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Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd) 

     

  
Voor de 6 maanden 
eindigend op 30 juni 

in 000€  2018   2017 

        

Omzet  21 782  21 200 

Overige bedrijfsopbrengsten  566  714 

Totaal bedrijfsopbrengsten  22 348  21 914 

        

Aankopen  -2 583  -2 441 

Diensten en diverse goederen  -7 353  -7 041 

Personeelsbeloningen  -10 115  -9 683 

Afschrijvingen  -1 296  -1 276 

Overige bedrijfskosten  -251  -240 

Operationele winst  750  1 233 

        

Financiële kosten  -192  -247 

Financiële opbrengsten  7  7 

Winst uit voortgezette activiteiten voor belastingen  565  993 

        

Belastingen  -235  -350 

Netto winst uit voortgezette activiteiten  330  643 

        

Winst uit stopgezette activiteiten na belastingen  -2  -8 

Netto winst  328  635 

        

Netto winst (verlies) toerekenbaar aan de       

aandeelhouders van de moeder  326  617 

minderheidsbelangen  2  18 

        

Winst per aandeel voor de aandeelhouders       

Gewoon en verwaterd  0,031  0,060 

Winst per aandeel voor de aandeelhouders uit voortgezette activiteiten       

Gewoon en verwaterd  0,031  0,061 

(Verlies) Winst per aandeel uit niet-voortgezette activiteiten       

Gewoon en verwaterd  -0,000  -0,001 

        

Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst per aandeel)  10 569  10 569 

Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie  10 569  10 569 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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Geconsolideerd tussentijds totaal resultaat (niet-geauditeerd) 

     

  
Voor de 6 maanden 
eindigend op 30 juni 

in 000€  2018   2017 

        

Netto winst  328  635 

        

Niet gerealiseerde resultaten - transfereerbaar naar de resultatenrekening       

Herwaardering gebouwen  −  − 

Impact belastingen  −  − 

Verandering reële waarde voor verkoop beschikbare financiële activa  -23  5 

Impact belastingen  −  − 

Niet gerealiseerde resultaten - niet-transfereerbaar naar de resultatenrekening       

Herwaarderingen van netto pensioenverplichtingen  27  40 

Impact belastingen  -7  -13 

Niet gerealiseerde resultaten, na belastingen  -3  32 

        

Totaal resultaat na belastingen  325  667 

        

Totaal resultaat toewijsbaar aan de       

aandeelhouders van de moeder  323  649 

minderheidsbelangen  2  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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Geconsolideerde tussentijdse balans (niet-geauditeerd) 

  Toelichting  30 juni  31 december 

in 000€    2018   2017 

           

Vaste activa          

Goodwill     844  844 

Immateriële vaste activa  6  1 720  1 817 

Materiële vaste activa  6  13 707  13 408 

Investeringen in geassocieerde ondernemingen     −  136 

Uitgestelde belastingvorderingen     977  1 011 

Voor verkoop beschikbare financiële activa     58  71 

Overige financiële activa     648  647 

Totaal vaste activa     17 954  17 934 

           

Kortlopende activa          

Voorraad     597  538 

Handelsvorderingen     17 642  17 913 

Overige kortlopende activa     1 217  891 

Liquide middelen en kasequivalenten  7  2 525  3 525 

Totaal kortlopende activa     21 981  22 867 

           

Totaal activa     39 935  40 801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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  Toelichting  30 juni  31 december 

in 000€    2018   2017 

           

Totaal eigen vermogen          

Kapitaal     4 857  4 857 

Geconsolideerde reserves     6 400  6 074 

Niet-gerealiseerde resultaten     1 588  1 591 

Eigen vermogen  

toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep     12 845  12 522 

Minderheidsbelang     1 205  1 203 

Totaal eigen vermogen  8  14 050  13 725 

           

Langlopende schulden          

Financiële schulden  9  4 074  4 290 

Uitgestelde belastingschulden     1 079  1 114 

Voorzieningen     863  854 

Overige langlopende schulden     14  − 

Totaal langlopende schulden     6 030  6 258 

           

Kortlopende schulden          

Financiële schulden     7 808  7 134 

Handelsschulden     5 597  6 596 

Belastingschulden     430  789 

Overige kortlopende schulden     6 020  6 299 

Totaal kortlopende schulden     19 855  20 818 

           

Totaal eigen vermogen en schulden     39 935  40 801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 

  
Toewijsbaar aan de aandeelhouders 

van de moeder     

in 000€  Kapitaal  

Geconso
lideerde 
reserves  

Niet-
gerealis
eerde 

resultat
en  Totaal  

Minderh
eidsbela

ng  

Totaal 
eigen 

vermoge
n 

              

Op 1 januari 2017  4 857  4 958  1 516  11 331  979  12 310 

                    

Netto winst     617     617  18  635 

Niet-gerealiseerde resultaten        32  32  −  32 

Totaal Resultaat     617  32  649  18  667 

                    

Aankoop Enviromania  (minderheidsbelang)  −  −  −  −  177  177 

Dividend Sialtech (minderheidsbelang)  −  −  −  −  -30  -30 

Transfer afschrijvingen materiële vaste activa  −  36  -36  −  −  − 

                    

Op 30 juni 2017  4 857  5 611  1 512  11 980  1 144  13 124 

              

Op 1 januari 2018  4 857  6 074  1 591  12 522  1 203  13 725 

                    

Netto winst     326     326  2  328 

Niet-gerealiseerde resultaten        -3  -3  −  -3 

Totaal Resultaat     326  -3  323  2  325 

                    

Op 30 juni 2018  4 857  6 400  1 588  12 845  1 205  14 050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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Geconsolideerde kasstroomtabel 

     

  
Voor de 6 maanden 
eindigend op 30 juni 

in 000€  2018  2017 

     

Operationele activiteiten     

        

Netto winst  328  635 

        

Niet kaskosten en operationele aanpassingen       

Afschrijvingen van materiële vaste activa  1 106  1 213 

Afschrijvingen van immateriële vaste activa  115  63 

Meerwaarde op herwaardering NCI  −  -29 

Winst op verkoop van materiële vaste activa  -54  -55 

Beweging in de provisies  -57  -208 

Beweging in de waardeverminderingen op klanten  3  102 

Financiële opbrengsten  -7  -7 

Financiële kosten  192  247 

Uitgestelde belastingkost (opbrengst)  -7  -108 

Belastingkost  242  459 

Overige  −  38 

        

Aanpassingen van het werkkapitaal       

Afname (toename) in de overige financiële vaste activa, handelsvorderingen en 
overige kortlopende activa  -18  17 

Afname (toename) van de voorraad  -59  1 

Toename (afname) van de handelsschulden en overige schulden  -1 177  -1 097 

   607  1 271 

Ontvangen interesten  5  7 

Betaalde belastingen  -510  -118 

        

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  102  1 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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Voor de 6 maanden 
eindigend op 30 juni 

in 000€  2018  2017 

        

Investeringsactiviteiten       

        

Investeringen in materiële vaste activa  -1 015  -516 

Investeringen in immateriële vaste activa  -18  -15 

Verkoop van materiële vaste activa  133  55 

Acquisitie van dochteronderneming  −  101 

        

Netto kasstroom (gebruikt in) uit investeringsactiviteiten  -900  -375 

        

Financieringsactiviteiten       

        

Ontvangsten uit leningen  1 241  1 036 

Terugbetalingen van leningen en leasingschulden  -1 496  -1 651 

Betaalde interesten  -109  -140 

Overige financiële opbrengsten (kosten)  -82  -107 

Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen  −  -30 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -446  -892 

        

Netto toename van de geldmiddelen en kasequivalenten  -1 244  -107 

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar  3 525  2 934 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode  2 281  2 827 

        

Overige niet-kastransacties       

Financiële leasing  -469  -1 294 

Geldmiddelen uit stopgezette activiteiten  −  60 

 

 

 

 

 

 

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten. 
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Toelichting bij de niet-geauditeerde tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten 

1. Bedrijfsinformatie 

ABO-Group Environment NV (de Vennootschap) en haar dochterondernemingen zijn actief 

met consultancy, testing en monitoring diensten binnen de volgende domeinen: bodem, 

milieu, geotechniek, energie en afval. De activiteiten situeren zich voornamelijk in België, 

Frankrijk en Nederland. De Vennootschap is een naamloze vennootschap (NV) naar Belgisch 

recht met als maatschappelijke zetel: Derbystraat 255, 9051 Gent.  

De meerderheid van de aandelen zijn in handen van de natuurlijk persoon de Heer Frank De 

Palmenaer. 

De geconsolideerde tussentijds financiële staten van de Vennootschap voor de periode van 

6 maanden dat werd afgesloten op 30 juni 2018 omvat ABO-Group Environment NV en de 

bijhorende dochterondernemingen (waarnaar samen wordt verwezen met ‘ABO’ of de 

‘Groep’).  

Op de Raad van Bestuur van 13 september 2018 werden de tussentijdse geconsolideerde 

financiële staten goedgekeurd voor vrijgave. 

 

2. Presentatiebasis 

De tussentijdse geconsolideerde financiële staten van de Groep voor de periode van 6 

maanden eindigend op 30 juni 2018 en 2017 werden opgesteld in overeenstemming met IAS 

34 “Tussentijdse financiële rapportering” gepubliceerd door de “International Accounting 

Standards Board (IASB)” en goedgekeurd door de Europese Unie. 

Deze tussentijdse geconsolideerde financiële staten bevatten niet alle informatie en 

toelichtingen welke vereist zijn bij de jaarlijkse jaarrekening, en moeten samen gelezen 

worden met de geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het jaar eindigend op 31 

december 2017. 

De tussentijdse geconsolideerde financiële staten worden weergegeven in euro en alle 

waarden zijn afgerond tot het dichtst bij zijnde duizendtal (€ 000), tenzij anders vermeld. 

De tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden niet onderworpen aan een review 

door de commissaris van de Groep. 

Nieuwe van toepassing zijnde standaarden 

IFRS 9 Financiële instrumenten 

In juli 2014 heeft de IASB de definitieve versie van IFRS 9 Financiële instrumenten 

gepubliceerd. Deze standaard vervangt IAS 39 Financiële instrumenten: opname en 

waardering en alle vorige versies van IFRS 9. In IFRS 9 worden de drie aspecten van de 

administratieve verwerking van financiële instrumenten samengebracht: indeling en 
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waardering, bijzondere waardevermindering en hedge accounting. IFRS 9 werd toegepast 

door de Groep vanaf 1 januari 2018.  

Behalve voor hedge accounting moet de standaard retroactief worden toegepast. Het 

verstrekken van vergelijkende informatie is echter niet verplicht. Voor hedge accounting 

worden de vereisten doorgaans proactief toegepast, met een aantal beperkte 

uitzonderingen.  

Classificatie en waardering 

Het toepassen van de vereisten voor classificatie en waardering heeft geen significante 

impact op haar balans en eigen vermogen. De Groep heeft één investering in een fonds welke 

aan reële waarde geboekt wordt en zal zodanig deze ook aan reële waarde blijven waarderen 

met de toepassing van de optie om de veranderingen in de reële waarde via de niet-

gerealiseerde resultaten te verwerken. Leningen en handelsvorderingen worden 

aangehouden om contractuele kasstromen te ontvangen en leiden naar verwachting tot 

kasstromen die bestaan uit uitsluitend hoofdsom en rente. Bijgevolg zullen deze vorderingen 

onder IFRS 9 gewaardeerd blijven worden volgens de geamortiseerde kostprijs. 

Bijzondere waardeverminderingen 

IFRS 9 vereist dat de Groep rekening houdt met de verwachte kredietverliezen voor een 

periode van 12 maanden dan wel voor de volledige levensduur op al haar schuldbewijzen, 

leningen en handelsvorderingen. De Groep heeft de vereenvoudigde benadering toegepast 

en de over de volledige levensduur verwachte verliezen op haar handelsvorderingen op te 

nemen welke geen significante invloed heeft gehad.  

Hedge accounting 

De Groep heeft geen derivaten en aldus zal IFRS 9 naar verwachting geen impact hebben op 

de financiële positie en het eigen vermogen. 

IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten 

IFRS 15 werd gepubliceerd in mei 2014 als vervanger van IAS 11 Constructie contracten, IAS 

18 Omzet, IFRIC 13 Klantgetrouwheidsprogramma’s, IFRIC 15 Overeenkomsten voor de 

constructie van vastgoed, IFRIC 18 Overdracht van activa van klanten en SIC 31 Omzet Ruil 

transacties inzake reclame diensten. IFRS 15 is van toepassing voor boekjaren vanaf 1 januari 

2018. 

IFRS 15 specifieert wanneer en hoe een onderneming omzet kan erkennen en legt ook een 

aantal verplichtingen op om bijkomende details en informatie mee te geven aan de 

gebruikers van de jaarrekening. De standaard is gebaseerd op het volgende 5 stappen tellend 

model dat van toepassing is op alle contracten met klanten: 

 identificeer de contracten met de klant; 

 identificeer de prestatie-verplichtngen in het contract; 

 bepaal de transactie-prijs; 

 alloceer de transactie-prijs aan de diverse prestate-verplichtngen in het contract; 

 erken omzet wanneer de entiteit voldaan heeft aan een prestatie-verplichting. 
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Op basis van de eerste toepassing van IFRS 15, blijkt dat er geen impact is op de opbrengsten 

van de Groep.  

De volgende omzetstromen zijn relevant voor de Groep 

 Omzet uit consultancy; 

 Omzet uit testing en monitoring; 

 Omzet uit overige producten en diensten. 

 

De omzetstromen worden hoofdzakelijk in aparte contracten met de klanten verkocht. De 

contracten hebben een vaste prijs (consultancy) of een prijs per eenheid (testing en 

monitoring en soms consultancy). De diensten voor consultancy worden over tijd geleverd 

en de omzet wordt erkend wanneer de diensten worden geleverd op basis van de 

“percentage of completion” methode . Eventuele niet gefactureerde, gepresteerde diensten 

worden als werken in uitvoering gepresenteerd. De omzet uit testing en monitoring heeft 

een heel korte doorlooptijd (minder dan één dag tot enkele dagen) en worden erkend in 

omzet na voltooiing. 

Er zijn geen andere componenten zoals onder andere specifieke kortingen, opties, 

waarborgen, financieringsverplichtingen welke een impact zouden kunnen hebben op de 

omzeterkenning. 

IFRS 15 bevat presentatie- en toelichtingsvereisten, die gedetailleerder zijn dan onder de 

huidige IFRS het geval is. De presentatievereisten betekenen een belangrijke verandering 

ten opzichte van de huidige praktijk en zorgen ervoor dat het aantal vereiste toelichtingen 

in de jaarrekening van de Groep zal toenemen. De Groep is de impact van de uitgebreidere 

toelichtingsvereisten verder aan het analyseren en de nodige maatregelen aan het nemen 

zodat deze bijkomende informatievereisten door passende systemen, interne controles en 

procedures kunnen geproduceerd worden. 

De overige nieuwe relevante standaarden en interpretaties die vanaf 1 januari 2018 van 

kracht zijn, omvatten: 

 Aanpassing van IFRS 2 Classificatie en waardering van op aandelen gebaseerde 

betalingstransacties; 

 Aanpassing van IAS 40 Overdacht van vastgoedbeleggingen; 

 IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta en vooruitbetalingen; 

 Verbeteringen aan IFRS 2014-2016 cyclus – Aanpassingen aan IFRS 1 en IAS 28; 

 

Deze hebben echter geen invloed op de geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers van 

de Groep. 

Nieuwe standaarden welke nog niet van toepassing zijn. 

De standaard IFRS 16 Lease overeenkomsten is de enige standaard welke op datum van  

publicatie van de halfjaarcijfers van de Groep uitgegeven, maar nog niet van toepassing is, 

en waarvan de Groep een redelijke verwachting heeft dat deze bij toekomstige toepassing 

een impact zal hebben op de toelichtingen, de balans en de resultaten van de Groep. De 

overige nog niet van toepassing zijnde standaarden zullen naar verwachting geen impact 

hebben voor de Groep. 
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IFRS 16 Lease overeenkomsten 

Over het algemeen is de impact van IFRS 16 dat alle operationele leases zullen moeten 

opgenomen worden in de balans. De totale contractuele cashflow voor de niet-opzegbare 

operationele leases op 31 december 2017 bedroeg K€ 478. IFRS 16 is van toepassing voor 

boekjaren vanaf 1 januari 2019. Het management van de Groep is momenteel de mogelijke 

kwantitatieve impact van IFRS 16 op de geconsolideerde jaarrekenening, de financiële 

positie en de resultaten van de Groep verder aan het analyseren, evenals de impact op de 

processen, en zal hierover rapporteren in de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 

2018. 

Boekhoudkundige beoordelingen, ramingen en veronderstellingen 

Het opstellen van de tussentijdse geconsolideerde financiële staten in overeenstemming 

met IAS 34 vereist het gebruikt van bepaalde significante ramingen en veronderstellingen. 

Het vereist eveneens dat het management van de Groep bepaalde beoordelingen maakt bij 

het toepassen van de waarderingsregels van de Groep. Er zijn geen materiële wijzigingen in 

de aard en de veranderingen van de schattingen van de bedragen welke gerapporteerd 

werden in de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2017. 

 

3. Seizoensgebondenheid 

De consulting, testing en monitoring activiteiten van de Groep zijn onderhevig aan een 

zekere seizoensgebondenheid waarbij de omzet in het tweede semester historisch gezien 

hoger ligt dan in het eerste semester. Het management van de Groep heeft geoordeeld dat 

deze seizoensgebondenheid niet als “highly seasonal” beschouwd moet worden zoals 

bepaald in IAS 34. 

 

4. Belastingen 

De voorzieningen voor belastingen voor de periode van 6 maanden worden geboekt op basis 

van de gemiddelde jaarlijkse effectieve belastingsvoet voor elke entiteit variërend van 0% 

tot 44% voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 (30 juni 2017: 0% tot 34%).  

De winst voor belastingen voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 bevat 

k€136 (30 juni 2017: k€212) bijkomende fiscale verliezen (netto) waarvoor een bijkomend 

uitgestelde belastingvordering werd geboekt van k€ 42 (30 juni 2018: k€ 82).  

 

5. Bedrijfscombinaties 

Voor de 6 maanden periode eindigend op 30 juni 2018 

Er werden geen bedrijfscombinaties uitgevoerd. 
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6. Immateriële en materiële vaste activa 

Gedurende de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 bedragen de investeringen 

in (im)materiële vaste activa K€1.502 (30 juni 2017: K€1.810) welke voornamelijk betrekking 

hebben op installaties, machines en uitrusting waarvan K€469 (30 juni 2017: K€1.294) nieuwe 

financiële leasings. De totale afschrijvingen voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 

juni 2018 zijn K€1.221 (30 juni 2017: K€1.213). 

De verkopen en buitengebruikstellingen van de immateriële en materiële vaste activa van 

de Groep tijdens de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 resulteerden in K€54 winst 

(30 juni 2017: K€55 winst). 

Er werden geen bijzondere waardeverminderingen geboekt op de immateriële en materiële 

vaste activa. 

 

7. Geldmiddelen en kasequivalenten 

De geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit: 

  30 juni  
31 

december 

in 000€  2018  2017 

        

Geldmiddelen  2 415  3 158 

Kasequivalenten  110  367 

Totaal  2 525  3 525 

 

Er waren geen beperkingen op de geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 2018 en 30 

juni 2017. 

Reconciliatie van de geldmiddelen en kasequivalenten ten behoeve van het 

kasstroomoverzicht: 

  Op 30 juni 

in 000€  2018   2017 

Geldmiddelen en kasequivalenten op de balans  2 525  2 827 

Bankschulden in rekening-courant  -244  − 

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten in kasstroomoverzicht  2 281  2 827 

 

8. Eigen vermogen 

Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 10.568.735 op 30 juni 2018 (30 juni 2017: 

10.568.735). 
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9. Leningen 

De Groep heeft voor K€1.710 nieuwe leningen (waarvan K€469 financiële leasings) aangegaan 

en heeft K€1.496 terugbetaald gedurende de eerste 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 

(30 juni 2017: K€2.330 nieuwe leningen (waarvan K€1.294 financiële leasings) en K€1.651 

terugbetalingen). 

De nieuwe leningen bevatten een toename van de factoringschuld van K€246k tot K€1.235. 

 

10. Reële waarde 

Financiële vaste activa 

  Boekwaarde  Reële waarde 

in 000€  
30 juni 
2018  

31 
december 

2017  
30 juni 
2018   

31 
december 

2017 

              

Financiële vaste activa             

Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa  58  71  58  71 

Beleggingsfondsen en overige  58  71  58  71 

Leningen en vorderingen  20 815  22 085  20 815  22 085 

Handelsvorderingen  17 642  17 913  17 642  17 913 

Overige financiële activa (langlopend)  648  647  648  647 

Geldmiddelen en kasequivalenten  2 525  3 525  2 525  3 525 

Totaal financiële vaste activa  20 873  22 156  20 873  22 156 

 

De reële waarde van de financiële activa werd bepaald op basis van de volgende methodes 

en assumpties: 

 De boekwaarde van de geldmiddelen en kasequivalenten en de handelsvorderingen 

benadert de reële waarde door hun korte termijn karakter. 

 De voor verkoop beschikbare financiële activa bestaan bijna uitsluitend uit 

investeringen in beleggingsfondsen. De investeringen in beleggingsfondsen worden 

gewaardeerd op basis van de jaarrekening van het betrokken fonds of een tussentijds 

rapport, waarbij de beleggingen in de jaarrekening gewaardeerd worden volgens regels 

vastgelegd door het IPEV (“International Private Equity and Venture Capital 

valuation”). Deze reële waarde berekeningen worden algemeen geclassificeerd als 

niveau 3. De reële waarde bepaling wordt halfjaarlijks uitgevoerd. 

 De reële waarde van de overige financiële activa is niet significant verschillend met 

de boekwaarde op 30 juni 2018 en 31 december 2017. 
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Financiële verplichtingen 

  Boekwaarde  Reële waarde 

in 000€  
30 juni 
2018  

31 
december 

2017  
30 juni 
2018   

31 
december 

2017 

              

Financiële verplichtingen             

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs  17 886  18 549  18 000  18 704 

Leningen  11 882  11 424  11 996  11 579 

Handelsschulden  5 597  6 596  5 597  6 596 

Overige schulden  407  529  407  529 

Totaal financiële verplichtingen  17 886  18 549  18 000  18 704 

Waarvan langlopend  4 074  4 290  4 177  4 430 

Waarvan kortlopend  13 812  14 259  13 823  14 274 

 

 

 

De reële waarde van de financiële schulden wordt bepaald op basis van de volgende 

methodes en assumpties: 

 De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderen hun reële waarde door het 

korte termijn karakter van deze instrumenten. 

 De financiële schulden werden geëvalueerd op basis van de interestvoet en de 

vervaldag. Sommige financiële schulden hebben vaste interestvoeten en de reële 

waarde is onderhevig aan veranderingen in de interestvoeten en de individuele 

kredietwaardigheid. Andere financiële schulden hebben variabele interestvoeten en 

de boekwaarde benadert de reële waarde van deze instrumenten. Deze reële waarde 

berekeningen worden geclassificeerd als niveau 2. 

 

Reële waarde hiërarchie 

De Groep gebruikt de volgende hiërarchie voor het bepalen en toelichten van de reële 

waarde van de financiële instrumenten: 

 Niveau 1: genoteerde (niet aangepaste) prijzen in actieve markten voor identieke 

activa en verplichtingen. 

 Niveau 2: Waarderingstechnieken waarbij de significante parameters observeerbaar 

zijn, en dit ofwel direct of indirect. 

 Niveau 3: Waarderingstechnieken waarbij parameters gebruikt worden welke niet 

gebaseerd zijn op observeerbare marktdata. 
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  Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 

in 000€  Totaal   niveau 1   niveau 2   niveau 3 

              

Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa: 
beleggingsfondsen  58  −  −  58 

Financiële schulden: leningen  11 996  −  11 996  − 

 

  Voor het jaar eindigend op 31 december 2017 

in 000€  Totaal   niveau 1   niveau 2   niveau 3 

              

Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa: 
beleggingsfondsen  71  −  −  71 

Financiële schulden: leningen  11 424  −  11 424  − 

 

De reële waarde van de investeringen in beleggingsfondsen worden bepaald door de 

investeringsfondsen zelf volgens regels vastgelegd door het IPEV. Het beleggingsfonds belegt 

in voornamelijk in niet-genoteerde groeibedrijven in de milieu en groene energie sector en 

in beperkte mate in beursgenoteerde bedrijven (recent naar de beurs gebracht). De Groep 

gebruikt de waarderingen zonder enige verdere aanpassing. Aangezien deze waarderingen 

niet observeerbaar zijn voor andere partijen voor de niet-beursgenoteerde bedrijven 

(beursgenoteerde bedrijven worden gewaardeerd aan beurskoers), wordt deze 

waarderingsmethode gecategoriseerd als niveau 3. 

De wijziging van de voor verkoop beschikbare financiële vaste activa is volledig te verklaren 

door de verliezen welke geboekt werden in de niet-gerealiseerde resultaten. 

Niet-recurrente reële waarde berekeningen 

De Groep waardeert de terreinen en gebouwen volgens het herwaarderingsmodel. Hierbij 

worden de terreinen en gebouwen geherwaardeerd aan reële waarde indien de boekwaarde 

significant verschillend is van de reële waarde. De terreinen en gebouwen in België werden 

gewaardeerd per 31 december 2015 welke resulteerde in een reële waarde van k€ 1.330. De 

laaste waardering van de terreinen en gebouwen in Nederland is gebeurd in september 2016 

en februari 2018 (geboekt per 31 december 2017) en is voor Frankrijk gebeurd in mei 2014.  

De reële waarde wordt berekend door een erkende vastgoedschatter waarbij gebruikt 

gemaakt wordt van niet observeerbare inputs zoals locatie, staat van het gebouw, ligging, 

recente transacties, enz. De reële waarde berekening wordt geclassificeerd als niveau 3. 

11. Segmentinformatie 

De Groep is georganiseerd volgens geografische regio’s voor management doeleinden en 

heeft de volgende drie segmenten: 

 België  

 Frankrijk 

 Nederland 

 

Alle activiteiten werden toegewezen aan één van de drie segmenten. 
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De waarderingsprincipes welke gebruikt worden door de Groep in de segment rapportering 

zijn in overeenstemming met IFRS. De CEO van de Groep is de “chief operating decision 

maker”. De CEO evalueert de prestaties van een segment op basis van omzet, operationele 

winst en netto resultaat uit voortgezette activiteiten. 

De Groep realiseert zijn omzet voornamelijk uit het leveren van diensten (consulting, testing 

en monitoring). 

De volgende tabel geeft de segment rapportering weer voor elk operationeel segment voor 

de 6 maanden eindigend op 30 juni 2018 en 30 juni 2017: 

in 000€  België  Frankrijk  Nederland  
Totaal 

segmenten  

Aanpassing
en en 

eliminaties  

Totaal 
geconsolid

eerd 

                    

Voor de 6 maanden eindigend op 
30 juni 2018                   

Omzet (derden)  8 064  9 119  4 599  21 782  −  21 782 

Omzet (intra-groep)  302  19  98  419  -419  − 

Bedrijfsresultaat   91  250  409  750  −  750 

Interestopbrengsten  1  16  4  21  -16  5 

Interestlasten  -57  -13  -55  -125  16  -109 

Netto resultaat uit voortgezette 
activiteiten (segment winst en 
verlies)   -171  155  346  330  −  330 

Belangrijke niet-kas kosten:  −  −  −  −  −  − 

- afschrijvingen  -343  -508  -445  -1 296  −  -1 296 

Totaal activa  31 479  16 463  9 104  57 046  -17 111  39 935 

Totaal schulden  -14 628  -7 556  -7 658  -29 842  3 957  -25 885 

                    

 

in 000€  België  Frankrijk  Nederland  
Totaal 

segmenten  

Aanpassing
en en 

eliminaties  

Totaal 
geconsolid

eerd 

                    

Voor de 6 maanden eindigend op 
30 juni 2017                   

Omzet (derden)  7 838  9 381  3 981  21 200  −  21 200 

Omzet (intra-groep)  236  −  82  318  -318  − 

Bedrijfsresultaat   636  426  171  1 233  −  1 233 

Interestopbrengsten  9  24  4  37  -30  7 

Interestlasten  -100  -11  -58  -169  29  -140 

Netto resultaat uit voortgezette 
activiteiten (segment winst en 
verlies)   262  292  89  643  −  643 

Belangrijke niet-kas kosten:  −  −  −  −  −  − 

- afschrijvingen  -311  -607  -358  -1 276  −  -1 276 

 Totaal activa op 31 dec 2017  31 881  17 266  8 957  58 104  -17 303  40 801 

Totaal schulden op 31 dec 2017  -15 083  -8 284  -7 856  -31 223  4 147  -27 076 
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Het segment netto resultaat voor voortgezette activiteiten kan gereconcilieerd worden 

zonder verder aanpassingen met de geconsolideerde resultatenrekening rekening houdend 

dat alle activiteiten van de Groep toegewezen werden aan de segmenten. De aanpassingen 

en reconciliaties betreffen voornamelijk eliminatieboekingen van handelsvorderingen, 

handelsschulden en overige schulden en consolidatieboekingen (uitboeking van de 

deelnemingen). 

Overige toelichtingen 

De omzet gerealiseerd per land is afleidbaar uit bovenstaande tabellen. De omzet is 

toegewezen aan de landen op basis van de locatie van de verkopende entiteit. De Groep 

heeft geen individuele klanten voor dewelke de Groep een omzet realiseert van meer dan 

10% van de geconsolideerde omzet. 

12. Relaties met verbonden partijen 

De vergoedingen voor het management zijn als volgt: 

  
Voor de 6 maanden 
eindigend op 30 juni 

in 000€  2018   2017 

        

Korte-termijn beloningen  190  197 

Einde-loopbaan beloningen  −  5 

Totaal  190  202 

 

De vergoeding betaalt aan de bestuurders bedraagt K€40 voor de eerste 6 maanden eindigend 

op 30 juni 2018 (30 juni 2017: K€43). 

Voor de periode eindigend op 30 juni 2018: 

Er zijn geen nieuwe belangrijke transacties met verbonden ondernemingen. 

Voor de periode eindigen op 30 juni 2017: 

Er zijn geen nieuwe belangrijke transacties met verbonden ondernemingen. 

13. Gebeurtenissen na balansdatum 

ABO NV heeft beslist om de participatie in Esher BVBA van de hand te doen. Dit zal gebeuren 

zonder noemenswaardige invloed op omzet en/of resultaat.  

Per 1 juli 2018 heeft de groep een bijkomend belang van 9,3% verworven in Sialtech BV voor 

een tegenwaarde van K€126. 

 

 


