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BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN VAN DE STUDIE

De helft van de vennootschappen rapporteert reeds segmentinformatie in hun
jaarlijks communiqué 2005.
Bij 97% van de vennootschappen werden op de publicatiedatum van het communiqué
(de) boekhoudkundige gegevens opgenomen in het communiqué reeds onderworpen
aan een controle door de commissaris.
Bij 8 van de 111 vennootschappen die per einde 2005 een geconsolideerde
jaarrekening moesten opstellen met toepassing van de IFRS heeft de commissaris een
voorbehoud geformuleerd en bij 1 vennootschap een onthoudende verklaring.
Een aantal vennootschappen blijft naast de IFRS-cijfers ook nog cijfers op basis van
een “beperkte” consolidatie publiceren.
Er is een gunstige evolutie van aanvullende gegevens die de vennootschappen op
eigen initiatief verstrekken.
15% van de vennootschappen geniet de snelheidsbonus verbonden aan de
publicatie van de jaarinformatie binnen een termijn van drie maanden na het einde van
het boekjaar.
De website van 96 vennootschappen voldoet aan de vereisten om gebruikt te
worden als openbaarmakingskanaal van financiële informatie.
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1. INLEIDING
1.1 Bestudeerde vennootschappen
Deze studie beslaat zowel de Belgische emittenten (genoteerd op Eurolist by Euronext
Brussels) als de daarmee gelijkgestelde buitenlandse emittenten, met andere woorden
de buitenlandse emittenten die enkel in België genoteerd zijn. Vastgoedbevaks, privaks
en emittenten van obligaties worden daarentegen niet in aanmerking genomen. Gelet op
het feit dat 5 vennootschappen op het moment dat de studie werd uitgevoerd nog geen
communiqué hadden gepubliceerd, telt de onderzochte groep in totaal 125
vennootschappen, waarvan 5 gelijkgestelde buitenlandse vennootschappen.
Van deze 125 vennootschappen zijn er 116 die een geconsolideerde jaarrekening
openbaar maken, meer bepaald 113 vennootschappen met statutaire zetel in de EU en
3 vennootschappen met statutaire zetel buiten de EU. In het IFRS-luik wordt enkel
rekening gehouden met 111 Europese vennootschappen, daar 2 vennootschappen pas
in een volgend boekjaar de IFRS moeten toepassen.

1.2 Bijzondere aandachtspunten
Controle door de commissaris
In de studie wordt o.m. aandacht besteed aan de vermelding met betrekking tot de
controle van de boekhoudkundige gegevens door de commissaris, aan de aard van de
verklaring van de commissaris en aan de oorzaak van eventuele voorbehouden.
Gebruik van een “beperkte consolidatie”
In de studie wordt nagegaan of sommige holding- en investeringsmaatschappijen, zoals
in het verleden, ook na de invoering van de IFRS, cijfers publiceren op basis van een
“beperkte consolidatie”.
Gesegmenteerde informatie in het jaarcommuniqué
In deze studie wordt ook bekeken in welke mate de vennootschappen reeds
segmentinformatie verstrekken in hun jaarlijks communiqué. Zoals bekend vereist IAS
14 dat er in de geconsolideerde jaarrekening gedetailleerde segmentinformatie wordt
verstrekt.

1.3 Website emittent als kanaal van openbaarmaking - snelheidsbonus
Het koninklijk besluit van 31 maart 2003 biedt de emittenten de mogelijkheid om
informatie (waaronder de jaarresultaten) via hun website bekend te maken, voor zover
deze website aan een aantal vereisten voldoet. Zo moet op de website een afzonderlijk
geactualiseerd deel voorbehouden zijn voor de financiële en verplichte informatie dat
voor iedereen vrij en gratis toegankelijk is. Daarnaast moet dat deel van de website een
kalender van de periodieke publicaties alsmede eventuele aankondigingen van uitstel
van een publicatie bevatten. Wie dat wil, moet zich kunnen laten registreren, zodat hij
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alle informatie bedoeld in het koninklijk besluit via e-mail kan ontvangen. Tot slot, moet
het specifieke deel van de website alle informatie bevatten die de emittent de laatste drie
jaar met toepassing van het koninklijk besluit heeft gepubliceerd.
In hetzelfde koninklijk besluit is tevens opgenomen dat emittenten die hun jaarinformatie
(m.a.w. de volledige jaarrekeningen en bijhorende verslagen) publiceren binnen een
termijn van drie maanden na het einde van het boekjaar, niet gehouden zijn een jaarlijks
communiqué op te stellen, voor zover zij een bericht publiceren waarin zij aangeven hoe
het publiek de jaarinformatie kan verkrijgen. Het koninklijk besluit reikt de emittenten dus
een snelheidsbonus aan waardoor de publicatie van het jaarlijks communiqué onder de
vorm van een betaalde inlassing wegvalt.
In deze studie worden voor de eerste maal statistieken opgenomen over het aantal
vennootschappen dat gebruik maakt van hun website als kanaal van openbaarmaking
van financiële informatie en over hoeveel vennootschappen de snelheidsbonus
genieten.

1.4 Enkele klassieke cijfergegevens
Ook enkele klassieke cijfergegevens werden in deze studie opgenomen. Het betreft
inzonderheid de facultatieve gegevens.
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2. STUDIERESULTATEN
2.1

Controle door de commissarissen en toepassing van de IFRS

Uit het onderzoek blijkt dat op de publicatiedatum van het communiqué bij 97% van de
vennootschappen (de) boekhoudkundige gegevens opgenomen in het communiqué al
aan een controle door de commissaris onderworpen zijn, een erg bevredigend resultaat.
Dit percentage ligt trouwens merkelijk hoger dan in vorige studies uitgevoerd door de
CBFA (voor de jaarlijkse communiqués over de boekjaren 2001 tot 2003 varieerde dit
percentage van 84% tot 93%). Aangezien het voor de meeste vennootschappen de
eerste keer was dat ze jaarresultaten op basis van de IFRS dienden te publiceren, was
het erg belangrijk dat deze cijfers gecontroleerd waren door hun commissaris.
Overeenkomstig artikel 8, § 6, lid 2 van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 moet het
jaarlijks communiqué expliciet vermelden of de boekhoudkundige gegevens al dan niet
werden gecontroleerd door een commissaris. Als dat zo is, vermeldt het communiqué
hoe ver de werkzaamheden van de commissaris zijn gevorderd en of hij in zijn verslag al
dan niet voorbehoud maakt. Indien hij in zijn verslag voorbehoud maakt, moet het
voorbehoud integraal weergegeven worden.
Tabel 1 (cijfers op basis van de jaarlijkse communiqués)
2005
Aantal
121

%
97%

waarvan x zonder voorbehoud
waarvan x met voorbehoud en eventueel toelichtende paragraaf
waarvan x met onthoudende verklaring
waarvan x met enkel toelichtende paragraaf

112
7
1
1

93%
5%
1%
1%

Niet-gecontroleerde boekhoudkundige gegevens
Zonder expliciete vermelding
Totaal

3
1
125

2%
1%
100%

Gecontroleerde boekhoudkundige gegevens

In de jaarlijkse communiqués over het boekjaar 2005 werd 7 maal een voorbehoud door
de commissaris teruggevonden, 1 maal een onthoudende verklaring en 1 maal (enkel)
een toelichtende paragraaf. In 6 gevallen waar de commissaris een voorbehoud
formuleerde, was er bovendien ook een toelichtende paragraaf, wat het aantal
vennootschappen met toelichtende paragraaf op 7 brengt.
Voor de vennootschappen die IFRS moesten toepassen en waarvan (de)
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het communiqué nog niet waren
gecontroleerd op het ogenblik van de publicatie van het jaarlijks communiqué of
waarvan het jaarlijks communiqué niet verwijst naar een controle door de commissaris,
werd eveneens nagegaan of de commissaris een verklaring met of zonder voorbehoud
bij de geconsolideerde rekeningen aflegde. Het ging om 3 vennootschappen. Bij één
vennootschap formuleerde de commissaris een voorbehoud en toelichtende paragraaf.
Bij een andere een toelichtende paragraaf.
In totaal waren er dus 8 vennootschappen (van de 111 die IFRS dienden toe te passen)
waar de commissaris een voorbehoud formuleerde over de IFRS-rekeningen en was er
1 vennootschap met onthoudende verklaring door de commissaris. Aan de hand van de
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revisorale verslagen bij de geconsolideerde rekeningen van deze vennootschappen
werd nagegaan welke de oorzaken waren van de voorbehouden en de onthouding.
Het ging o.m. om:


het niet herwerken van de rekeningen van dochters of geassocieerde
ondernemingen volgens de IFRS-waarderingsregels met het oog op de opname
ervan in de geconsolideerde rekeningen ;



de deconsolidatie van een onderneming op een ogenblik dat ze nog steeds
gecontroleerd werd door de groep ;



het opnemen van voorzieningen terwijl er niet voldaan was aan de criteria
voorzien in IAS 37 ;



de afwezigheid van vergelijkbare IFRS-cijfers m.b.t. het vorige boekjaar ;



de classificatie van groepen activa als “aangehouden voor verkoop” terwijl er niet
voldaan was aan de IFRS-vereisten terzake ;



oorzaken die verband houden met de waardering van activa (goodwill,
immateriële activa, …) en passiva (voorzieningen, …) ;



het erkennen van een waardevermindering terwijl dit reeds in een vorig boekjaar
had moeten gebeuren.

De aanzienlijke onzekerheid inzake de waardering van een deelneming en een
vordering vormde de oorzaak van de onthouding van een commissaris.
De toelichtende paragrafen hielden in de meerderheid van de gevallen verband met het
opstellen van de jaarrekening in de veronderstelling van continuïteit en verder o.m. met
de onzekerheid inzake de waardering van bepaalde activa of passiva.

2.2

“Beperkte consolidatie”

Uit deze studie is gebleken dat een aantal holding- en investeringsmaatschappijen naast
de wettelijke consolidatie volgens IFRS, zoals ook in het verleden, een “beperkte
consolidatie” publiceren. Het voornaamste verschilpunt tussen de wettelijke en beperkte
consolidatie is dat over het algemeen in de wettelijke consolidatie meer ondernemingen
integraal geconsolideerd worden, terwijl in de “beperkte1 consolidatie” sommige dochters
niet worden geconsolideerd maar aan hun reële waarde (of kostprijs) worden
opgenomen. Tijdens de wijzigingsbespreking van IAS 27 werd bijzondere aandacht
besteed aan de vraag hoe holding- en investeringsmaatschappijen hun dochters moeten
opnemen in de geconsolideerde jaarrekening.

1

De term ‘beperkt’ verwijst naar de beperkte consolidatiekring die over het algemeen geen industriële of
handelsbedrijven bevat waarin een deelneming wordt aangehouden, zelfs als het een controledeelneming
betreft.
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Uiteindelijk kwam de IASB daarbij tot het besluit dat integrale consolidatie de beste
methode is2. Het op vrijwillige basis verstrekken van aanvullende informatie wordt door
de IASB echter uitdrukkelijk als mogelijkheid vermeld. Voor een goed begrip van de
verstrekte informatie moeten vennootschappen, zoals voor elke pro forma verstrekte
informatie, duidelijk vermelden hoe deze cijfers werden opgesteld.

2.3

Segmentinformatie in het jaarlijks communiqué

De norm IAS 14 – Gesegmenteerde informatie – vereist van de genoteerde
vennootschappen een rapportering in de jaarrekening van de financiële informatie per
segment. Meer specifiek gaat het om een dubbele segmentatie namelijk enerzijds per
activiteitsgroep en anderzijds per geografisch gebied.
IAS 14 heeft als doel:


een beter inzicht te verkrijgen in de financiële prestaties van de vennootschap in
het verleden;



een beter oordeel te vormen over de risico’s en de rentabiliteit van de
vennootschap;



meer gefundeerde oordelen te kunnen uitspreken over de vennootschap in haar
geheel;



een redelijke graad van vergelijkbaarheid te verstrekken en de verstaanbaarheid
van de informatie te verhogen.

Gesegmenteerde informatie in het jaarlijks communiqué
De helft van de vennootschappen opgenomen in deze studie vermeldt gesegmenteerde
informatie in zijn jaarlijks communiqué 2005, hoewel zij in principe daartoe niet verplicht
zijn (enkel verplichting in de geconsolideerde jaarrekening). Zoals aangegeven in de
hiernavolgende tabel loopt dit percentage op tot 56% voor vennootschappen die noteren
op het continue segment van Eurolist, en maar liefst 83% voor vennootschappen uit de
BEL20. De cijfers voor de vennootschappen op het fixingsegment zijn minder gunstig
(24%).

2

IAS 27, BC 22: “The Board concluded that for investments under the control of private equity entities,
users’ information needs are best served by financial statements in which those investments are
consolidated, thus revealing the extent of the operations of the entities they control. The Board noted that
a parent can either present information about the fair value of those investments in the notes to the
consolidated financial statements or prepare separate financial statements in addition to its consolidated
financial statements, presenting those investments at cost or at fair value. By contrast, the Board decided
that information needs of users of financial statements would not be well served if those controlling
investments were measured only at fair value. This would leave unreported the assets and liabilities of a
controlled entity. It is conceivable that an investment in a large, highly geared subsidiary would have
only a small fair value. Reporting that value alone would preclude a user from being able to assess the
financial position, results and cash flows of the group.”
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Grafiek 1: Aanwezigheid van gesegmenteerde informatie
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Twee niveaus: geografische en bedrijfssegmentatie (primair/secundair)
Of een bedrijfssegment dan wel een geografisch segment aangemerkt dient te worden
als primaire segmentatiebasis, wordt bepaald door factoren die van dominante invloed
zijn op het rendements- en risicoprofiel van de vennootschap. Indien dit profiel
voornamelijk wordt beïnvloed door de verschillen in de aard van de goederen of
diensten die zij voortbrengt, dienen bedrijfssegmenten te worden aangemerkt als de
primaire segmentatiebasis en geografische segmenten als de secundaire
segmentatiebasis. Indien het profiel voornamelijk wordt beïnvloed door het opereren in
verschillende geografische gebieden, dienen geografische segmenten te worden
aangemerkt als de primaire segmentatiebasis en bedrijfssegmenten als de secundaire
segmentatiebasis.
Uit de studie is gebleken dat 88% van de vennootschappen die gesegmenteerde
informatie publiceren in hun jaarlijks communiqué de bedrijfssegmentatie als primaire
segmentatiebasis nemen tegenover slechts 12% voor de geografische segmentatie. Er
is geen beduidend verschil waar te nemen naargelang de markt waarop de
vennootschap noteert. Voor zowel de BEL20’ers als de vennootschappen op de
continue en fixingmarkt schommelt dit percentage rond 88%.
Gedetailleerde segmentinformatie
IAS 14 bepaalt welke informatie verplicht in de jaarrekening moet worden opgenomen
voor de te rapporteren segmenten die vallen onder de primaire en secundaire
segmentatiebasis van een vennootschap.
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Bijkomend worden de vennootschappen aangemoedigd om alle informatie voor primaire
segmenten ook te verstrekken voor elk te rapporteren secundair segment, hoewel
aanzienlijk minder informatie wordt vereist voor de secundaire basis.
De vennootschap dient in de jaarrekening voor elk te rapporteren segment dat valt
binnen de primaire segmentatiebasis van de groep de volgende rubrieken te
presenteren:


Opbrengsten
-

uit de verkoop aan externe klanten
uit transacties met verbonden segmenten



Resultaat



Netto boekwaarde van de activa



Verplichtingen



Investeringen in vaste activa, afschrijvingen en waardeverminderingen

Daarnaast dient de vennootschap voor elk te rapporteren segment dat valt binnen de
secundaire segmentatiebasis van de groep de volgende rubrieken te presenteren in
haar jaarrekening:


Opbrengsten
-



Netto boekwaarde van de activa
-



per afzetmarkt/bedrijfssegment > 10% van de totale externe omzet

per geografische sector/bedrijfssegment > 10% van de totale activa

Investeringen in vaste activa
-

per geografische sector/bedrijfssegment > 10% van de totale activa

In onderstaande tabel wordt voor elk onderdeel van de in de jaarrekening te verstrekken
segmentinformatie aangeduid welk percentage van de vennootschappen die
gesegmenteerde informatie geven3, deze vermeldt in hun jaarlijks communiqué.
Tabel 2
Opbrengsten
Resultaten
Netto boekwaarde activa
Verplichtingen
Investeringen in VA, afschr. en waardeverm.

Primaire segmentatiebasis
88%
73%
11%
9%
15%

Secundaire segmentatiebasis
5%
n.v.t.
0%
n.v.t.
0%

Zoals verwacht geeft de meerderheid van de vennootschappen gesegmenteerde
informatie over de opbrengsten en de resultaten. Veel minder informatie wordt verstrekt
3

Zoals hoger vermeld geeft de helft van de vennootschappen segmentinformatie in hun jaarlijks
communiqué.

9

over de overige rubrieken, namelijk de netto boekwaarde van de activa, de
verplichtingen en de investeringen in vaste activa, afschrijvingen en
waardeverminderingen. Op basis van de secundaire segmentatiebasis wordt slechts
zelden informatie verstrekt.

2.4 Website als kanaal van openbaarmaking raakt ingeburgerd
Vereisten
Steeds meer websites van emittenten voldoen aan de vereisten om te mogen worden
gebruikt als openbaarmakingskanaal voor financiële informatie inz. de jaarresultaten. Ter
herinnering, een website moet voldoen aan de volgende voorwaarden:


een afzonderlijk geactualiseerd deel voorbehouden voor de financiële en
verplichte informatie;



voor iedereen vrij en gratis toegankelijk zijn;



een kalender met de periodieke publicaties en de eventuele aankondigingen van
uitstel van een publicatie;



de mogelijkheid tot registratie, zodat elke geïnteresseerde alle informatie bedoeld
in het koninklijk besluit via e-mail kan ontvangen (e-mailalert);



alle informatie bevatten die de emittent de laatste drie jaar met toepassing van
het koninklijk besluit heeft gepubliceerd.

Vandaag zijn er 96 Belgische emittenten die een website hebben die voldoet aan de
voormelde vereisten en die deze voor de openbaarmaking van financiële informatie
gebruiken.
Snelheidsbonus
Artikel 10 van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 bepaalt dat emittenten die de
jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris (d.i. de jaarinformatie)
publiceren binnen een termijn van drie maanden na het einde van het boekjaar, geen
jaarlijks communiqué moeten opstellen, mits zij een bericht publiceren waarin wordt
aangegeven hoe het publiek die documenten kan verkrijgen. Hoewel deze
snelheidsbonus erin bestaat geen jaarlijks communiqué te moeten opstellen, doen de
meeste vennootschappen dit toch en verspreiden zij dit via de media én hun website. De
publicatie van het jaarlijks communiqué onder de vorm van een betaalde inlassing valt
wel weg.
18 emittenten maken van deze mogelijkheid gebruik.
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2.5 Enkele klassieke cijfergegevens: gunstige evolutie zet zich voort
Facultatieve gegevens
Er valt nog steeds een gunstige evolutie vast te stellen bij de aanvullende gegevens of
informatie die de vennootschappen op eigen initiatief vermelden, en die in hoofdzaak
nuttig zijn voor de beleggers.
In vergelijking met 6 maanden geleden (i.e. de publicatie van de halfjaarlijkse
communiqués) stellen we een verbetering (zie grafiek 2 hieronder) vast bij de vermelding
van zowel de praktische gegevens zoals het website-adres, de naam van een
contactpersoon en diens e-mailadres, als de gegevens die de beleggers een analytische
basis verschaffen die hen in staat stelt zich een meer gefundeerd oordeel te vormen
over de huidige en de toekomstige positie van de vennootschap (zoals de vooruitzichten
voor het lopende boekjaar).
Grafiek 2: Openheid van de vennootschappen
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3.

ALGEMENE BESLUITEN

De helft van de vennootschappen publiceren in hun jaarlijks communiqué op vrijwillige
basis reeds segmentinformatie, wat een positieve ontwikkeling is.
We stellen verder vast dat op de publicatiedatum van het communiqué bij 97% van de
vennootschappen (de) boekhoudkundige gegevens opgenomen in het communiqué al
aan een controle door de commissaris onderworpen zijn. Dit percentage ligt merkelijk
hoger dan in vorige studies uitgevoerd door de CBFA. Dit is een erg positief resultaat.
Op enkele uitzonderingen na, resulteerde de controle door de commissaris in een
verslag zonder voorbehoud, toelichtende paragraaf of onthoudende verklaring.
Heel wat holding- en investeringsmaatschappijen blijven ook na de overgang naar de
IFRS “beperkt geconsolideerde” cijfers publiceren.
15% van de emittenten geniet de snelheidsbonus die verbonden is aan de publicatie van
de jaarinformatie binnen een termijn van drie maanden na het einde van het boekjaar.
Ook bij de vermelding van de facultatieve gegevens (financiële kalender, vooruitzichten
lopende boekjaar, contactpersoon,…) zet de positieve trend zich voort en communiceren
steeds meer vennootschappen deze informatie naar de beleggers toe.
Steeds meer websites van emittenten voldoen aan de vereisten om te mogen worden
gebruikt als openbaarmakingskanaal voor financiële informatie.
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4. BIJLAGEN
4.1 Publicatiedatum
Onderstaande tabellen vermelden – chronologisch en per markt – de datums waarop de
vennootschappen hun jaarlijkse communiqués hebben gepubliceerd.
Tabel 3: Vennootschappen van Eurolist by Euronext die hun boekjaar afsluiten op 31 december
Naam van de vennootschap

4

Publicatiedatum

Naam van de vennootschap

Publicatiedatum

Mobistar

8/02/2006

Spector Photo Group

Global Graphics

9/02/2006

Agfa-Gevaert

10/03/2006

9/03/2006
10/03/2006

NPM

10/02/2006

Carestel Group

Belreca

13/02/2006

Econocom

10/03/2006

Auximines

15/02/2006

Henex

10/03/2006

Brederode

15/02/2006

Moury Construct

10/03/2006

Barco

16/02/2006

Solvac

10/03/2006

Icos Vision Systems

16/02/2006

Systemat

10/03/2006

Melexis

16/02/2006

Ackermans & van Haaren

11/03/2006

Lotus Bakeries

17/02/2006

Fortis

11/03/2006

Solvay

17/02/2006

Fountain

11/03/2006

Umicore

17/02/2006

Kinepolis

11/03/2006

Texaf

18/02/2006

Rosier

11/03/2006

Cumerio

22/02/2006

Fin. de Tubize

14/03/2006

IPTE

23/02/2006

Unies de Porphyre

14/03/2006

Brantano

24/02/2006

Roularta Media Group

14/03/2006

EVS Broadcast.

24/02/2006

UCB

14/03/2006

IBt

24/02/2006

CFE

15/03/2006

InBev

24/02/2006

Recticel

15/03/2006

Real Software

24/02/2006

Compagnie du Bois Sauvage

16/03/2006

Van de Velde

24/02/2006

Delhaize

16/03/2006

Belgacom

25/02/2006

Resilux

16/03/2006

Supercom

25/02/2006

Bekaert

Ter Beke

25/02/2006

Euronav

EPIQ

28/02/2006

IBA

FLV Fund

28/02/2006

Omega Pharma

17/03/2006

Telenet

28/02/2006

Tessenderlo

17/03/2006
18/03/2006

17/03/2006
4

17/03/2006
17/03/2006

Innogenetics

1/03/2006

Devgen

Quick

1/03/2006

Picanol

18/03/2006

Arinso

3/03/2006

Punch International

21/03/2006

Dexia

3/03/2006

Scheerders van Kerchove

21/03/2006

Distrigaz

3/03/2006

Duvel

22/03/2006

KBC Groep

3/03/2006

VPK Packaging

22/03/2006

Sipef

3/03/2006

Zetes Industries

22/03/2006

Electrabel

4/03/2006

Elia

23/03/2006

D'Ieteren

7/03/2006

Keyware Technologies

23/03/2006

Voorlopig communiqué op 24 januari 2006
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Naam van de vennootschap

Publicatiedatum

Naam van de vennootschap

Publicatiedatum

Unibra

23/03/2006

CO.BR.HA

31/03/2006

GIMV

24/03/2006

Deceuninck

31/03/2006

Accentis

25/03/2006

Exmar

Atenor

25/03/2006

Galapagos

31/03/2006

CIB / Immobel

5

31/03/2006

25/03/2006

ITB

31/03/2006

6

25/03/2006

LSG

31/03/2006

IRIS Group

25/03/2006

Miko

31/03/2006

Sapec

25/03/2006

Mitiska

31/03/2006

CMB

Ubizen

25/03/2006

Nord Sumatra

31/03/2006

Medivision

28/03/2006

Option

31/03/2006

PCB

28/03/2006

SABCA

31/03/2006

Cimescaut

29/03/2006

Sioen

31/03/2006

Fluxys

29/03/2006

SocFin

31/03/2006

GBL

29/03/2006

Spadel

31/03/2006

Campine

30/03/2006

Sucraf

31/03/2006
31/03/2006

Catala

30/03/2006

Zenitel

Deficom

30/03/2006

Beluga

1/04/2006

Payton Planar

30/03/2006

Floridienne

1/04/2006

Think Media

30/03/2006

Sofina

1/04/2006

Agridec

31/03/2006

Cie Fin de Neufcour

4/04/2006

City Hotels

31/03/2006

Hamon

4/04/2006

Tabel 4: Vennootschappen van Eurolist by Euronext die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december
Naam van de vennootschap

5
6

Afsluitingsdatum boekjaar

Publicatiedatum

SCF

28/02/2005

26/05/2005

Dolmen

31/03/2005

23/06/2005

Colruyt

31/03/2005

28/06/2005

RHJI

31/03/2005

30/06/2005

Almancora

30/06/2005

2/09/2005

Mopoli

30/06/2005

29/09/2005

Pinguin

30/06/2005

29/09/2005

Artwork Systems

30/09/2005

28/11/2005

Moustier

31/10/2005

8/12/2005

Associated Weavers

30/11/2005

28/01/2006

Parc Paradisio

31/10/2005

31/01/2006

Voorlopig communiqué op 31 januari 2006
Voorlopig communiqué op 26 januari 2006
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4.2 Gepubliceerde studies
1. De halfjaarlijkse communiqués 1997 van de vennootschappen die zijn genoteerd op
de eerste markt en op de nieuwe markt (december 1997).
2. Kasstroomtabel of financieringstabel : vergelijkend onderzoek van de
informatieverstrekking door op de termijnmarkt genoteerde ondernemingen (februari
1998).
3. Publicatie van specifiek voor beleggers bestemde gegevens door op de termijnmarkt
genoteerde vennootschappen (maart 1998).
4. Communiqués over de jaarresultaten 1997 van de vennootschappen die zijn
genoteerd op de eerste markt en op de nieuwe markt (mei 1998).
5. Vergelijkende studie over de informatie inzake “corporate governance” die door
Belgische genoteerde vennootschappen wordt gepubliceerd (oktober 1998).
6. De halfjaarlijkse communiqués 1998 van de vennootschappen die zijn genoteerd op
de eerste markt en op de nieuwe markt (december 1998).
7. Transparantie met betrekking tot de effectenportefeuille (januari 1999).
8. De communiqués over de jaarresultaten van 1998 van de vennootschappen die zijn
genoteerd op de eerste markt en op de nieuwe markt (mei 1999).
9. Waarderingsregels (juli 1999).
10. Vergelijkende studie over de informatie die de Belgische genoteerde
vennootschappen publiceren (jaarrekeningen 1998) inzake “corporate governance”
(november 1999).
11. Publicatie van specifiek voor beleggers bestemde gegevens door op de eerste markt
genoteerde Belgische vennootschappen (december 1999).
12. De halfjaarlijkse communiqués 1999 van de vennootschappen die op de eerste
markt en op de nieuwe markt genoteerd zijn (december 1999).
13. De communiqués over de jaarresultaten van 1999, gepubliceerd door de
vennootschappen die op de eerste markt en op de nieuwe markt genoteerd zijn (juli
2000).
14. De halfjaarlijkse communiqués in 2000 van de vennootschappen die op de eerste
markt en op de nieuwe markt genoteerd zijn (november 2000).
15. De communiqués die de op de eerste en de op de nieuwe markt genoteerde
vennootschappen hebben gepubliceerd over hun jaarresultaten 2000 (juli 2001).
16. De halfjaarlijkse communiqués in 2001 van de vennootschappen die op de eerste
markt en op de nieuwe markt genoteerd zijn (november 2001).
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17. De communiqués over de jaarresultaten 2001 van de vennootschappen die op de
eerste en op de nieuwe markt genoteerd zijn (juni 2002).
18. De halfjaarlijkse communiqués die in 2002 zijn gepubliceerd door de
vennootschappen die op de eerste markt en op de nieuwe markt zijn genoteerd
(december 2002).
19. Kwartaalinformatie Q 3/2002 gepubliceerd door de vennootschappen die op de
eerste markt zijn genoteerd (februari 2003).
20. Informatie op het internet – Verhandeling van rechten van deelneming via internet
(juli 2003).
21. Methodologie gebruikt voor de risicoberekening van ICB’s (juli 2003).
22. De communiqués over jaarresultaten 2002 van de vennootschappen die op de
eerste en op de nieuwe markt zijn genoteerd (september 2003).
23. De in 2003 gepubliceerde halfjaarlijkse communiqués van de vennootschappen die
op Euronext Brussels genoteerd zijn (december 2003).
24. De in 2003 gepubliceerde kwartaalcommuniqués van de vennootschappen die op
Euronext Brussels zijn genoteerd (februari 2004).
25. De jaarlijkse communiqués 2003 van de vennootschappen die op Euronext Brussels
genoteerd zijn (juni 2004).
26. De resultaten van de IAS/IFRS-enquête uitgevoerd door de CBFA bij Belgische
beursgenoteerde ondernemingen (juni 2004).
27. De informatie over corporate governance verstrekt door de Belgische op de eerste
markt van Euronext Brussels genoteerde vennootschappen – capita selecta
(december 2004).
28. De in 2004 gepubliceerde halfjaarlijkse communiqués van de vennootschappen die
op Euronext Brussels genoteerd zijn (december 2004).
29. Oproepingen
tot algemene
vergaderingen van
Belgische
vennootschapppen : modaliteiten van publicatie (november 2005).

genoteerde

30. De in 2005 gepubliceerde halfjaarlijkse communiqués van de vennootschappen die
op Eurolist by Euronext Brussels genoteerd zijn (januari 2006).
31. Informatieverstrekking in 2005 over en impact op het eigen vermogen en resultaat
van de IFRS-transitie bij de Belgische vennootschappen waarvan de aandelen
genoteerd zijn op Eurolist by Euronext Brussels (maart 2006).
Alle studies kunnen op de CBFA-site (www.cbfa.be) gedownload worden of tegen 4 €
per studie besteld worden via e-mail (doc@cbfa.be).
___________________________
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