassen van vorderingen. Per woensdag 31 december 2014, houdt de Groep 

zekerheden aan (kredietbrieven en concerngaranties of bankgaranties) voor een bedrag van € 1,8 miljoen.  

In 2014 nam de provisie voor dubieuze debiteuren af ten opzichte van 2013 als gevolg van een diepgaande 

analyse van de posities die in de loop van 2014 openstonden. Er is bevestiging van voor de meeste posities 

die werden afgeschreven als oninbaar. De meeste tijdens het jaar als oninbaar afgeschreven vorderingen 

waren reeds vóór 2014 opgenomen als provisie voor dubieuze debiteuren. 

TOELICHTING 9. UITGESTELDE BELASTINGEN 

De analyse van uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen is als volgt: 

 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

     

Uitgestelde belastingvordering te realiseren na 
meer dan 12 maanden 

4.927 2.100 - - 

Uitgestelde belastingvordering te realiseren 
binnen 12 maanden 

1.557 772 894 730 

Totale uitgestelde belastingvorderingen 6.484 2.872 894 730 
     

Uitgestelde belastingschuld te realiseren na 
meer dan 12 maanden 

(30.064) (34.415) (49.523) (74.052) 

Uitgestelde belastingschuld te realiseren binnen 
12 maanden 

(4.278) (5.817) (4.106) (6.056) 

Totale uitgestelde belastingschulden (34.342) (40.232) (53.629) (80.109) 

  

    

Uitgestelde belastingvorderingen (netto) (27.858) (37.361) (52.735) (79.379) 

De bruto beweging op de uitgestelde-belastingrekening is als volgt: 
 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Op 1 januari 37.361 52.735 79.379 

Wisselkoersverschillen 18 (109) 56 

Winst- en verliesrekening (9.521) (15.265) (26.699) 

Op 31 december 27.858 37.361 52.735 
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De beweging in uitgestelde belastingvorderingen en -schulden gedurende het jaar is, zonder rekening te 

houden met het salderen van saldi binnen hetzelfde fiscale rechtsgebied, als volgt: 
 

Uitgestelde 
belastingvorderingen 

Materiële 
vaste 
activa 

Immateriële 
activa 

Afgeleide 
financiële 

instrumenten 

Kapitaal-
subsidies 

Inventaris Voorzieningen Personeelsbeloningen 
Overgedragen 

verliezen 
Overige Totaal 

  
        

    

Balans op 1 januari 2012 11 23 1 - 3.779 79 718 2.878 2.826  10.314 

          
  

 
Opgenomen/(gecrediteerd) in 
de winst-/ en verliesrekening 

(11) (23) (1) 21 (2.976) (79) 514 2.089 (1.545) (2.010) 

Wisselkoersverschillen - - - - - - - (9) - (9) 

Op 31 december 2012 - - - 21 803 - 1.233 4.958 1.281 8.295 

            

Op 1 januari 2013 - - - 21 803 - 1.233 4.958 1.281 8.295 

Opgenomen/(gecrediteerd) in 
de winst-/ en verliesrekening 

- - - (21) (397) - 528 1.291 (40) 1.361 

Wisselkoersverschillen - - - - - - - (39) - (39) 

Op 31 december 2013 - - - - 406 - 1.760 6.211 1.241 9.618 

  
          

Op 1 januari 2014 - - - - 406 - 1.760 6.211 1.241 9.618 

Opgenomen/(gecrediteerd) in 
de winst-/ en verliesrekening 

- 3.823 - - (330) - 383 3.852 (56) 7.672 

Wisselkoersverschillen - - - - - - - (22) - (22) 

Op 31 december 2014 - 3.823 - - 76 - 2.143 10.041 1.185 17.268 

 

Uitgestelde belastingschulden 
Materiële 

vaste activa 
Immateriële 

activa 

Afgeleide 
financiële 

instrumenten 
Inventaris Voorzieningen 

Herfinanci-
erings-
kosten 

Personeelsbeloningen Overige Totaal 

Balans op 1 januari 2012 (78.381) - - (4.415) (414) (1.144) (1.057) (4.282) (89.693) 

           

Opgenomen/(gecrediteerd) in de 
winst-/ en verliesrekening 

23.799 - - 1.278 (159) 225 738 2.828 28.709 

Wisselkoersverschillen (47) - - - - - - - (47) 

Op 31 december 2012 (54.630) - - (3.137) (572) (918) (318) (1.454) (61.030) 

  
         

Op 1 januari 2013 (54.630) - - (3.137) (572) (918) (318) (1.454) (61.030) 

Herclassificeren als voor verkoop 
aangehouden activa 

- - - - - - - - - 

Aangepaste balans per 1 
januari 2013 

(54.630) - - (3.137) (572) (918) (318) (1.454) (61.030) 

           

Opgenomen/(gecrediteerd) in de 
winst-/ en verliesrekening 

10.874 - - 1.270 572 237 - 950 13.904 

Wisselkoersverschillen 148 - - - - - - - 148 

Op 31 december 2013 (43.607) - - (1.867) - (682) (318) (504) (46.978) 

           

Op 1 januari 2014 (43.607) - - (1.867) - (682) (318) (504) (46.978) 

Opgenomen/(gecrediteerd) in de 
winst-/ en verliesrekening 

2.348 (19) - (658) - 257 314 (392) 1.849 

Wisselkoersverschillen 3 - - - - - 
 

- 3 

Op 31 december 2014 (41.256) (19) - (2.525) - (425) (4) (897) (45.126) 

De uitgestelde inkomstenbelastingvorderingen van € 10,0 miljoen (2013: € 6,2 miljoen, 2012: € 5,0 miljoen, 

2011: € 2,9 miljoen) worden opgenomen voor fiscaal te compenseren verliezen in die mate waarin het 

realiseren van het bijbehorende belastingvoordeel via de toekomstige belastbare winsten waarschijnlijk is, 

dat wil zeggen in die bedrijven waar het redelijk zeker is dat deze verliezen worden gerealiseerd. 

De groep heeft inkomstenbelastingvorderingen ter waarde van € 139,0 miljoen (2013: € 154,5 miljoen, 2012: 

€ 156,3 miljoen, 2011: € 149,2 miljoen) niet opgenomen met betrekking tot verliezen, DRD-aftrek 

(“Dividend Received Deduction”) en NIA (notionele renteaftrek), die kunnen worden verrekend met 

toekomstig belastbaar inkomen. Behalve voor de NIA, is er in België geen vervaldatum voor het gebruik van 

deze verliezen. 
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Uitgestelde inkomstenbelastingschulden werden niet opgenomen voor de ingehouden en andere belastingen 

die betaalbaar zouden zijn op niet-uitgekeerde resultaten van bepaalde dochterondernemingen gezamenlijk 

geauditeerde entiteiten. Zulke bedragen worden voortdurend geherinvesteerd. Niet uitgekeerde resultaten 

bedroegen in totaal € 163,5 miljoen op 31 december 2014 (2013: € 147,0 miljoen, 2012: € 333,0 miljoen, 

2011 € 345,0 miljoen). 

TOELICHTING 10. VOORRADEN 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

Grondstoffen en hulpstoffen 55.665 57.521 52.926 56.453 

Goederen in bewerking 18.202 18.535 17.687 17.376 

Gereed product en handelsgoederen 53.025 45.660 46.464 41.122 

Totaal 126.891 121.716 117.077 114.952 

De kosten gerelateerd aan voorraden die geboekt staan als kosten bedroegen € 356,3 miljoen in 2014 

(2013: € 353,8 miljoen, 2012: € 368,3 miljoen). 

In 2012 boekte de Groep een buitengewone waardervermindering van de voorraad van € 6,8 miljoen nadat 

de Groep een diepgaande voorraadinventarisatie uitvoerde. 

In 2013 richtte de Groep zich op een verlaging van de oude voorraadniveaus. Dit leidde tot een verlaging van 

de provisie voor verouderde voorraad in 2013 met € 7,7 miljoen. Dit zit vervat in “Gebruikte grondstoffen” 

en “Veranderingen in voorraden van afgewerkte producten of goederen in bewerking” respectievelijk 

gerelateerd aan grondstoffen (inclusief consumptiegoederen) en afgewerkte producten (inclusief goederen in 

bewerking en handelsproducten). In 2014, werd een aanvullende vermindering van de provisie voor 

verourderde voorraad van € 1,2 miljoen geboekt doordat de opvolging van de voorraad werd verbeterd. 

De bewegingen in “Goederen in bewerking” en “Gereed product en handelsproducten” worden hieronder 

voorgesteld: 

 
Op 1 januari 2012 58.499 

Voor verkoop gehouden activa - 

Winst- en verliesrekening: voorraadwijzigingen 5.653 

Op 31 december 2012 64.151 

  
 Op 1 januari 2013 64.151 

Beëindigde bedrijfsactiviteiten - 

Winst- en verliesrekening: voorraadwijzigingen 44 

Op 31 december 2013 64.195 

  
 Op 1 januari 2014 64.195 

Winst- en verliesrekening: voorraadwijzigingen 7.031 

Op 31 december 2014 71.226 

De groep voerde in 2014 een waardevermindering van € 3 miljoen door waarvan € 1,0 miljoen direct op de 

balans is geboekt, aangezien dit betrekking heeft op voorraad die in de loop van het jaar is geproduceerd, 

terwijl de overige € 2,0 miljoen op de balans is geboekt omdat deze betrekking had op voorraad die in 

eerdere periodes werd geproduceerd. 

De activa van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 15. 
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TOELICHTING 11. LIQUIDE MIDDELEN 

 
  31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012 31 dec 2011 

Kasmiddelen en banktegoeden 59.747 37.450 14.901 40.698 

Kortlopende bankdeposito’s 2.323 1.486 14.027 4.262 

Cash uit lokale financiering 4.584 9.074 23.624 16.131 

Liquide middelen  66.654 48.009 52.552 61.092 

Liquide middelen omvatten het volgende met het oog op het kasstroomoverzicht: 

De kasstromen uit lokale financiering hebben betrekking op cash en liquide middelen aangehouden door 

dochterondernemingen die hun activiteiten hebben in landen waar er legale beperkingen van toepassing zijn, 

zodat de cash en liquide middelen niet direct beschikbaar zijn voor algemeen gebruik door de moeder- of 

andere dochterondernemingen. 

De kredietkwaliteit van de banken en de financiële instellingen zijn meegedeeld in Toelichting 2,1. 

De activa van de groep die in onderpand gegeven zijn als waarborg voor de leningen, worden beschreven in 

Toelichting 15. 

TOELICHTING 12. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 

Het wettelijk geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt € 20,000 k, verdeeld over 800.000 gewone 

aandelen met een nominale waarde van € 25 elk. Het kapitaal van de Vennootschap kan worden verhoogd of 

verlaagd door middel van een besluit van de aandeelhouders dat is aangenomen op de wijze die vereist is 

voor een statutenwijziging.  

TOELICHTING 13. INGEHOUDEN WINST 

 

 Periode eindigend  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Op 1 januari (406.593) (361.132) (271.060) 

Winst / (verlies ) over het jaar 1.236 (45.462) (90.065) 

Wisselkoersverschillen  - - (7) 

Op 31 december (405.357) (406.593) (361.132) 

Vijf procent van de nettowinst van het jaar van de Vennootschap wordt toegewezen naar de onuitkeerbare 

wettelijke reserves. Die inhouding is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent van het geplaatste 

kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.  

Het saldo mag onder de aandeelhouders verdeeld worden op beslissing van een algemene 

aandeelhoudersvergadering, rekening houdend met de beperkingen omschreven in de senior facilities 

agreement. 

TOELICHTING 14. NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 

De componenten van overige resultaten (other comprehensive income) zijn items van inkomsten of kosten 

(inclusief reclassificatie aanpassingen) die niet gerealiseerd zijn in winst of verlies zoals toegestaan of vereist 

is door andere IFRS. De Groep heeft overige resultaten die voornamelijk gerelateerd zijn aan de 

herwaardering van verplichtingen uit hoofde van toegekende post-personeelsbelonginen en de winsten en 

verliezen die voortkomen uit de omzetting van de jaarrekeningen van buitenlandse entiteiten.  
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De bewegingen van de overige resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 
 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

        

Gecumuleerde omrekeningsreserve op 1 januari (10.066) (5.422) (7.298) 

Wisselkoersverschillen bij het omzetten van buitenlandse 
activiteiten 

1.901 (4.644) 1.729 

Wisselkoersverschillen op omzetten van stop te zetten activiteiten - - 139 

Overige - - 7 

Totaal gecumuleerde omrekeningsreserve op 31 december (8.165) (10.066) (5.422) 

  
   Totale wijzigingen in toegekende personeelsverplichtingen  

op 1 januari 
(1.963) - - 

Wijzigingen in toegezegd-pensioenregelingen (1.827) (1.963) - 

Totale wijzigingen in toegekende 
personeelsverplichtingen op 31 december 

(3.791) (1.963) - 

  
   Totaal van de overige resultaten per 31 december (11.955) (12.029) (5.422) 

Toelichting 14.1 Cumulatieve omrekeningsverschillen 

De gecumuleerde omrekeningsreserve vloeit voort uit de omzetting van de niet-monetaire financiële activa 

zoals het eigen vermogen van de buitenlandse entiteiten (Balta USA (USD), Balta Oriënt en Balta 

Floorcovering (TRY), Balta Far East (HKD)) naar de valuta van de Groep (EUR). De wisselkoersen die 

gebruikt worden om de buitenlandse entiteiten om te zetten in EUR worden opgenomen in Toelichting 1.3  

De beweging in 2013 wordt met name verklaard door de daling van de TRY van 2,35 TRY/EUR in 2012 

naar 2,93 TRY/EUR per 31 december 2013. 

Toelichting 14.2 Toegezegde verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen 

Zoals beschreven in Toelichting 1.19 en 17, werkt de Groep met toegezegde-pensioenvoordelenregelingen 

(DB). De veranderingen in de pensioenverplichtingen worden opgenomen in de overige resultaten wanneer 

de veranderingen betrekking hebben op de veranderingen in de werkelijke veronderstellingen van het ene 

jaar naar het andere. De verplichting van de uit hoofde van de toegkende pensioenregeling werd voor het 

eerst in 2013 opgenomen in de geconsolideerde balans.  

Dit werd veroorzaakt door de beslissing van verschillende verzekeringsbedrijven om de technische rentevoet op 

groepsverzekeringscontracten te verminderen tot een niveau beneden de gegarandeerde minimumopbrengst 

bepaald door de wet voor Belgische toegezegde-pensioenbijdrageregelingen. Omdat de werkgever de wettelijke 

minimumopbrengst van deze regelingen moet garanderen worden niet alle werkelijke en investeringsrisico’s 

die betrekking hebben op deze regelingen overgedragen naar de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds 

die deze regelingen beheren. Daarom voldoen deze regelingen niet aan de definitie van toegezegde-

bijdrageregelingen die gedefinieerd worden onder IFRS en zouden deze standaard moeten geclassificeerd 

worden als toegezegde voordelenregelingen.  

De verplichting werd gemeten door het gebruik van een discontovoet van 3%-3,25% in 2013, met een 

verdere afname tot 1,55% in 2014. Deze wijzigingen in de discontovoet die hebben geleid tot een 

verandering in de pensioenverplichting zijn terug te vinden in het overig resultaat. 

TOELICHTING 15. LENINGEN 

 
   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

 
        

Bankleningen 127.728 142.994 204.989 209.474 

Waarvan: bruto bankleningen 128,857 145,702 209,283 215,049 

Waarvan: kosten met betrekking tot 
schulden 

(1.129) (2.708) (4.297) (5.575) 

Financiële leaseverplichtingen 20.136 4.014 - 
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Overige verplichtingen naar verbonden 
partijen(Toelichting 32) 

405.088 386.135 320.546 276.743 

Overige passiva 4.942 4.774 4.635 6.401 

Langlopende leningen 557.894 537.917 530.171 492.619 

  
    Bankleningen 12.932 16.903 19.463 13.510 

Waarvan: bruto bankleningen 14,520 18,491 21.109 15,035 

Waarvan: kosten met betrekking tot 
schulden 

(1.588) (1.588) (1.646) (1.525) 

Financiële leaseverplichtingen 2.411 1.047 - - 

Reverse factoring 5.944 6.000 5.278 6.339 

 Kortlopende leningen 21.286 23.950 24.741 19.849 

  
    Totaal leningen 579.180 561.867 554.912 512.468 

Toelichting 15.1 Bankleningen 

Bankleningen hebben betrekking op een Senior Facility Agreement bij een bankensyndicaat, een Turkse 

hypotheek en een kortlopende kredietfaciliteit. Alle leningen zijn in euro’s en vervallen in de periode van 

2014 tot 2016. 

Op 15 april 2011 hebben Balta Finance S.à r.l, bepaalde van haar gelieerde ondernemingen die optreden als 

borgstellers, Fortis Bank NV/SA, ING Belgium NV/SA en KBC Bank NV, als mandated lead arrangers, en 

bepaalde andere partijen de Senior Facility Agreement afgesloten. De Senior Facility Agreement voorzag 

aanvankelijk in leningen, inclusief een doorlopende faciliteit, voor in totaal maximaal € 260,0 miljoen. De 

Senior Facility Agreement vervalt op 31 mei 2016 voor Faciliteit A, zoals in de overeenkomst gedefinieerd, 

en de Doorlopende Faciliteit, zoals in de overeenkomst gedefinieerd en die vooralsnog niet is opgenomen, en 

op 30 november 2016 voor Faciliteit B, zoals in de overeenkomst gedefinieerd. Per 31 december 2014 was 

het bruto uitstaande bedrag (d.w.z. exclusief schuldwijzigingskosten) in het kader van de Senior Facility 

Agreement € 131,1 miljoen (2013: € 152,0 miljoen, 2012: € 215,0 miljoen, 2011: € 230,0 miljoen.  

Op 13 november 2012 hebben Balta Floorcovering Yer Döşemeleri San.ve Tic A.Ş. (‘Balta Floorcovering’) 

en Türkiye Halk Bankası A.Ş. (‘Halkbank’) een leenovereenkomst gesloten (de ‘Leenovereenkomst met 

Halkbank’), bestaande uit een kredietraamovereenkomst, een aanvullend protocol en een protocol voor 

banktransacties. De overeenkomst heeft de vorm van een standaard algemene leenovereenkomst die 

gewoonlijk door de banken in Turkije wordt gebruikt. De Leenovereenkomst met Halkbank voorziet in een 

kredietlimiet van € 14,4 miljoen. Balta Orient Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (‘Balta Orient’) is eveneens een 

partij bij de overeenkomst als borgstelling. Per 31 december 2014 stond er € 11,5 miljoen uit in het kader van 

de Halkbank Loan Agreement (2013: € 11,3 miljoen, 2012: € 12,0 miljoen. 

Details over de financiële leaseverplichtingen zijn terug te vinden in Toelichting 15.2. De blootstelling van 

de leningen van de Groep aan rentevoetwijzigingen is terug te vinden in Toelichting 2. De boek- en reële 

waarde van de leningen zijn terug te vinden in Toelichting 7. 

Schuldwijzigings- en transactiekosten voor nieuwe schulden 

De schuldwijzigings- en transactiekosten bij het begin van een nieuwe lening worden opgenomen voor de 

resterende looptijd van het instrument door de effectieve rentevoet conform de IAS 39-eisen. 

De schuldwijzigings- en transactiekosten worden afgeboekt zoals beschreven in Toelichting 1.17. 

Onderpand voor Leningen 

De totale som van de aangegane leningen wordt gedekt door de huidige en toekomstige activa van de Groep. 

Er zijn effectencontracten afgesloten die de leningen collectief dekken voor het totale uitstaande bedrag plus 

de aangegroeide rente op de leningen. De Groep moet regelmatig aan de bank verslag uitbrengen, en 

bepaalde financiële ratio’s worden opgevolgd. De Groep behoudt het volledige eigendom en 
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de gebruiksrechten met betrekking tot de in onderpand gegeven activa. In geval van niet-terugbetaling van de 

leningen en de daaraan verbonden rentebetalingen, kan de bank de in onderpand gegeven activa opeisen. 

Zekerheid op materiële vaste activa 

Elk hypotheek op vastgoed dat het eigendom is van een materiële vennootschap bezwaart land en rente op 

materiële vaste activa, behalve als het verstrekken van zekerheid in strijd zou zijn met een wettelijk of 

contractueel verbod daartoe. In dat geval zal de verstrekker van een dergelijke zekerheid alle redelijke pogingen 

ondernemen om het verbod te laten opheffen of om de vereiste toestemming te verkrijgen vóór de datum 

waarop het relevante transactiezekerheidsdocument moet worden verstrekt of, als dat niet mogelijk is, zo snel 

als daarna praktisch haalbaar is. Het overdragen van of in onderpand geven voor verzekeringspolissen die 

betrekking hebben op vastgoed (behalve vastgoed op erfpachtgrond of vastgoed waar van het materiële belang 

van de Vennootschap gehouden wordt via een gebruiksrecht, of in beide gevallen, de equivalent daarvan in 

enig rechtsgebied) indien mogelijk krachtens de lokale wetgeving, is ook toegestaan. 

Zekerheid op aandelen 

Indien mogelijk krachtens de lokale wetgeving, worden wettelijke hypotheken (of de equivalent ervan in lokale 

rechtsgebieden) op aandelen in materiële vennootschappen (zoals gedefinieerd in de Senior Facility 

Agreement) verstrekt aan gedekte partijen of hun vertegenwoordiger(s) en worden ze ingeschreven conform de 

lokale wettelijke voorschriften. Als de gedekte partijen krachtens de lokale wetgeving niet als wettige eigenaar 

kunnen worden geregistreerd, worden aandelen als onderpand genomen, ingevolge waarvan de gedekte partijen 

het recht hebben, mits toegestaan door de lokale wetgeving, om aandelen over te dragen en zichzelf betalen 

vanuit de opbrengsten van die verkoop nadat de zekerheid is afgedwongen. Voor zover toegestaan door de 

lokale wetgeving, bevatten de wettelijke hypotheken en aandelenonderpanden bepalingen om te garanderen dat, 

tot zich een ingebrekestelling voordoet, de verstrekker van de zekerheid het recht heeft om dividend te 

ontvangen en zijn stemrecht uit te oefenen bij elke aandeelhoudersvergadering van de relevante vennootschap 

(tenzij dit uitoefenen materieel nadelig zou zijn voor de geldigheid of afdwingbaarheid van de verstrekte 

zekerheid of het de waarde van de belaste aandelen materieel zou doen verminderen) 

Zekerheid op vorderingen van materiële vennootschappen 

Tot er een ingebrekestelling heeft plaatsgevonden, behalve indien nodig om het creëren van een geldige 

en/of ingeschreven zekerheid te garanderen, (en niettegenstaande het feit dat de zekerheid als eerste vaste 

last kan worden uitgedrukt) worden de opbrengsten van vorderingen niet naar een aangewezen rekening 

overgemaakt tenzij de relevante materiële vennootschap in staat is om dat geld vrij op te nemen. 

Verzekeringen 

De opbrengsten van materiële verzekeringspolissen die het eigendom zijn van materiële vennootschappen 

(met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringspolissen) worden in de vorm van zekerheid 

overgedragen of in onderpand gegeven aan de gedekte partijen.  

Belangrijke contracten en claims 

Materiële bedrijven moeten contracten die zijn belast/overgedragen krachtens een transactie 

zekerheidsdocument bij tegenpartijen melden en aangeven dat een dergelijk contract op die wijze is 

belast/overgedragen enkel indien gevraagd door de gedekte partijen nadat zich een ingebrekestelling heeft 

voorgedaan, tenzij dit noodzakelijk is voor het creëren van een geldige en/of ingeschreven zekerheid. 

Contracten waarvoor mogelijk melding vereist is nadat het transactiezekerheidsdocument is verleden, zijn 

(voor zover mogelijk) de verzekering- en materiële contracten die door de kredietverstrekkers via due 

diligence zijn geïdentificeerd. 
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Zekerheid op materiële intellectuele eigendom 

Zekerheid wordt verstrekt op al het registreerbare materiële intellectuele eigendom dat het eigendom is van 

materiële vennootschappen en vindt registratie plaats in alle relevante lokale registers waarin de verstrekker van 

de zekerheid gevestigd of materieel actief is of anderszins krachtens lokale wetgeving verplicht is, tenzij het 

verstrekken en registreren van een dergelijke zekerheid in strijd is met enig contractueel verbod dat bindend is 

voor de verstrekker van de zekerheid. Als een materiële vennootschap op basis van contractafspraken het recht 

heeft om enig materieel intellectueel eigendom te gebruiken, wordt/worden een dergelijk contract en/of enige 

rechten die daaruit voortkomen ook in onderpand gegeven aan de gedekte partijen. 

Zekerheid op bankrekeningen 

Indien een debiteurzekerheid is verstrekt op een bankrekening, zal deze de relevante bank daarvan op de 

hoogte stellen van en redelijke inspanning doen om te bewerkstelligen dat de relevante bank het creëren van 

die zekerheid erkent. 

Overige materiële activa 

Zekerheden worden verstrekt op enige andere materiële activa van enige materiële vennootschap. 

Krachtens de bepalingen van de overeenkomst moet de Groep een aantal financiële convenanten nakomen, 

zoals beschreven in Toelichting 2.2. 

Toelichting 15.2 Financiële leaseverplichtingen 

Leaseverplichtingen zijn effectief gedekt wanneer de rechten op het geleasede actief teruggaan naar de 

verhuurder in geval van verzuim. 

In 2013 en 2014 heeft de Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor nieuwe machines. 

In 2014 is ook een gebouw van de Groep verkocht en weer terug geleased, wat een belangrijke beweging in 

de huidige waarde van de leaseverplichtingen verklaart. 

 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013  

   Niet later dan 1 jaar 2.905 1.225 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar 9.705 4.286 

Later dan 5 jaar 14.371 - 

Toekomstige financieringslasten op financiële leases (4.434) (450) 

Bruto financiële leaseverplichtingen - minimale leasebetalingen 22.547 5.061 

De huidige waarde van financiële leaseverplichtingen is als volgt: 

 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013  

Niet later dan 1 jaar 2.411 1.047 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar 7.911 4.014 

Later dan 5 jaar 12.225 - 

De reële waarde van de financiële leaseverplichtingen 22.547 5.061 

Toelichting 15.3 Overige vorderingen met verbonden partijen 

Het grootste bedrag bestaat uit de hoofdlijnen die oorspronkelijk werd opgenomen als financiële verplichting 

tegen reële waarde (gelijk aan de kasopbrengsten) en wordt vervolgens vastgesteld aan de hand van de 

nettoboekwaarde met behulp van de effectieve-rentevoetmethode. Naar aanleiding van een schuldwijziging 

die is opgenomen als schulddelging, is de openstaande boekwaarde van de hoofdlening per 31 december 
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2008 afgeboekt en de nieuwe schuld is opgenomen aan de reële waarde. De daaruit voortvloeiende verlaging 

van het geleende bedrag (€ 105,0 miljoen) is onder agio op aandelen geboekt. De rentekosten werden 

berekend aan de effectieve rentevoet van 13,62%. Er is nog een schuldwijziging opgenomen omdat op 

1 oktober 2013 een schulddelging plaatsvond. De daardoor ontstane schuldtoename (€ 30,2 miljoen) is ook 

onder agio op aandelen geboekt. De rentekosten worden berekend aan de effectieve rentevoet van 4,9%. 

Naast de hoofdlening zijn er in respectievelijk 2012 en 2013 nog twee leningen met een vaste rentevoet van 

5,5% voor initiële bedragen van € 6,0 en € 1,5 miljoen overeengekomen met Balta Luxembourg S.à r.l. Het 

uitstaande kapitaal bedraagt per 31 december 2014 € 5,5 miljoen (2013: € 5,2 miljoen, 2012: € 6,0) miljoen.  

Op 1 mei 2006 heeft de Groep een schikkingsovereenkomst gesloten met historische aandeelhouders om een 

geschil over terugbetaalde belasting te beëindigen. Als finale schikking voor het geschil stemde de Groep 

ermee in een bedrag van € 3,4 miljoen te betalen. Dit bedrag dient te worden betaald wanneer het eerste van 

de twee volgende gebeurtenissen plaatsvindt: (1) een verkoop of (2) een beursgang, beide zoals gedefinieerd 

in de inschrijvingen aandeelhoudersovereenkomst betreffende Balta Luxembourg S.à r.l. d.d. 15 juni 2004 en 

gewijzigd op 10 augustus 2004. Dit verschuldigde bedrag heeft een vaste rente pro rata temporis vanaf 

1 november 2005 tot aan het moment van betaling van het bedrag. Deze rente wordt jaarlijks op 1 november 

berekend. Op 31 december 2014 bedraagt het openstaande bedrag inclusief samengestelde rente 

€ 4,9 miljoen (2013: € 4,8 miljoen, 2012: € 4,6 miljoen en 2011: € 4,5 miljoen. 

De transacties met verbonden partijen zijn in een fictieve transactie onder normale commerciële 

voorwaarden afgesloten.  

Toelichting 15.4 Factoring 

In het kader van de normale bedrijfsuitoefening, heeft de groep ingeschreven op twee non-recourse 

financieringsovereenkomsten, waarbij ze handelsvorderingen die voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteit 

kan verkopen aan nominale waarde waarvan bepaalde reserves en vergoedingen worden afgehouden. Het 

insolventierisico dat gepaard gaat met de gefactorde vorderingen is overgedragen aan de factoringonderneming, 

die dit risico op haar beurt heeft overgedragen aan een kredietverzekeringsmaatschappij. In het kader van de 

non-recourse overeenkomsten int de Groep betalingen van klanten namens de factoringonderneming aan wie de 

vorderingen zijn gefactord. Nagenoeg alle risico’s en eigendomsvoordelen werden overgedragen. De 

handelsvorderingen die zijn toegewezen aan de factormaatschappij worden van de balans afgeboekt. 

Hoewel het factoring programma zoals hierboven wordt beschreven betrekking heeft op de portefeuille van 

de kredietverzekerde handelsvorderingen, heeft de Groep ook ingeschreven op een forfaiting overeenkomst 

waarbij een financiële instelling zijn instemming gegeven heeft om op hernieuwbare basis, de vorderingen 

van individueel geïdentificeerde debiteuren te kopen (forfait). Het kredietrisico gelinkt aan deze vorderingen 

is volledig overgedragen van de Groep aan de financiële instelling zodat de financiële instelling het risico 

draagt van niet-betaling door de schuldenaar. De Groep is gemandateerd om de geforfaiteerde vorderingen te 

innen voor rekening en uit naam van de financiële instelling. Het in aanmerking komende gedeelte van de 

handelsvorderingen die zijn overgedragen en gefinancierd onder deze overeenkomst, werden afgeboekt van 

de balans. De Groep blijft wel een deel van de vorderingen opnemen in de mate van haar voortdurende 

betrokkenheid, in overeenstemming met IAS 39 “Financiële instrumenten: opname en waardering”. 

In 2014 heeft De Groep zich ingeschreven op een Aankoopovereenkomst Vorderingen met een financiële 

instelling, in het kader van een “supply chain financieringsprogramma” aangeboden door een grote klant. 

Onder de overeenkomst, kan de Groep enkele of alle vervallen vorderingen verkopen van deze klant aan de 

financiële instelling. Gezien de aard van de non-recourse overeenkomst, zijn de vorderingen op het moment 

dat het geld ontvangen wordt afgeboekt. 
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Toelichting 15.5 Reverse factoring 

De Groep heeft een leveranciersfinancieringstransactie afgesloten om de betalingsvoorwaarden van bepaalde 

debiteurensaldi te verruimen. Eens de leveranciersfinanciering is verkregen, worden de oorspronkelijke 

handelsdebiteursaldo’s afgeboekt en een financiële verplichting voor het bedrag van leveranciersfinanciering 

ingeboekt tot aan de datum van aflossing van de schuld. Per 31 december 2014 bedraagt die schuld € 5,9 

miljoen (2013: € 6,0 miljoen, 2012: € 5,3 miljoen, 2011: € 6,3 miljoen). 

TOELICHTING 16. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE VERPLICHTINGEN EN KOSTEN 

 

  Herstel van het milieu Rechtsvorderingen Herstructurering Subsidies Overige Totaal 

       
Op 1 januari 2012 uit 
voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 901 415 - - 318 1.633 
Aanvullende provisies en 
verhogingen van 
bestaande provisies 
waaronder 
bedrijfscombinaties - - - - 13 13 

       

Gebruikte bedragen - (415) - - (316) (731) 

Op 31 december 2012 900 0 - - 15 915 
Aanvullende provisies en 
verhogingen van 
bestaande provisies 
waaronder 
bedrijfscombinaties - - 1.690 - - 1.690 
Terugboeking van 
ongebruikte bedragen (900) - - - - (901) 

Gebruikte bedragen - - - - - (15) 

Op 31 december 2013 - - 1.690 - - 1.690 

Gebruikte bedragen - - (1.268) - - (1.268) 

Op 31 december 2014 - - 423 - - 423 

       

De verdeling tussen kort- en langlopende provisies aan het einde van elke periode is als volgt: 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

Langlopend - 423 - - 

Kortlopend 423 1.268 915 1.633 

Totaal provisies 423 1.690 915 1.633 

Toelichting 16.1 Herstel van het milieu 

De milieuwetgeving verschilt van land tot land en wordt door verschillende instellingen in elk land geregeld. 

Als herstel van milieu verplicht wordt gesteld door lokale wetgeving, wordt een provisie opgenomen in lijn 

met het boekhoudkundig beleid van de Groep. 

Toelichting 16.2 Rechtsvorderingen 

Het bedrag dat voor voorgaande jaren onder deze hoofding is opgenomen verwijst naar verschillende 

rechtsvorderingen. Eind 2014 zijn geen provisies voor rechtsvorderingen opgenomen. 
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TOELICHTING 17. VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN 

De Groep past een pensioenregeling toe en voorziet uitkeringen aan het einde van de loopbaan (inclusief 

vervroegd pensioen) voor zijn werkend en gepensioneerd personeel. De Groep heeft ook een provisie voor 

pensioenverplichtingen opgenomen. Deze voordelen werden gewaardeerd in overeenstemming met IAS 19 

en het boekhoudkundig beleid van de Groep, beschreven in Toelichting 1.19. De verplichting werd gemeten 

door het gebruik van een discontovoet van 1,55% in 2014 (2013: 3% - 3,25%). De jaarlijkse pensioenkosten 

met betrekking tot de pensioenplannen worden bekendgemaakt in Toelichting 24. 

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen die in de jaarrekening worden opgenomen, zijn als 

volgt samengesteld: 

 
 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

  
    Pensioen 99 518 322 213 

Brugpensioen 3.057 3.319 2.792 2.346 

Belgische pensioenverplichting “DB” plan  3.791 1.963 - - 

Groepsverzekering 604 602 558 555 

Vakantiegeld 13.226 13.811 14.143 14.862 

Sociale-zekerheidsbijdragen 7.187 7.733 4.797 207 

Verschuldigde salarissen en lonen 4.600 3.613 5.001 3.931 

Overige 3.513 3.401 3.623 4.066 

Totale verplichtingen aan 
personeelsbeloningen 36.077 34.960 31.236 24.610 

Waarvan     
Langlopende gedeelte     

Pensioen 99 518 322 213 

Brugpensioen 2.372 2.650 2.240 1.894 

Belgische pensioenverplichting “DB” plan 3.791 1.963 - - 

Langlopende gedeelte 6.261 5.132 2.561 2.107 

Kortlopende schuld 29.815 29.828 28.674 22.504 

     

Toelichting 17.1 Pensioenregelingen: overzicht 

De pensioenplannen in bovenstaande tabel bevat de betaalde werkgeversbijdragen betaald in het kader van de 

pensioenregeling voor het management, de bedienden en de bonusregeling, zoals hieronder beschreven.  

Een pensioenregeling werd in juli 2007 opgesteld voor het management en wordt gefinancierd door 

werkgeversbijdragen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de anciënniteit (basisbijdrage van 3,75% 

van het pensioengevend salaris, dit percentage stijgt iedere 5 jaar met 0,5% tot een maximum bijdrage van 

5,75%). Deze regeling bevat eveneens een voordeel voor overlijden tijdens de diensttijd, dat oploopt tot twee 

maal het pensioengevend salaris.  

Verschillende pensioenregelingen werden opgezet voor de bedienden en worden gefinancierd door vaste 

werkgeversbijdragen.  

Daarenboven werden er bonusregelingen opgesteld voor het hoger management. Deze regelingen worden 

gefinancierd door werkgeversbijdragen die overeenstemmen met een vast percentage van de bonus.  

Toelichting 17.2 Pensioenregeling: waarderingsmethode 

De pensioen- en bonusregelingen zoals hierboven beschreven werden ingedeeld als toegekende 

persioneelsbelongin. De ‘projected unit credit’-methode is dan ook gebruikt om het risico van 

onderfinanciering in te schatten. Deze verplichtingen zijn op basis van de volgende hoofdprincipes geboekt:  
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 De in de toekomst te betalen uitkering is berekend door de bijdragen of notionele bijdragen 

te berekenen aan de hand van het gegarandeerde vaste rendement;  

 De uitkering is gekoppeld aan dienstverbandperioden;  

 De uitkeringen zijn gedisconteerd naar de huidige en voorgaande periode met het percentage 

dat wordt voorgeschreven door IAS19 (discontovoet) om zo de verplichting, servicekosten 

en rentekosten van de regeling te berekenen;  

 De actuariële winsten en verliezen zijn opgenomen via de post Overig resultaat. 

Toelichting 17.3 Pensioenregeling: belangrijkste veronderstellingen die gebruikt werden tijdens de 

waardering 

De belangrijkste veronderstellingen zijn hieronder weergegeven: 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013  

Discontovoet 1,55% 3,00%-3,25% 

Inflatie 2% 2% 

Loonsverhoging 1% 1% 

Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar 

Mortaliteit MR/FR-5 MR/FR-5 

Toelichting 17.4 Pensioenregeling: gerapporteerde cijfers 

Voor het jaar dat is afgesloten op woensdag 31 december 2014 bedroegen de toegezegde pensioenrechten 

(DBO) € 9,1 miljoen (31 december 2013: € 7,1 miljoen), gecompenseerd door regelingsactiva van € 5,3 

miljoen per 31 december 2014 en € 5,1 miljoen per 31 december 2013.  

TOELICHTING 18. OP AANDELEN GEBASEERDE BETALING 

Een deel van het geplaatste kapitaal (aandelen van categorie B) van Balta Luxembourg S.à r.l., de 

moedermaatschappij van de Groep die 100% van de aandelen bezit, is eigendom van de directie (daartoe 

worden personeelsleden en alle personen die een management- of consultancyovereenkomst met de Groep 

hebben gesloten gerekend). In de statuten van Balta Luxembourg S.à r.l., zijn er zowel ‘good leaver’- als 

‘bad leaver’-bepalingen. 

De begunstigden moeten hun aandelen aan de reële waarde of, als die hoger is, de uitgiftekoers verkopen, 

ofwel aan een andere persoon die de werknemer vervangt of aan een goedgekeurde derde indien en wanneer 

hun dienstverband bij de Groep stopt (of wanneer ze ophouden met het leveren van diensten aan de Groep in 

het kader van een management- of consultancyovereenkomst). De aandelen hebben geen maximale 

uitoefenperiode. De Groep is niet verplicht om de aandelen in te kopen. 

De Groep neemt de regeling als ‘equity-settled’ op in de jaarrekening, aangezien de Groep niet verplicht is 

om aandelen in te kopen of de toekenning op andere wijze in contanten te betalen. De reële waarde van de 

toekenning op de toekenningsdatum in augustus 2004 was nihil. Deze op aandelen gebaseerde 

betalingstransactie heeft geen invloed op de geconsolideerde balans of de geconsolideerde resultatenrekening 

van de Groep en er worden verder geen IFRS 2-toelichtingen gedaan. 

De moedermaatschappij van de Groep (Balta S.à r.l.) levert ook een ‘cash-settled’ op aandelen gebaseerde 

betalingsregeling waarvan sommige werknemers gebruik kunnen maken en die zal uitkeren wanneer aan 

bepaalde marktprestatievoorwaarden wordt voldaan. Er is besloten geen verplichting voor deze regeling op 

te nemen aangezien wordt verwacht dat niet aan de marktprestatievoorwaarden zal worden voldaan. Deze 

‘cash-settled’ op aandelen gebaseerde betalingsregeling wordt op het niveau van de Vennootschap 

beschouwd als een ‘equity based’ betalingsregeling.  
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In geval van een beursintroductie of verkoop van de Groep heeft het huidige management recht op een 

incentivebonus afhankelijk van de netto-eigenvermogenswaarde, die bij een beursintroductie gebaseerd zal 

zijn op het aantal advisory shares dat onmiddellijk vóór de beursintroductie wordt gehouden door de 

aandeelhouders van Balta Luxembourg S.à r.l., vermenigvuldigd met de uitgifteprijs min het totale bedrag 

van de incentivebonus. 

 Als de netto-eigenvermogenswaarde minder dan € 190 miljoen bedraagt (of in het geval van 

de CEO € 194,3 miljoen), is er geen bonus verschuldigd. 

 Als de netto-eigenvermogenswaarde gelijk aan of groter dan € 190 miljoen is (of in het geval 

van de CEO, € 194,3 miljoen), maar minder dan € 400 miljoen (of in het geval van de CEO, 

€ 363,3 miljoen), ontvangt de directie een bonus die wordt berekend als percentage van de 

netto-eigenvermogenswaarde. Het percentage van de netto-eigenvermogenswaarde dat aan 

de directie moet worden uitbetaald neemt evenredig toe met de toename van de netto-

eigenvermogenswaarde, te beginnen bij ongeveer 3,2% bij een netto-eigenvermogenswaarde 

van € 190 miljoen (of in het geval van de CEO, € 194,3 miljoen) tot een 

maximumpercentage van 5,75% als de netto-eigenvermogenswaarde gelijk is aan € 400 

miljoen (of in het geval van de CEO , € 363,3 miljoen).  

Er is besloten geen verplichting voor deze regeling op te nemen aangezien verwacht woord dat de 

marktprestatievoorwaarden niet gehaald zullen worden op basis van een waardering die is gedaan door het 

toepassen van een EBITDA-multiple op basis van een selectie van vergelijkbare Europese bedrijven. 

TOELICHTING 19. OVERHEIDSSUBSIDIES 

De overheidstoelagen van de Groep hebben betrekking op stimuleringsmaatregelen die de Belgische 

overheid toekent op basis van het exploitatie-, milieu- en tewerkstellingsbeleid van de Groep. 

In 2014 heeft de Groep een totaal inkomen aan overheidssubsidies van € 1,2 miljoen opgenomen, waarvan 

€0,7 miljoen is opgenomen onder “Overige opbrengsten” (2013: € 0,6 miljoen, 2012: € 0,9 miljoen) en € 0,6 

miljoen is opgenomen als buitengewone opbrengsten, gezien het feit dat de vergoeding in contanten 

betrekking heeft op geschiktheidscriteria waaraan in 2013 is voldaan en waarvoor de definitieve goedkeuring 

in 2014 van de autoriteiten is verkregen. We verwijzen naar Toelichting 23. 

TOELICHTING 20. HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN 

 
   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

          

Handelsschulden 79.929 70.941 64.240 43.770 

Aan verbonden partijen verschuldigde bedragen 
(Toelichting 32) 

- - 13.188 15.751 

Toegerekende kosten en overgedragen 
opbrengsten 

42.573 23.262 21.156 25.966 

Overige schulden - - 614 9.755 

Totale handels- en overige vorderingen 122.503 94.203 99.198 95.242 

Waarvan het langlopende deel - - - 1.120 

Waarvan het kortlopende deel 122.503 94.203 99.198 94.122 

Er is reverse factoring beschikbaar voor bepaalde handels- en overige schulden. Deze schulden zijn 

opgenomen onder Leningen. Raadpleeg Toelichting 15.5. 

De toename van handels- en andere schulden van € 94,2 miljoen in 2013 tot € 122,5 miljoen in 2014 wordt 

grotendeels veroorzaakt door een stijging van de uitgestelde opbrengsten. De winst die is gerealiseerd op de 

verkoop van een gebouw in april 2014 (in het kader van een ‘sale en leaseback’-operatie) is in de balans 

opgenomen en zal tijdens de leaseperiode van dit gebouw ook in de winst- en verliesrekening worden 

opgenomen. Deze opbrengsten worden deels tenietgedaan door de afwaardering van het gebouw. 
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TOELICHTING 21. OPBRENGSTEN 

In de volgende tabel worden onze inkomsten gepresenteerd voor de jaren afgesloten op 31 december 2014, 

2013 en 2012. De onderverdeling naar segment en geografisch gebied is terug te vinden in Toelichting 37. 

  31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 

Totale omzet 519.529 517.752 526.092 

Tijdens het jaar afgesloten op 31 december 2014 steeg onze omzet met € 1,8 miljoen, of 0,3%, naar € 519,5 

miljoen, tegenover € 517,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2013. Deze omzetstijging was 

voornamelijk toe te schrijven aan de groei in onze segmenten Rugs en Commercial, die gedeeltelijk werd 

tenietgedaan door een daling in de segmenten Residential en Non-woven.  

In het jaar afgesloten op 31 december 2013, daalde onze omzet met € 8,3 miljoen (1,6%) naar € 517,8 

miljoen van € 526,1 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2012. De daling was voornamelijk toe 

te schrijven aan een daling in de omzet van ons segment Residential, dat de hogere omzet in onze segmenten 

Rugs en Commercial ruimschoots teniet heeft gedaan. 

TOELICHTING 22. GRONDSTOFFENKOSTEN 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Kostprijs grondstoffen (256.794) (252.959) (269.972) 

Als % van de omzet 49,4% 48,9% 51,3% 

De grondstoffenkosten stegen met € 3,8 miljoen, of 1,5%, van € 253,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2013 tot € 256,8 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2014. Onze totale 

grondstoffenkosten stegen voornamelijk door een stijging in de grondstoffenkosten van onze segmenten 

Karpetten en Commercial, die stegen in lijn met de hogere omzet, en in mindere mate door een lichte stijging 

in de prijzen voor polypropyleengranulaat in 2014 ten opzichte van 2013, die slechts gedeeltelijk werd 

gecompenseerd door een daling in de grondstoffenkosten van onze segmenten Residential en  

Non-woven als gevolg van de lagere omzet in deze segmenten.  

De grondstoffenkosten daalden met € 17,0 miljoen, of 6,3%, van € 270,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 

31 december 2012 tot € 253,0 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2013. De daling in 

grondstoffenkosten weerspiegelde voornamelijk de daling in onze omzet over dezelfde periode. Uitgedrukt 

als percentage van de omzet, stemt dit overeen met een daling van 51,3% van de omzet in 2012 tot 48,9% 

van de omzet in 2013, die voornamelijk kan worden toegeschreven aan de optimalisatie van ons 

grondstoffenverbruik, de uitdoving van bepaalde producten met lage marge en de maatregelen die het 

management heeft genomen om te reageren op de lichte stijging in de prijs van polypropyleengranulaat in 

2013 ten opzichte van 2012. 

TOELICHTING 23. ANDERE OPBRENGSTEN (KOSTEN) 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  
        

 Winsten/verliezen op wisselkoersverschillen  1.393 1.053 1.361 

 Geleverde diensten  6.435 7.782 8.532 

 Subsidies  675 608 928 

 Overige  2.457 3.816 3.852 

 Overige baten 10.960 13.259 14.673 
  

   

 Diensten en diverse goederen  58.896 59.353 62.369 

 Verkoopkosten  26.385 26.102 28.312 

 Winsten/verliezen op wisselkoersverschillen  609 698 1.542 

 Onroerende voorheffing  2.950 2.854 2.584 

 Valutatermijncontracten  42 29 - 

 Overige  506 1.986 1.036 

Overige lasten 89.388 91.021 95.844 
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TOELICHTING 24. PERSONEELSKOSTEN 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Lonen en wedden 91.296 92.793 93.790 

Socialezekerheidskosten 30.419 32.494 32.925 

Pensioenkosten  1.269 1.489 1.559 

Overige personeelskosten 5.206 4.683 5.096 

 Personeelskosten 128.191 131.459 133.369 

Het gemiddelde aantal werknemers van de Groep (in fte’s), exclusief de werknemers van de groep af te 

stoten activa: 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Gemiddeld aantal werknemers - arbeiders 2.678 2.675 2.632 

Gemiddeld aantal werknemers - bedienden 499 503 504 

Gemiddeld aantal totale werknemers 3.177 3.178 3.136 

TOELICHTING 25. FINANCIERINGSBATEN EN -LASTEN 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

 
      

Rentebaten op vlottende activa - 87 27 

Waardering tegen reële waarde van renteswaps 1.014 2.260 - 

Overige financiële opbrengsten 183 240 202 

Wisselkoersresultaten op intercotransacties 1.120 - - 

Financiële opbrengsten op intragroepstransacties 50 37 27 

 Totale financiële opbrengsten 2.367 2.624 255 

    Rentelasten op: 
   

Bankleningen (10.620) (12.529) (13.688) 

Verschuldigde bedragen aan verbonden partijen (144) (22) (142) 

Renteswaps (1.001) (2.418) (1.390) 

Waardering tegen reële waarde van renteswaps - - (215) 

Schuldwijziging (1.588) (1.646) (3.181) 

Overige financiële kosten (2.062) (1.724) (1.712) 

Wisselkoersresultaten op intercotransacties (174) (7.571) - 

Rentelasten op lening van de moedermaatschappij (18.954) (36.408) (37.822) 

 Totale financiële kosten (34.543) (62.318) (58.149) 

  
   Netto financiële kosten (32.176) (59.695) (57.893) 

De verlaging van de rentelasten op de hoofdlening in 2014 is het gevolg van het toepassen van een lagere 

effectieve rentevoet met ingang van oktober 2013. In oktober 2013 werd de looptijd van de 

hoofdleningsovereenkomst met 10 jaar verlengd, waardoor de vervaldatum nu 2024 is. Dit is volgens de IFRS 

verwerkt als een delging van schuld. Vanwege een sterke daling van de effectieve rentevoet die wordt gebruikt 

ten behoeve van ‘discounting cashflows’ voor het berekenen van de netto huidige waarde, die een afspiegeling 

was van de lagere marktrente, is de netto huidige waarde van de hoofdleningsovereenkomst gestegen. 

TOELICHTING 26. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 

Afschrijvingen en waardeverminderingen kunnen als volgt worden samengevat: 

 
  31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012 

        

Afschrijving van immateriële activa 1.008 1.132 1.441 

Waardevermindering van materiële vaste activa 24.840 27.415 35.152 

Vrijgave van uitgestelde ‘sale and leaseback’-opbrengsten (1.046) - - 

 Totaal van afschrijvingen en waardeverminderingen 24.802 28.547 36.593 
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In 2014 was een operationele fabriek het voorwerp van een ‘sale and leaseback’-operatie. De opbrengsten 

zijn uitgesteld en ondergebracht in de overige verplichtingen. De opbrengsten worden gedurende de looptijd 

van het leasecontract overgebracht naar de winst- en verliesrekening onder de hoofding “Afschrijvingen”. 

TOELICHTING 27. BELASTINGOPBRENGSTEN 

Belastinginkomsten kunnen als volgt worden samengevat: 

 
   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

 
      

Verschuldigde belastingen over winsten voor het jaar (1.664) (3.058) (3.205) 

Aanpassingen met betrekking tot voorbije jaren - - (4.237) 

Totaal verschuldigde belastingen (1.664) (3.058) (7.442) 

     
Ontstaan en terugboeking van tijdelijke verschillen 9.520 15.137 26.699 

Totaal van uitgestelde belastinginkomsten 9.520 15.137 26.699 

     
Belastingopbrengsten 7.856 12.079 19.257 

De onderstaande tabel toont de relatie tussen de winst (het verlies) vóór belasting en het 

inkomstenbelastinginkomen:  

K EUR 31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12 

    

Winst / (Verlies) vóór belasting (6,620) (78,680) (110,835) 

Belastingen berekend tegen binnenlands tarief 1,102 20,429 36,772 

Van belasting vrijgestelde omzet 4,182 3,237 2,430 

Gebruik van voorheen niet opgenomen belastingvorderingen 10,468 - - 

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering was 
opgenomen 

(6,556) (11,321) (14,571) 

Niet aftrekbare kosten (994) (669) (693) 

Correcties voorgaande periode - - (4,237) 

Overige (346) 403 (444) 

Totaal inkomstenbelasting (kosten)/ -inkomen 7,856 12,079 19,257 

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvordering was opgenomen hebben met name betrekking 

op rentekosten inzake leningsovereenkomsten tussen verschillende entiteiten binnen de Groep. Correcties 

voor de voorgaande periode omvatten de schikking van een geschil met de Belgische belastingdienst. 

TOELICHTING 28. DIVIDENDEN PER AANDEEL 

De Groep heeft geen dividenden aan aandeelhouders uitgekeerd voor de perioden eindigend op 31 december 

2014, 2013 en 2012. 

TOELICHTING 29. VOORWAARDELIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 

De Groep verantwoordt milieuvoorzieningen wanneer zich een situatie van non-compliance voordoet, 

wanneer zich milieuverontreiniging voordoet of wanneer de Groep zich bewust wordt van verontreiniging. 

Op dat ogenblik wordt de aard van de verontreiniging bepaald en wordt op regelmatige basis een 

onafhankelijke milieustudie uitgevoerd. De voorzieningen worden dan door het management verwerkt 

volgens ramingen, op basis van de vroegere resultaten, historische gegevens en/of milieustudies. 

Er wordt niet verwacht dat aanzienlijke verplichtingen zullen ontstaan uit de voorwaardelijke verplichtingen, 

andere dan die waarvoor voorzieningen werden aangelegd (zie Toelichting 16) 
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TOELICHTING 30. VERBINTENISSEN 

Kapitaalverbintenissen  

De Groep is een aantal kapitaalverbintenissen aangegaan aan het einde van de rapportageperiode met 

betrekking tot de aankoop van een aantal machines. Het maximale aantal verbintenissen komt neer op een 

bedrag van € 1,3 miljoen (2013: € 13,0 miljoen, 2012: nihil). 

Verbintenissen aankoop grondstoffen 

De Groep is een aantal verbintenissen tot aankoop van grondstoffen aangegaan. De verbintenissen hebben 

een gezamenlijke waarde van tussen de € 30,0 miljoen en € 35,0 miljoen (2013: € 6,0 miljoen en 

€ 15,0 miljoen, 2012: nihil). 

Verbintenissen aankoop energie  

De Groep is een aantal verbintenissen voor de aankoop van elektriciteit en gas aangegaan. De verbintenissen 

hebben een gezamenlijke waarde van tussen de € 13,0 miljoen en € 14,0 miljoen (2013 en 2012: nihil). 

Operationele leaseverplichtingen – Groep als huurder 

De Groep huurt diverse uitrustingen, machines en voertuigen in het kader van operationele 

leaseovereenkomsten. De leasetermijnen bedragen 3 tot 12 jaar (2013 en 2012: tussen 3 tot 10 jaar). 

De totale toekomstige minimale huurbetalingen in het kader van niet-opzegbare operationele 

leasingovereenkomsten zijn: 

 
 K EUR  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  

Niet later dan 1 jaar 2.999 3.201 2.823 2.958 

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar 6.999 12.165 11.448 11.656 

Later dan 5 jaar - 1.780 3.719 6.333 

Totaal 9.998 17.146 17.989 20.947 

TOELICHTING 31. LIJST VAN GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN 

De dochterondernemingen en gezamenlijk geauditeerde entiteiten van Balta Finance S.à r.l., het percentage 

belang van de Groep en het percentage controle van de Groep worden onderstaand getoond.  

Dochterondernemingen: 

 

 
2014 2013 2012 2011 

 

% 
rente 

% 
zeggenschap % rente 

% 
zeggenschap 

% 
rente 

% 
zeggenschap 

% 
rente 

% 
zeggenschap 

         België         

Balta NV (voorheen Balta Holdings NV) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balta Industries NV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balta Trading Comm.V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Modulyss NV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balta Oudenaarde NV 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 

Balta M BVBA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balfid BVBA (sàrl in 2012) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Coordination Center Balta Group NV 
(vereffend) NVT NVT NVT NVT 100% 100% 100% 100% 

         



 
  

 

  

 F-246  

 

Luxemburg 
        Bafilu SA (vereffend) NVT NVT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balta Reinsurance SA (vereffend) NVT NVT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balfin Services S.à r.l. (Opgestart in 2013) 100% 100% 100% 100% 
    

         Duitsland 
        Balta Deutschland GmbH (in vereffening) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balta Fußbodenbeläge Deutschland GmbH 
(vereffend) NVT NVT 95% 100% 95% 100% 100% 100% 

         Turkije 
        Balta Orient Tekstil Sanayi VE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Balta Floorcovering AS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         VS 
        Balta USA Inc 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         

Hong Kong         

Balta Far East Ltd (vereffend) NVT NVT NVT NVT 100% 100% 100% 100% 

In 2013 is een aantal entiteiten vereffend om de groepsstructuur te vereenvoudigen. Sommige entiteiten 

waren eind 2014 nog in vereffening. 

TOELICHTING 32. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

100% van de aandelen van Balta Finance S.à r.l. zijn eigendom van Balta Luxembourg S.à r.l. De uiteindelijke 

moedermaatschappij van de Groep is Balta S.à r.l. Een meerderheidsbelang in Balta S.à r.l. is in handen van 

Doughty Hanson & Co IV, een fonds dat wordt beheerd door Doughty Hanson & Co, een van de grootste 

onafhankelijke vermogensbeheerders van Europa (www.doughtyhanson.com). Balta S.à r.l. is in augustus 2004 

door Doughty Hanson Fund IV gekocht van de familie die het bedrijf heeft opgericht (Balcaen). 

De volgende transacties werden uitgevoerd met verbonden partijen: 

1 BELONING AAN MANAGEMENT OP SLEUTELPOSITIES 

Het hoger management bestaat uit het Directiecomité van de Groep, die bestaat uit personen die de 

bevoegdheid hebben en verantwoordelijk zijn voor het plannen en sturen van en het uitoefenen van 

zeggenschap over de activiteiten van de Groep. Beloning aan managers op sleutelposities omvat alle vaste en 

variabele vergoedingen en andere voordelen. De beloningen die aan de managers op sleutelposities betaald 

werden of verschuldigd waren voor als werknemers verleende diensten, inclusief voor diensten verleend op 

basis van de management- of consultancy-overeenkomsten met de Groep, exclusief ontslagvergoedingen, 

worden hierna aangegeven. 

 
  31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012 

Korte termijn personeelsbeloningen 3.702 4.254 4.546 

Ontslagvergoedingen - 1.542 - 

Totale beloning aan managers op sleutelposities 3.702 5.796 4.546 

De Groep heeft in 2013 een aantal contracten met managers op sleutelposities beëindigd, waarbij 

ontslagvergoedingen zijn betaald of voorzien in 2013, met een totale waarde van € 0,5 miljoen. De provisie 

voor ontslagvergoedingen werd gebruikt en teruggeboekt in 2014. 
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2 LENINGEN VAN VERBONDEN PARTIJEN 

Leningen van aandeelhouders 

 

 Periode eindigend  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Op 1 januari 386.135 320.546 276.743 

Tijdens het jaar ontvangen leningsfondsen - 1.500 6.000 

Terugbetaling van leningsfonds tijdens het jaar  - (2.500) - 

Rente betaald tegen effectieve rentevoet 18.953 36.351 37.803 

Schulddelging - 30.238 - 

Op 31 december 405.088 386.135 320.546 

Leningen van joint ventures 

De lening van € 4,5 miljoen van de joint venture, waarvan de voorwaarden zijn terug te vinden in 

Toelichting 15 en 16, is in 2011 terugbetaald.  

3 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

Ver- en inkoop van goederen en diensten (hoofdzakelijk Exelto) 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  
       

Verkoop van goederen aan verbonden partijen - - - 

Verkoop van diensten aan verbonden partijen - 935 8.169 

Totaal van verkoop van goederen en 
diensten aan verbonden partijen - 935 8.169 
Inkoop van goederen van verbonden partijen - 6.055 30.162 
Inkoop van diensten van verbonden partijen - - - 
Totaal van inkoop van goederen en 
diensten van verbonden partijen - 6.055 30.162 

    

Eindejaarssaldi die het gevolg zijn van verkoop en inkoop van goederen en diensten aan en van 

verbonden partijen 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012   31 dec 2011  
         
Vorderingen van verbonden partijen 
(Toelichting 8) - - 503 341 
Schulden aan verbonden partijen (Toelichting 20) - - 13.188 15.751 

TOELICHTING 33. ACTIVA EN PASSIVA INGEDEELD ALS GEHOUDEN VOOR VERKOOP 

De investering in de joint venture (Trinterio N.V.) is per 31 december 2012 opgenomen als gehouden voor 

verkoop, aangezien de overeenkomsten met een potentiële koper bijna waren afgerond. De transactie was 

gestructureerd als een overname van 50% van de aandelen van Trinterio N.V. die geen eigendom waren van 

de Groep, dezelfde dag gevolgd door de verkoop van 100% van Trinterio N.V. aan de uiteindelijke koper. De 

transactie werd voltooid in mei 2013. 

De opbrengsten uit stopgezette bedrijfsactiviteiten zijn in 2013 netto opgenomen onder winst uit stopgezette 

bedrijfsactiviteiten. 
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1 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 

31 DECEMBER 2014 

De volgende tabel bevat het resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten waaruit het aandeel in de winst uit 

beleggingen in joint ventures blijkt en die is geboekt met de eigen-vermogenmethode. 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  
Winst/(verlies) over de periode uit stopgezette 
bedrijfsactiviteiten 

- 939 1.513 

2 GECONSOLIDEERDE BALANS VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2014 

De volgende activa zijn ingedeeld als gehouden voor verkoop: 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  31 dec 2011 
Investeringen die zijn geboekt met de  
eigen-vermogenmethode 

- - 49.029 - 

Totaal van activa die zijn ingedeeld als 
gehouden voor verkoop 

- - 49.029 - 

TOELICHTING 34. VERGOEDINGEN AAN DE COMMISSARIS VAN DE GROEP 

 

   31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 

    

Audit van de Groep volgens wettelijke verplichting 298 279 338 

Andere auditgerelateerde diensten 44 69 27 

Totaal van audit-gerelateerde diensten 342 348 365 

        

Tax adviezen 810 748 414 

Andere diensten 900 292 62 

Totaal van niet-audit-gerelateerde diensten 1.710 1.040 476 

        

Totaal 2.052 1.388 841 

    

TOELICHTING 35. GEBEURTENISSEN NA RAPPORTERINGSDATUM 

Toelichting 35.1 Incentivebonusregeling (op aandelen gebaseerde betalingen) 

De regeling voor in contanten uitbetaalde incentivebonussen is gewijzigd na 31 december 2014, waardoor 

deze is veranderd van (in IFRS 2-termen) een ‘equity-settled’ in een ‘cash-settled’ regeling. Het  

uitgaande-kasstroomeffect is opgenomen in de transactiekosten die in de volgende alinea worden toegelicht. 

Toelichting 35.2 Exitstrategie en de daarmee verbonden transactiekosten 

De aandeelhouders hebben een definitieve overeenkomst getekend om de Groep aan Lone Star Funds te 

verkopen. Het gevolg daarvan is dat de Groep in het tweede of derde kwartaal van 2015 een aantal 

transactiekosten zal moeten maken (onder andere de incentivebonus) met een totaalbedrag dat naar schatting 

tussen de € 20 miljoen en € 25 miljoen zal liggen. 

Toelichting 35.3 Andere gebeurtenissen 

We zijn niet op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31 december 2014, die 

een materiële impact kunnen hebben op de financiële positie, financiële prestaties en kasstromen van de Groep. 
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TOELICHTING 36. WINST PER AANDEEL 

De gewone winst per aandeel wordt berekend door het resultaat te delen door het gewogen gemiddelde van 

het aantal uitstaande gewone aandelen voor de verslagperiode. 

De basiswinst per gewoon aandeel wordt als volgt berekend: 

 

    

Gewone winst per aandeel  31 dec 2014  31 dec 2013   31 dec 2012  

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten dat kan worden 
toegewezen aan houders van gewone aandelen Balta Finance S. à r.l. 

1.236 (66.601) (91.578) 

Nettoresultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten dat kan worden 
toegewezen aan houders van gewone aandelen Balta Finance S. à r.l. 

- 21.139 1.513 

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in 
duizendtallen) 

800 800 800 

Nettoresultaat per aandeel dat kan worden toegewezen aan 
houders van gewone aandelen Balta Finance S. à r.l. 
(in euro’s) 

1,55 (56,83) (112,58) 

TOELICHTING 37. BEDRIJFSSEGMENTEN 

Bij Balta, beoordeelt het Directiecomité als belangrijkste besluitvormingseenheid op operationeel niveau de 

externe inkomsten en aangepaste operationele winst om de prestaties van segmenten te beoordelen en 

middelen aan het totale bedrijf toe te wijzen. De rapportagesegmenten en regio’s zijn geïdentificeerd en de 

toelichtingen geselecteerd conform het Internal Financial Reporting-systeem (managementbenadering) en 

gebaseerd op het in Toelichting 1 uiteengezette boekhoudbeleid. 

Per 31 december 2014 worden de activiteiten van de Groep verzameld in vier rapporteerbare segmenten die 

zijn gebaseerd op producten en productieprocessen. De activiteiten van de segmenten zijn als volgt: 

 
Rugs Ons segment Rugs ontwerpt, vervaardigt en verdeelt een breed assortiment van 

machinaal geweven karpetten aan internationale kleinhandelaars 
(gespecialiseerde winkels, winkels voor binnenhuisdecoratie, meubelwinkels, 
discountwinkels en doe-het-zelfzaken) en aan groothandelaars. Wij leggen ons 
toe op vloerkleden die consumenten in vrijwel elke kamer van de woonst 
kunnen gebruiken. Ook ontwerpen wij bepaalde van onze producten voor 
buitengebruik. 

Residential Ons segment Residential ontwerpt, vervaardigt en verdeelt een uitgebreid 
assortiment van getuft kamerbreed tapijt, evenals geweven kamerbreed tapijt, 
wollen tapijt en tapijttegels, aan belangrijke klein- en groothandelaars zoals 
gespecialiseerde ketens voor tapijt, binnenhuisdecoratie en meubilair, 
bouwmarkten, onafhankelijke kleinhandelaars en installateurs. Onze rugs 
worden vervaardigd van synthetische en natuurlijke vezels in zowel traditionele 
als hedendaagse designs, in verschillende prijscategorieën voor de massamarkt. 

Commercial Ons segment Commercial vervaardigt en verdeelt modulaire tapijttegels en 
kamerbreed tapijt aan een brede waaier van niet-residentiële eindmarkten, 
waaronder kantoren, de horeca, de vrijetijdssector en openbare infrastructuur. 
Onze producten van het segment Commercial worden verkocht via twee 
merken: Arc Edition, dat commercieel kamerbreed tapijt voor thuis, de horeca 
en kantoren aanbiedt, en Modulyss, dat modulaire tapijttegels voor kantoren 
en publieke projecten aanbiedt. 

Non-woven Het segment Non-woven vervaardigt en verdeelt technisch en Residential 
naaldvilt en andere non-wovenproducten, vervaardigd van stapelvezels voor 
uiteenlopende eindmarkten. Onze residentiële non-wovenproducten zijn 
doorgaans vooral rugs voor hedendaagse vloerbekledingsdoeleinden, zoals 
promotiecampagnes en/of grootschalige evenementen. Onze technische non-
wovenproducten zijn onder meer auto-onderdelen, geotextiel, producten voor 
druk- en publiciteitsdoeleinden en producten voor de bouwsector. 
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Cijfers die maandelijks worden verstrekt aan de chief operating decision maker zijn omzet, EBITDA, 

nettovoorraad, openstaande debiteuren en kapitaalverbintenissen. De onderstaande segmentinformatie is op 

die basis geselecteerd. Het blijkt dat andere cijfers, zoals totaal van activa en passiva per segment, niet intern 

worden gecontroleerd en onderstaand dus ook niet worden gepubliceerd. Renteopbrengsten, rentekosten en 

belastingen worden centraal beheerd en worden dus ook niet per segment weergegeven, aangezien ze niet 

worden meegenomen in het bepalen van de winstgevendheid per segment. 

De volgende tabel bevat onze omzet voor de jaren afgesloten op 31 december 2014, 2013 en 2012 per 

segment en geografische locatie (op basis van het land waarheen de goederen zijn verzonden). De Groep 

heeft één externe klant die 11% van de omzet van de Groep vertegenwoordigt. 

 
  31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 

Per segment    

Rugs 181.544 179.244 170.100 

Residential 239.148 240.167 259.235 

Commercial 69.904 62.230 60.030 

Non-woven 28.933 36.111 36.727 

Totale omzet 519.529 517.752 526.092 

    

Per geografische locatie    

Europa 428.049  430.633  446.440  

Noord-Amerika 43.611  37.315  32.644  

Rest van de wereld 47.869  49.804  47.007  

Totale omzet 519.529 517.752 526.092 

De Adjusted EBITDA volgens segment staat hieronder: 

 

 K EUR 31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 

    

Rugs 30.823 26.975 20.643 

Residential 23.237 20.324 21.614 

Commercial 7.942 6.986 5.645 

Non-woven 3.147 1.331 (670) 

Totale Adjusted EBITDA 65.149 55.616 47.232 

De kapitaalverbintenissen, voorraad en openstaande debiteuren per segment staan hieronder. 

 

 K EUR 31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 
    

Rugs 10.427 26.595 12.035 

Residential 8.928 13.666 14.963 

Commercial 5.466 2.575 1.743 

Non-woven 292 1.392 689 

Totaal kapitaalverbintenissen 25.113 44.229 29.431 

 

 K EUR 31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 

    

Rugs 56.318 49.694 44.679 

Residential 53.892 55.487 54.640 

Commercial 13.688 13.029 11.346 

Non-woven 2.993 3.506 6.412 

Totale voorraad 126.891 121.716 117.077 

 

 K EUR 31 dec 2014  31 dec 2013  31 dec 2012 
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Rugs 13.508 14.306 14.554 

Residential 17.185 16.734 23.866 

Commercial 4.631 4.715 4.825 

Non-woven 1.640 1.565 2.021 

Totaal openstaande debiteuren 36.964 37.320 45.266 
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Geauditeerde geconsolideerde jaarrekening 

van BPS parent, inc. en zijn dochterondernemingen 

per en voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017 
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS 

De Raad van Bestuur  

BPS Parent, Inc. 

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening 

We hebben de controle uitgevoerd van de in bijlage opgenomen geconsolideerde jaarrekening van BPS 

Parent, Inc. en haar dochterondernemingen, bestaande uit de geconsolideerde balans op 1 januari 2017 en de 

bijbehorende winst- en verliesrekening, het geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het 

geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het op die datum afgesloten boekjaar, evenals de toelichting bij de 

geconsolideerde jaarrekening. 

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening die een 

getrouw beeld geeft in overeenstemming met in de VS algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving; dit betreft onder meer het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne 

beheersing die relevant is voor de opstelling en getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die 

geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

Verantwoordelijkheid van de revisor 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. We hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in 

overeenstemming met in de VS algemeen aanvaarde controlestandaarden. Die standaarden vereisen dat we 

onze audit zo plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde 

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de beoordeling door de revisor, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van 

materieel belang in de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van 

die risico-inschatting neemt de revisor de interne beheersing van de vennootschap in aanmerking die 

relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de geconsolideerde jaarrekening, die een getrouw 

beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn 

maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, 

alsmede een evaluatie van de presentatie van de geconsolideerde jaarrekening als geheel. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons 

oordeel te baseren.  

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening waarnaar hierboven is verwezen, in alle van 

materieel belang zijnde opzichten, een getrouw beeld van de financiële positie van de vennootschap BPS 

Parent, Inc. en haar dochterondernemingen op 1 januari 2017 evenals van haar geconsolideerde resultaten en 

de geconsolideerde kasstromen voor het op diezelfde datum afgesloten boekjaar in overeenstemming met in 

de VS algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
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Wijziging van grondslag voor financiële verslaggeving 

Zoals opgenomen in toelichting 3 van de geconsolideerde jaarrekening, heeft de raad van bestuur ervoor 

geopteerd de administratieve verwerking van de in voorraad aangehouden samples en 

vervangingsonderdelen te wijzigen. Ons oordeel bevat hiervoor geen voorbehoud.  

Toelichtende paragraaf 

Zoals opgenomen in toelichting 14 van de geconsolideerde jaarrekening, is BPS Parent, Inc. op 1 februari 

2017 door een niet-verbonden onderneming overgenomen. Ons oordeel bevat hiervoor geen voorbehoud.  

 

 

Irvine, Californië 

28 maart 2017 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 1 JANUARI 2017 

 

ACTIVA 

Vlottende activa   

Liquide middelen $ 709.821  

Vorderingen, na aftrek van voorzieningen voor dubieuze crediteuren van $ 554.015   13.993.776  

Overige vorderingen  170.000  

Voorraden   17.496.258  

Uitgestelde belastingvordering  861.762  

Vooruitbetaalde kosten en overige vlottende activa  1.171.517  

Totaal vlottende activa  34.403.134  

Materiële vaste activa, netto  11.797.220  

Immateriële activa, netto  3.445.584  

Overige activa  3.910.155  

Totaal activa $ 53.556.093  

VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN 

Schulden op korte termijn   

Kortetermijnschulden bij kredietinstellingen $ 1.152.427  

Handelsschulden  8.318.945  

Voorzieningen  8.353.760  

Te betalen belastingen  1.333.361  

Kredietlijn  6.000.000  

Kortlopend gedeelte van langlopende schulden, na aftrek van schuldkorting  7.748.480  

Totaal schulden op korte termijn  32.906.973  

Uitgestelde belastingverplichting  1.587.037  

Totaal schulden  34.494.010  

Eigen vermogen   

Gewone aandelen, $ 0,10 nominale waarde - 50.000 aandelen toegestaan, 

20.980 aandelen uitgegeven en uitstaand  2.098  

Agioreserve  21.099.902  

Gecumuleerd tekort  (2.039.917) 

Totaal eigen vermogen  19.062.083  

Totaal passiva $ 53.556.093  
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 

1 JANUARI 2017 

 

 

OMZET   

Omzet producten $ 126.062.389  

Kortingen, terugzendingen en provisies  (4.861.530)  

Netto-omzet  121.200.859  

KOSTPRIJS VERKOCHTE GOEDEREN  78.557.066  

BRUTOWINST  42.643.793  

BEDRIJFSKOSTEN   

Verkoopkosten 

Marketingkosten 

Algemene en administratieve kosten 

 16.564.910  

6.729.152 

8.471.185  

Totaal bedrijfskosten  31.765.247  

BEDRIJFSRESULTAAT  10.878.546 

OVERIGE KOSTEN   

Rentelasten  925.572  

Overige kosten, netto  47.501  

Totaal overige kosten  973.073  

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN  9.905.473  

BELASTINGEN  3.613.564  

NETTO-RESULTAAT $ 6.291.909  
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VOOR HET JAAR 

AFGESLOTEN OP 1 JANUARI 2017 

 

 

 Gewone aandelen 

 

Agioreserve 

 

Gecumuleerd 

tekort 

 

Totaal Aandelen 

 

Aantal  

SALDO, 3 januari 2016 20.980 $ 2.098 $ 21.099.902  $ (10.483.627) $ 10.618.373 

Wijziging in de grondslagen 

voor financiële verslaggeving 

(zie Toelichting 3) - 

 

- 

 

- 

 

2.151.801  

 

2.151.801 

SALDO, 3 januari 2016 

(aangepast) 

20.980  2.098  21.099.902  (8.331.826)  12.770.174 

Netto-resultaat -  -  -  6.291.909   6.291.909 

SALDO, 1 januari 2017 20.980 $ 2.098 $ 21.099.902 $ (2.039.917) $ 19.062.083 
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 

1 JANUARI 2017 

 

KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 
  

Netto-resultaat $ 6.291.909  

Aanpassingen voor de aansluiting van de netto-inkomsten op de 

nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten: 

  

Afschrijvingen en waardeverminderingen  2.249.911  

Afschrijving van immateriële activa  664.250  

Kosten dubieuze schulden  167.988  

Verlies op de verkoop van materiële vaste activa  32.292  

Uitgestelde belastingen  158.150  

Afschrijving van geactiveerde financieringskosten en uitgestelde financiële 

kosten 

 216.705  

Wijziging in:   

Handelsvorderingen  (136.867) 

Overige vorderingen  42.480  

Voorraden  (2.611.489) 

Te betalen belastingen  (506.697) 

Vooruitbetaalde kosten  (611.910) 

Overige activa  162.236  

Handelsschulden  749.519  

Voorzieningen  (983.860) 

Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten  5.884.617  

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN   

Betalingen voor de verwerving van materiële vaste activa  (5.317.817) 

Nettokasstromen gebruikt voor investeringsactiviteiten  (5.317.817) 

KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN   

Nettoterugbetalingen op nieuwe kredietlijn  (1.000.000) 

Terugbetalingen van langlopende schulden  (1.425.000) 

Kortetermijnschulden bij kredietinstellingen  1.152.427 

Nettokasstromen gebruikt in financieringsactiviteiten  (1.272.573) 

NETTOWIJZIGING IN LIQUIDE MIDDELEN  (705.773) 

LIQUIDE MIDDELEN, begin van het jaar  1.415.594  

LIQUIDE MIDDELEN, einde van het jaar $ 709.821  

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE KASSTROMEN   

Contanten betaald voor belastingen $ 3.963.344  

Contanten betaald voor rente $ 712.659  
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOOR HET JAAR 

AFGESLOTEN OP 1 JANUARI 2017 

 

Toelichting 1 – Aard van de bedrijfsactiviteiten 

BPS Parent, Inc. (“BPS Parent”) bezit alle uitstaande aandelen van Bentley Prince Street Holdings, 

Inc. (“BPS Holdings”). BPS Parent en BPS Holdings zijn vennootschappen naar het recht van 

Delaware, opgericht op 17 augustus 2012. BPS Holdings bezit alle uitstaande aandelen van Bentley 

Mills, Inc. (“Bentley Mills”). Bentley Mills vervaardigt en verdeelt kamerbreed tapijt, tapijttegels, 

polypropyleentegels en verwante vloerbekledingsproducten. Bentley Mills, Inc. heeft zijn 

hoofdkantoor en productie- en distributiefaciliteit in City of Industry, California, naast andere 

vestigingen in de Verenigde Staten. 

Toelichting 2 – Samenvatting van de voornaamste boekhoudprincipes 

Grondslag voor de presentatie – De geconsolideerde jaarrekening per en voor het jaar afgesloten op 

1 januari 2017 omvat de rekeningen van BPS Parent, BPS Holdings en Bentley Mills (samen de 

“Vennootschap”). Alle wezenlijke intragroepssaldi en -transacties zijn geëlimineerd bij de 

consolidatie. Prince Street Inc., een dochteronderneming van Bentley Mills Inc., had geen saldi of 

activiteiten voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017. 

Boekjaar – Het boekjaar van de Vennootschap eindigt op de zondag die het dichtst bij 31 december 

ligt. Het boekjaar 2016 eindigde op 1 januari 2017. 

Gebruik van schattingen – Bij de opstelling van geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming 

met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten is het management 

genoodzaakt om schattingen en veronderstellingen te doen die een invloed hebben op de 

gerapporteerde bedragen van de activa en verplichtingen en de bekendmaking van voorwaardelijke 

activa en verplichtingen per datum van de geconsolideerde jaarrekening en op de gerapporteerde 

bedragen van inkomsten en uitgaven tijdens de verslagperiode. De werkelijke resultaten kunnen 

verschillen van deze schattingen. 

Opname van opbrengsten – De opbrengsten worden opgenomen wanneer de producten worden 

verzonden: dit is het moment waarop het eigendomsrecht overgaat op de klanten, de prijs vastligt en 

kan worden bepaald, en er een redelĳke zekerheid van de inbaarheid is, met gepaste 

waardeverminderingen voor geschatte kortingen en terugzendingen. 

Verzend- en verwerkingskosten – De aan de klanten gefactureerde verzend- en verwerkingskosten 

zijn opgenomen in de nettoverkoop. De kosten van het verzenden van goederen naar klanten zijn 

opgenomen in de kostprijs van de verkochte goederen in de begeleidende geconsolideerde 

resultatenrekening. Deze kosten bedroegen $ 3.794.648 voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017. 

Publiciteitskosten – De publiciteitskosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor marketing, promotie-

evenementen, productcatalogi, online advertenties en gedrukte media. Deze kosten worden 

opgenomen wanneer ze worden gemaakt. Voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017 bedroegen deze 

kosten $ 1.322.695, die zijn opgenomen in de verkoopkosten en de marketingkosten in de 

begeleidende geconsolideerde resultatenrekening. 

Liquide middelen – De Vennootschap beschouwt alle zeer liquide beleggingen met een 

aanvankelijke looptijd van 90 dagen of minder als liquide middelen. 
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Vorderingen – De Vennootschap verstrekt niet-zekergesteld en renteloos krediet aan haar klanten in het 

normale verloop van haar bedrijfsvoering, en vorderingen worden beschouwd als vervallen op basis van de 

betalingsvoorwaarden voor de klanten. Het management voert op doorlopende basis kredietbeoordelingen 

uit van zijn klanten en controleert de handelsvorderingen op geregelde basis. Er worden voorzieningen 

voor oninbare vorderingen en geschatte terugzendingen opgenomen op basis van de beoordelingen door 

het management van de uitstaande vorderingen. Vorderingen worden afgeboekt wanneer alle 

inningsmethodes zijn uitgeput. 

Voorraden – Voorraden bestaan uit grondstoffen, werk in uitvoering en afgewerkte goederen, en zij 

worden opgenomen tegen het laagste van ofwel de kosten ofwel de marktwaarde, waarbij de kosten 

worden bepaald op first-in, first-out basis. 

Materiële vaste activa – Materiële vaste activa worden geboekt tegen kostprijs en zij worden lineair 

afgeschreven over hun geschatte resterende gebruiksduur van twee tot zestien jaar voor activa 

overgenomen in het kader van de overname in 2012 en een geschatte resterende gebruiksduur van drie 

tot tien jaar voor alle overige activa. Investeringen in gehuurde activa worden lineair afgeschreven 

over het kortste van ofwel de looptijd van de betrokken lease ofwel de gebruiksduur van de activa. 

Reparaties en onderhoudskosten die de gebruiksduur niet verlengen en/of de waarde van de activa niet 

verhogen worden ten laste van de activiteiten opgenomen wanneer ze worden gedaan. 

Immateriële en vaste activa – De Vennootschap beoordeelt de realiseerbaarheid van haar 

immateriële en vaste activa telkens wanneer gebeurtenissen of wijzigingen in de omstandigheden 

aangeven dat de boekwaarde van deze activa mogelijk niet realiseerbaar is. Als de verwachte 

toekomstige kasstromen uit het gebruik van deze activa (zonder korting of rentelasten) minder 

bedragen dan de boekwaarde, wordt een waardevermindering opgenomen om de boekwaarde van het 

actief te verlagen tot zijn geschatte marktwaarde. Immateriële activa met een eindige gebruiksduur 

worden afgeschreven over hun geschatte resterende gebruiksduur. Voor het jaar afgesloten op 1 

januari 2017 was het management van oordeel dat er geen bijzondere waardevermindering van vaste 

activa moest worden toegepast. 

Uitgestelde financieringsvergoedingen – De Vennootschap heeft vergoedingen in verband met de 

financiering van haar schuldverplichtingen geactiveerd. Deze vergoedingen worden afgeschreven 

over de resterende gebruiksduur van de betrokken schuldverplichtingen. Per 1 januari 2017 bedroeg 

het niet-afgeschreven saldo $ 333.333. Na het op 1 januari 2017 afgesloten jaar betaalde de 

Vennootschap de betrokken schuldverplichting af (zie Toelichting 13). Bijgevolg zijn de uitgestelde 

financieringsvergoedingen per 3 januari 2017 geclassificeerd als vlottende activa en opgenomen in 

vooruitbetaalde kosten en overige vlottende activa in de begeleidende geconsolideerde balans. 

Belangrijkste leveranciers – De aankopen bij twee leveranciers maakten circa 34% uit van de totale 

aankopen van de Vennootschap tijdens het jaar afgesloten op 1 januari 2017. De handelsschulden aan 

deze twee leveranciers maakten circa 38% uit van de totale handelsschulden per 1 januari 2017. 

Het management meent dat er alternatieve bronnen beschikbaar zijn in geval van gebeurtenissen met 

een impact op een of meer van deze bronnen, en dat dergelijke gebeurtenissen geen significante 

impact zouden hebben op de bedrijfsvoering van de Vennootschap op lange termijn. Het is mogelijk 

dat bepaalde aanpassingen in de producten van de Vennootschap moeten worden gedaan tijdens de 

overgang om rekening te houden met de verandering van leveranciers. 

Recent ingevoerde boekhoudkundige wijzigingen – In augustus 2014 heeft de Financial 

Accounting Standards Board (“FASB”) de Accounting Standards Update (“ASU”) 2014-15, 

Presentation of Financial Statements - Going Concern (Subtopic 205-40), Disclosure of Uncertainties 

about an Entity's Ability to Continue as a Going Concern uitgegeven. De wijzigingen in deze update 

schrijven voor dat het management van een entiteit bij de opstelling van de financiële staten voor elke 

jaarlijkse en tussentijdse verslagperiode moet nagaan of er omstandigheden of gebeurtenissen zijn die, 

als geheel beschouwd, aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de entiteit om haar 
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bedrijfsactiviteiten voort te zetten in het jaar dat volgt op de datum van de betrokken financiële staten 

(of in het jaar na de datum waarop de financiële staten beschikbaar zijn voor uitgifte in voorkomend 

geval). ASU 2014-15 is van kracht voor jaarlijkse verslagperiodes die eindigen na 15 december 2016, 

en voor jaarlijkse en tussentijdse verslagperiodes daarna. Vervroegde toepassing is toegestaan. Deze 

toepassing had geen wezenlijke impact op de geconsolideerde jaarrekening, financiële positie of 

bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

In juli 2015 gaf de FASB ASU 2015-11, Inventory (Topic 330), Simplifying the Measurement of 

Inventory uit. De wijzigingen in deze update schrijven voor dat de voorraden moeten worden 

gewaardeerd tegen de laagste waarde van ofwel de kostprijs, ofwel de netto-opbrengstwaarde. ASU 

2015-11 is van kracht voor tussentijdse en jaarlijkse verslagperiodes die beginnen na 15 december 2016. 

Vervroegde toepassing is toegestaan. De Vennootschap heeft de voorraden in de geconsolideerde balans 

gepresenteerd tegen de laagste waarde van ofwel de kostprijs, ofwel de netto-opbrengstwaarde. Deze 

toepassing had geen wezenlijke impact op de geconsolideerde jaarrekening, financiële staten of 

bedrijfsresultaten van de Vennootschap. 

Eigen verzekering voor werknemersuitkeringen – Vóór 17 augustus 2012 werkte de Vennootschap 

met een eigen verzekering voor claims voor werknemersuitkeringen met een maximale verplichting 

van $ 250.000 per claim. Na 17 augustus 2012 wijzigde de Vennootschap haar 

werknemersuitkeringsdekking en had zij niet langer een eigen verzekering; er zijn echter openstaande 

claims en andere potentiële claims die zijn opgelopen maar nog niet opgenomen waarvoor de 

Vennootschap aansprakelijk is. De Vennootschap handhaafde een reserve voor eigen verzekering van 

circa $ 477.000 per 1 januari 2017. Deze overlopende posten vertegenwoordigen een schatting van de 

uiteindelijke kosten van claims betreffende haar zelf verzekerde werknemersuitkeringsdekking op 

basis van een analyse door de Vennootschap van de historische ervaringen en de verwachte trends in 

de claimsfrequentie en -ernst. Het bedrag wordt opgenomen in de toe te rekenen kosten in de 

begeleidende geconsolideerde balans. De werkelijke betalingen die in de toekomst zullen moeten 

worden gedaan, kunnen verschillen van deze reserve. 

Garanties – De geschatte garantiekosten worden opgenomen wanneer de producten worden verkocht, 

en zij worden periodiek herzien en bijgestuurd door het management ter weerspiegeling van de 

verwachte en werkelijke ervaringen. 

Concentratie van het kredietrisico – De financiële instrumenten die de Vennootschap kunnen 

blootstellen aan het kredietrisico bestaan hoofdzakelijk uit liquide middelen en vorderingen. De 

Vennootschap bewaart het grootste deel van haar contante rekeningen bij één handelsbank. De 

betrokken kastegoeden worden verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) voor 

een maximumbedrag van $ 250.000. De Vennootschap eist geen zekerheden voor haar vorderingen. Het 

management beschouwt haar klantenbasis als kredietwaardig en meent dat de aangelegde reserves voor 

de vorderingen volstaan om het risico van eventuele toekomstige verliezen te dekken. 

Reële waarde van financiële instrumenten – De boekwaarde van liquide middelen, vorderingen en 

schulden benadert hun reële waarde door de korte looptijd van deze instrumenten. De boekwaarde van 

langlopende schulden benadert hun reële waarde omdat de rente gebaseerd is op de vastgelegde 

marktrente of een variabele referentierente. 

Vennootschapsbelasting – De vennootschapsbelasting wordt verwerkt via de methode van de activa 

en verplichtingen waarbij uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen moeten worden 

opgenomen voor de verwachte toekomstige belastinggevolgen van tijdelijke verschillen tussen de 

geconsolideerde jaarrekening en de fiscale waarde van de activa en verplichtingen tegen de 

toepasselijke belastingtarieven. Er wordt een waarderingscorrectie toegepast wanneer het 

waarschijnlijker is dat een deel of het geheel van de uitgestelde belastingvorderingen niet zal worden 

gerealiseerd. De Vennootschap beoordeelt de realiseerbaarheid van haar uitgestelde 

belastingvorderingen via de evaluatie van haar waarderingscorrectie en door het bedrag van deze 

correctie aan te passen indien nodig. 
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De Vennootschap neemt het belastingvoordeel uit onzekere fiscale posities enkel op als het meer 

waarschijnlijk is dan niet dat de fiscale posities zullen standhouden bij het onderzoek door de 

belastingautoriteiten, op basis van de technische merites van de positie. Het belastingvoordeel wordt 

gewaardeerd op basis van het grootste voordeel met een waarschijnlijkheid van meer dan 50% dat het 

wordt gerealiseerd bij de definitieve afrekening. De Vennootschap neemt rente en boetes voor 

vennootschapsbelastingen op in verschuldigde belastingen. Raadpleeg Toelichting 9 voor nadere 

details. 

Gebeurtenissen na balansdatum – Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen of transacties die 

plaatsvinden na de datum van de geconsolideerde balans, maar voor de geconsolideerde jaarrekening 

beschikbaar is voor uitgifte. De Vennootschap neemt in de geconsolideerde jaarrekening de gevolgen op 

van alle gebeurtenissen na balansdatum die meer duidelijkheid verschaffen over omstandigheden die 

bestonden per datum van de geconsolideerde balans, met inbegrip van de schattingen die inherent zijn aan 

het proces van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening. De Vennootschap neemt in haar 

geconsolideerde jaarrekening geen gebeurtenissen na balansdatum op die duidelijkheid verschaffen over 

omstandigheden die nog niet bestonden per datum van de geconsolideerde balans, maar die plaatsvonden 

na de datum van de geconsolideerde balans en voor de geconsolideerde jaarrekening beschikbaar is voor 

uitgifte. Raadpleeg Toelichting 14. 

De Vennootschap heeft gebeurtenissen na balansdatum geëvalueerd tot 28 maart 2017, de datum 

waarop de geconsolideerde jaarrekening beschikbaar was voor uitgifte. 

Toelichting 3 – Wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving 

Op 4 januari 2016 besloot de Vennootschap haar methode voor de boekhoudkundige verwerking van 

voorraadstalen en reserveonderdelen te wijzigen. Tot dan werden voorraadstalen en reserveonderdelen als 

kosten opgenomen. Volgens de nieuwe methode zullen voorraadstalen en reserveonderdelen worden 

geactiveerd en afgeschreven over respectievelijk 24 en 48 maanden. De nieuwe methode voor de 

boekhoudkundige verwerking van voorraadstalen en reserveonderdelen geniet de voorkeur omdat zij het 

boekhoudbeleid van de Vennootschap in overeenstemming brengt met de aanvaarde praktijken in de 

sector en de inkomsten en uitgaven beter op elkaar afstemt. Het gecumuleerde effect van de verandering 

vanaf het begin van het jaar was een daling van de voorraden met $ 780.544, een stijging van de materiële 

vaste activa met $ 1.385.817, een stijging van de overige activa met $ 2.783.389, een stijging van de 

verschuldigde vennootschapsbelasting met $ 1.236.862 en een stijging van de ingehouden winst met $ 

2.151.801. Als de Vennootschap haar methode voor de boekhoudkundige verwerking van voorraadstalen 

en reserveonderdelen niet had gewijzigd, zouden voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017 de kosten van 

de verkoop $ 82.992 meer hebben bedragen, de bedrijfskosten $ 172.551 meer, de voorziening voor $ 

93.273 minder, en de netto-inkomsten $ 162.270 minder in de geconsolideerde resultatenrekening. 

Toelichting 4 – Voorraden 

Per 1 januari 2017 bestonden de voorraden uit het volgende: 

 

Grondstoffen $ 8.429.291 

Werk in uitvoering  6.000.872 

Afgewerkte producten  3.066.095 

Voorraden $ 17.496.258 
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Toelichting 5 – Materiële vaste activa 

Per 1 januari 2017 bestonden de materiële vaste activa uit het volgende: 

 

Machines en uitrusting $ 13.464.661  

Leasing en soortgelijke rechten  977.780  

Computerhardware en -software  1.171.487  

Meubilair en installaties van gebouwen  83.030  

Reserveonderdelen  2.776.170  

Constructie in uitvoering  1.516.973  

Totaal materiële vaste activa  19.990.101  

Gecumuleerde afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

 (8.192.881) 

Materiële vaste activa, netto $ 11.797.220 

 

De waardeverminderingen bedroegen $ 2.249.911 voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017. 

Toelichting 6 – Immateriële activa 

Immateriële activa worden opgenomen tegen kostprijs min gecumuleerde afschrijvingen. Immateriële 

activa met een eindige gebruiksduur worden afgeschreven over hun geschatte resterende 

gebruiksduur. 

De brutoboekwaarde en de gecumuleerde afschrijvingen van immateriële activa waren per 1 januari 2017: 

 

Immaterieel actief  

Gewogen 

gemiddelde 

gebruiksduur 

(jaren)  

Bruto- 

bedrag  

Gecumuleerde 

afschrijving  Netto 

Klantenrelaties  8 $ 1.274.000 $ 690.083 $ 583.917 

Merknamen  10  5.050.000  2.188.333  2.861.667 

   $ 6.324.000 $ 2.878.416 $ 3.445.584 

De afschrijvingslasten bedroegen $ 664.250 voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017. Per 1 januari 

2017 zullen de toekomstige afschrijvingslasten in verband met immateriële activa met eindige 

gebruiksduur tijdens de komende vijf jaar en daarna naar verwachting als volgt zijn: 

2017 $ 664.250 

2018 664.250 

2019 664.250 

2020 611.167 

2021 505.000 

Daarna 336.667 

 
$ 3.445.584 
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Toelichting 7 – Kredietlijn 

In april 2015 sloot de Vennootschap een overeenkomst voor een doorlopende kredietlijn af met een 

financiële instelling waarbij zij tot $ 20.000.000 kan lenen, behoudens bepaalde beperkingen. De 

overeenkomst verstrijkt op 27 augustus 2020. De uitstaande leningen in het kader van deze kredietlijn 

dragen rente tegen de Tranche LIBOR plus 3,00%. Per 1 januari 2017 bedroeg de rente 3,81%. Alle 

leningen worden zekergesteld door vrijwel alle activa van de Vennootschap. 

De kredietlijnovereenkomst omvat convenanten betreffende het naleven van bepaalde financiële 

ratio's en diverse andere beperkingen. Per 1 januari 2017 is het management van mening dat de 

Vennootschap deze convenanten naleeft. 

De kredietlijnovereenkomst omvat ook een kredietbriefbepaling voor het minste van ofwel (a) een 

bedrag gelijk aan (i) $ 1.000.000 min (ii) het dan uitstaande kredietbriefrisico, ofwel (b) de dan 

beschikbare doorlopende lening, die de beschikbaarheid voor voorschotten verminderen. Er werden 

geen vorderingen ingesteld op de kredietbrief tijdens het op 1 januari 2017 afgesloten jaar. 

Na het op 1 januari 2017 afgesloten jaar betaalde de Vennootschap haar verplichting onder de 

kredietlijn af (zie Toelichting 14). 

Toelichting 8 – Termijnleningen 

Term Loan A – In april 2015 sloot de Vennootschap een overeenkomst voor een termijnlening af (de 

“Term Loan A”) met een financiële instelling waarbij zij een bedrag van $ 7.000.000 leende. De Term 

Loan A verstrijkt op 27 augustus 2020. In het kader van de Term Loan A moet de Vennootschap 

kwartaalbetalingen doen in overeenstemming met het betaalschema zoals opgenomen in de 

overeenkomst. De uitstaande leningen onder de Term Loan A dragen rente tegen de dagelijkse 

LIBOR plus 4,25%. Per 1 januari 2017 bedroeg de rente 5,06%. De Term Loan A schrijft ook voor 

dat de Vennootschap betalingen moet doen uit het kasstroomsaldo min de tijdens dat jaar gedane 

vrijwillige vooruitbetalingen. Betalingen uit het kasstroomsaldo worden toegepast op de resterende 

afbetalingen van hoofdsom krachtens de Term Loan A. 

Draw Term Loan – In april 2015 sloot de Vennootschap een overeenkomst voor een Draw Term 

Loan (“Draw Term Loan”) af met een financiële instelling waarbij zij beschikt over een niet‐
doorlopend krediet van maximaal $ 3.000.000. De Draw Term Loan verstrijkt op 27 augustus 2020. In 

het kader van de Draw Term Loan moet de Vennootschap kwartaalbetalingen doen in 

overeenstemming met een jaarlijks betaalschema zoals opgenomen in de overeenkomst. $ 456.250 

van de uitstaande leningen onder de Draw Term Loan draagt rente tegen de dagelijkse LIBOR plus 

4,25% (per 1 januari 2017 bedroeg de rente 5,06%), terwijl de rest rente draagt tegen de Tranche 

LIBOR plus 3,75%. Per 1 januari 2017 bedroeg de rente 4,56%. 

Alle leningen onder de Term Loan A en de Draw Term Loan worden zekergesteld door vrijwel alle 

activa van de Vennootschap. De overeenkomsten voor de Term Loan A en de Draw Term Loan 

omvatten convenanten betreffende het aanhouden van bepaalde financiële ratio's en diverse andere 

beperkingen. Per 1 januari 2017 is het management van mening dat de Vennootschap deze 

convenanten naleeft. 
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Per 1 januari 2017 waren de uitstaande saldi onder de Term Loan A en de Draw Term Loan en hun 

betrokken kortingen als volgt: 

 

  Hoofdsom  

Niet-afgeschreven 

geactiveerde 

financieringskosten  Netto 

Term Loan A $ 5.512.500 $ 263.530 $ 5.248.970 

Draw Term Loan  2.625.000  125.490  2.499.510 

Totaal $ 8.137.500 $ 389.020 $ 7.748.480 

Na het op 1 januari 2017 afgesloten jaar betaalde de Vennootschap haar verplichting onder de Term 

Loan A en de Draw Term Loan af, en werd de betrokken niet-afgeschreven schuldkorting afgeboekt (zie 

Toelichting 14). 

Toelichting 9 – Aandelenopties 

Het aandelenincentiveplan van 2012 van BPS Parent, Inc. (het “Plan”) voorziet in de toekenning van 

opties aan werknemers, directeurs, consultants en bestuurders die geen werknemer zijn van de 

Vennootschap om gewone aandelen van BPS Parent te verwerven conform de voorwaarden die zijn 

vastgelegd in het Plan. Per 1 januari 2017 waren 50.000 aandelen gereserveerd voor uitgifte krachtens 

het Plan. De opties worden uitoefenbaar bij het bereiken van van tevoren bepaalde bedrijfsresultaten 

of een zeggenschapswijziging met een minimaal intern rendement (internal rate of return), en zij 

vervallen tien jaar na de uitgiftedatum. De prijs, voorwaarden en bepalingen van de toekenningen 

worden vastgelegd door de Raad van Bestuur. 

Voor het jaar afgesloten op 1 januari 2017 nam de Vennootschap geen aandelengebaseerde 

vergoeding op omdat er geen opties uitoefenbaar werden in de loop van het jaar. 

Vervallenverklaringen worden geschat op het moment van de toekenning en indien nodig herzien in 

latere periodes als de werkelijke vervallenverklaringen afwijken van deze schattingen. 

De Vennootschap schat de reële waarde van de aandelenopties aan de hand van het Black‐Scholes-

model voor optieprijzen. Belangrijke inputveronderstellingen gebruikt voor de schatting van de reële 

waarde van aandelenopties omvatten de uitoefenprijs van de toekenning, de verwachte looptijd van de 

optie, de verwachte volatiliteit van het Parent-aandeel tijdens de verwachte looptijd van de optie, de 

risicoloze rente tijdens de verwachte looptijd van de optie, de jaarlijkse dividendopbrengst van Parent 

en het vervallenverklaringspercentage. Het management van de Vennootschap meent dat de 

waarderingstechniek en de benadering die worden gehanteerd om de onderliggende 

veronderstellingen uit te werken geschikt zijn voor het berekenen van de reële waarde van de door de 

Vennootschap toegekende aandelenopties. Reële-waardeschattingen zijn niet bedoeld om werkelijke 

toekomstige gebeurtenissen of de waarde die uiteindelijk wordt gerealiseerd door de personen die de 

aandelentoekenningen ontvangen te voorspellen. 

De belangrijkste veronderstellingen die werden gebruikt voor de waardering van de aandelenopties 

toegekend tijdens het jaar afgesloten op 1 januari 2017 zijn in onderstaande tabel opgenomen: 

 

Verwachte looptijd (jaren) 5,50 

Verwachte volatiliteit 32,46% 

Risicovrije rente 1,35% 

Verwachte vervallenverklaringspercentage 0,00% 

Verwachte jaarlijkse dividendopbrengst 0,00% 
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De samenvatting van de optietoekenningen is als volgt: 

 Opties  

Gewogen  

gemiddelde 

uitoefenprijs 

per aandeel  

Resterende 

contractuele 

looptijd 

(jaren) 

       

Uitstaand,       

3 januari 2016 2.135  $ 1.107  8,34 

       

Toegekend 213   3.103  9,67 

Uitgeoefend -   -   

Vervallen -   -   

       

Uitstaand,       

1 januari 2017 2.348  $ 1.288  7,45 

       

Options uitoefenbaar op       

1 januari 2017 -  $ 1.000  - 

De gewogen gemiddelde reële waarde per toekenningsdatum van de opties toegekend tijdens het jaar 

afgesloten op 1 januari 2017 bedroeg $ 1.002. Er werden geen opties uitgeoefend tijdens het jaar 

afgesloten op 1 januari 2017. 

Na 1 januari 2017 werd BPS Parent, Inc. verkocht aan een derde, niet-verbonden partij (zie 

Toelichting 14), en door de daaruit voortvloeiende zeggenschapswijziging werden alle 2.348 

uitstaande opties per direct uitoefenbaar. Daardoor nam de Vennootschap op die datum totale 

verloningskosten op voor deze opties van ongeveer $ 1.400.000. 

Toelichting 10 – Vennootschapsbelasting 

De voorziening voor vennootschapsbelasting bestond per 1 januari 2017 uit het volgende: 

 

Verschuldigde belastingen   

Federaal $ 2.823.589 

Staat  631.825 

   

  3.455.414 

Uitgestelde belastingen   

Federaal  182.770 

Staat  (24.620) 

   

  158.150 

   

Totaal $ 3.613.564 

Verschillen tussen het effectieve belastingtarief van de Vennootschap en wat te verwachten zou zijn 

als het federale wettelijk belastingtarief was toegepast op de inkomsten vóór de 

vennootschapsbelasting uit voortgezette activiteiten, zijn hoofdzakelijk het gevolg van het gebruik 

van de aftrek voor binnenlandse productieactiviteiten in het kader van de federale belastingen, die niet 

aftrekbaar is voor de boekhouding of staatsbelastingen, en kosten in de boekhouding die niet 

aftrekbaar zijn voor de belastingen. 
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De belangrijkste elementen van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen van de 

Vennootschap per 1 januari 2017 zijn als volgt: 

 

Uitgestelde belastingvorderingen   

Voorraden $ 336.776 

Overlopende rekeningen en 

voorzieningen 

 724.833 

Overgenomen immateriële 

activa 

 397.572 

   

  1.459.181 

Uitgestelde belastingverplichtingen   

Materiële vaste activa  (2.126.952) 

Vooruitbetaalde kosten  (57.504) 

   

  (2.184.456) 

   

Netto uitgestelde 

belastingverplichtingen 

$ (725.275) 

De overgedragen bedrijfsverliezen van de Vennootschap voor staatsbelastingen zullen beginnen te 

vervallen in 2023. De Vennootschap dient belastingaangiftes in in het federale rechtsgebied van de 

VS en in diverse staatsrechtsgebieden. De Vennootschap kan doorgaans het voorwerp van onderzoek 

door de Amerikaanse federale (of staats- of plaatselijke) vennootschapsbelastingautoriteiten vormen 

gedurende drie jaar na de datum van indiening van een belastingaangifte. Per 1 januari 2017 heeft de 

Vennootschap geen verplichting voor onzekere fiscale posities. De Vennootschap verwacht niet dat 

het bedrag van de niet-opgenomen belastingvorderingen significant zal stijgen of dalen in de loop van 

de volgende 12 maanden. Er werden geen rente of boetes geboekt tijdens het jaar afgesloten op 1 

januari 2017. De Vennootschap werd door de IRS geïnspecteerd voor haar belastingaangifte van 

2013, maar deze inspectie is nu afgesloten. De definitieve vaststelling van wijzigingen in de aangifte 

van de Vennootschap door de IRS had geen wezenlijke extra belastingen tot gevolg. 

Toelichting 11 – Verbintenissen en voorwaardelijke verplichtingen 

Operationele leaseovereenkomsten – De Vennootschap voert haar activiteiten uit in gebouwen die 

worden geleased in het kader van overeenkomsten die worden geclassificeerd als operationele leases. 

Deze leases vervallen op diverse data tot maart 2025 en bepalen doorgaans dat de Vennootschap de 

verzekerings-, onderhouds- en operationele kosten betaalt. De huurkosten voor het jaar afgesloten op 

1 januari 2017 bedroegen circa $ 3.284.000. Zij zijn opgenomen in de verkoopkosten en de algemene 

en administratieve kosten in de begeleidende geconsolideerde resultatenrekening. 

De toekomstige minimale huurbetalingen krachtens deze leases zijn als volgt: 

2017 $ 3.171.000 

2018 2.831.000 

2019 2.000.000 

2020 1.881.000 

2021 1.889.000 

Daarna 5.989.000 

 
$ 17.761.000 
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Garantiereserve – De Vennootschap biedt productgaranties tegen oppervlakteslijtage, randrafeling, 

tuftbinding, vochtaantasting en statische ontladingen voor een termijn van maximaal 15 jaar na de 

verkoopdatum en tegen materiaal- en constructiefouten voor een termijn van twee jaar na de 

verkoopdatum De geschatte kosten van de productgaranties betreffende de verkoop tijdens de periode 

worden opgenomen en ten laste van de activiteiten genomen tijdens de periode waarin de producten 

worden verkocht. De wijzigingen in aangegroeide garanties tijdens het jaar afgesloten op 1 januari 

2017 waren als volgt: 

Beginsaldo $ 2.737.740 

Voorziening  597.217 

Betalingen (828.388) 

Eindsaldo $ 2.506.569 

Rechtsgeschillen – De Vennootschap is van tijd tot tijd betrokken bij diverse gerechtelijke procedures 

in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Naar mening van het management zullen de 

beschikkingen van al deze rechtsgeschillen geen wezenlijk ongunstige invloed hebben op de 

bedrijfsresultaten, financiële positie of liquiditeit van de Vennootschap. 

Toelichting 12 – Winstdelingsplan 

De Vennootschap onderhoudt een 401(k) toegezegde-bijdrage- en winstdelingsplan (het “401(k) 

Plan”). Het 401(k) Plan bepaalt dat de deelnemers bijdragen vóór belastingen doen waaraan de 

Vennootschap naar eigen keuze een overeenkomstige bijdrage kan leveren. De bijdragen voor het jaar 

afgesloten op 1 januari 2017 bedroegen circa $ 265.000. 

 

Toelichting 13 – Transacties met verbonden partijen 

De Vennootschap heeft een managementovereenkomst met haar grootste aandeelhouder, waarbij zij 

een aanvankelijke jaarlijkse vergoeding van $ 500.000 ($ 650.000 als de bedrijfsresultaten van de 

Vennootschap bepaalde van tevoren vastgelegde drempels overschrijdt) betaalde, die jaarlijks wordt 

aangepast op basis van de Consumptieprijzenindex. Tijdens het jaar afgesloten op 1 januari 2017 

betaalde de Vennootschap circa $ 525.000, waarvan circa $ 350.000 is opgenomen in vooruitbetaalde 

kosten en overige vlottende activa in de begeleidende geconsolideerde balans per 1 januari 2017. 

Toelichting 14 – Gebeurtenissen na balansdatum 

Op 1 februari 2017 keurden de aandeelhouders en de Raad van Bestuur van de Vennootschap de 

verkoop goed van de uitstaande aandelen van BPS Parent aan een derde, niet-verbonden partij voor 

circa $ 95.400.000. De Vennootschap zal haar activiteiten voortzetten onder de nieuwe 

eigendomsstructuur. De resultaten van deze overname zijn niet opgenomen in de begeleidende 

geconsolideerde jaarrekening. 
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