40
NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

1

EUR

E.

D.

VOL 1.

JAARREKENING IN EURO'S (2 decimalen)
NAAM: PCB S.A.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Adres: Rue Carli
Postnummer:

Nr.: 17/19
Gemeente:

1140

Bus:

Brussel 14

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:

Brussel

Internetadres * :
Ondernemingsnummer
DATUM

19/05/2004

0403.085.181

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

16/05/2007

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2006

tot

31/12/2006

Vorig boekjaar van

01/01/2005

tot

31/12/2005

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt :

ja / neen
xxxxx **

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
CASTELLS Claude
Résidence Diamant Vert 3 imp.Basilide Fossard , 75020 Paris, Frankrijk
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 19/05/2004 - 21/05/2010

LACROIX Philippe
Rue Des Narcisses 5, 1180 Brussel 18, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 18/05/2005 - 18/05/2011

OCP SA
Rue Galien 2, 93587 Saint-Ouen Cedex, Frankrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 21/05/2003 - 20/05/2009

(vervolg op volgende bladzijden)
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

- het jaarverslag **
- het verslag van de commissarissen **

Totaal aantal neergelegde bladen:
26
omdat ze niet dienstig zijn: 11, 16, 22, 23, 24

Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd
Handtekening
(naam en hoedanigheid)
LACROIX Philippe
Bestuurder

* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nr.

0403.085.181

VOL 1.

Vervolg van de lijst der BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN (VOL 1.)
Vertegenwoordigd door :
FOURNIER-MONTGIEUX Pascal
rue Lamartine 27, 92500 Rueil Malmaison, Frankrijk

ROTTIER Benoît
Chemin du Grand Bois 23, 1380 Lasne, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 01/12/2005 - 18/05/2011

MAILLOT Alain
Rue Galilée 27, 75016 Paris, Frankrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 18/05/2005 - 18/05/2011

EECKHOUT Raymond
Drève des brûlés 3, 1150 Brussel 15, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 18/05/2005 - 18/05/2011

PRICEWATERHOUSECOOPERS Réviseurs d'entreprises SCCRL (B009)
Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België
Functie : Commissaris
Mandaat : 19/05/2004 - 16/05/2007
Vertegenwoordigd door :
Peirce Robert (00807)

0429.501.944

2/2

Nr.

0403.085.181

VOL 1bis.

- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
- Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
1
is? XX
JA /NEEN
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht.
2
2
(A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming ; B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming ; C. Het
verifiëren van deze jaarrekening; D. Het corrigeren van deze jaarrekening).
- Indien taken bedoeld onder A. (Het voeren van de boekhouding van de onderneming) of onder B. (Het opstellen van de jaarrekening)
uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam,
voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij
het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht (A. Het voeren van de boekhouding
van de onderneming; B. Het opstellen van de jaarrekening).

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

1 Schrappen wat niet van toepassing is.
2
Facultatieve vermelding.

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

Nr.

0403.085.181

VOL 2.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20/28

19.495.001,83

19.534.173,28

1. BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
VASTE ACTIVA
I. Oprichtingskosten (toelichting I)

............................................. 20

II. Immateriële vaste activa (toel. II) ............................................. 21
III. Materiële vaste activa (toel. III) .................................................
A. Terreinen en gebouwen ..........................................................
B. Installaties, machines en uitrusting .....................................
C. Meubilair en rollend materieel ...............................................
D. Leasing en soortgelijke rechten .............................................
E. Overige materiële vaste activa ..............................................
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................

22/27
22
23
24
25
26
27

257.874,34
252.600,93
1.338,14
2.881,77

297.045,79
284.736,56
5.068,04
4.116,78

1.053,50

3.124,41

IV. Financiële vaste activa (toel. IV en V) ......................................
A. Verbonden ondernemingen ....................................................
1. Deelnemingen ...................................................................
2. Vorderingen.........................................................................

28
280/1
280
281

19.237.127,49
19.237.127,49
19.237.127,49

19.237.127,49
19.237.127,49
19.237.127,49

564.438,75

565.218,88

564.289,94
13.251,71
551.038,23

564.243,91
13.205,70
551.038,21

148,81

974,97

20.059.440,58

20.099.392,16

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................................ 282/3
1. Deelnemingen .................................................................... 282
2. Vorderingen ........................................................................
C. Andere financiële vaste activa ................................................
1. Aandelen ..............................................................................
2. Vorderingen en borgtochten in contanten .....................
VLOTTENDE ACTIVA

283
284/8
284
285/8
29/58

V. Vorderingen op meer dan één jaar ........................................... 29
A. Handelsvorderingen ................................................................. 290
B. Overige vorderingen ................................................................. 291
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................
A. Voorraden ..................................................................................
1. Grond- en hulpstoffen .......................................................
2. Goederen in bewerking .....................................................
3. Gereed product ...................................................................
4. Handelsgoederen..........................................................
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............
6. Vooruitbetalingen ................................................................

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36

B. Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41
A. Handelsvorderingen ................................................................. 40
B. Overige vorderingen ................................................................. 41
VIII. Geldbeleggingen (toel. V en VI) ............................................... 50/53
A. Eigen aandelen ........................................................................ 50
B. Overige beleggingen ............................................................... 51/53
IX. Liquide middelen ......................................................................... 54/58
X. Overlopende rekeningen (toel. VII) ......................................... 490/1
TOTAAL DER ACTIVA

20/58

Nr.

0403.085.181

VOL 3.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

I.

Kapitaal (toel. VIII) ..................................................................... 10
A. Geplaatst kapitaal ................................................................... 100
B. Niet-opgevraagd kapitaal ..................................................(-) 101

II.

Uitgiftepremies ........................................................................... 11

III.

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................ 12

IV. Reserves ......................................................................................
A. Wettelijke reserve ...................................................................
B. Onbeschikbare reserves .......................................................
1. Voor eigen aandelen .........................................................
2. Andere ................................................................................
C. Belastingvrije reserves ...........................................................
D. Beschikbare reserves .............................................................
V.

13
130
131
1310
1311
132
133

Overgedragen winst .................................................................. 140
Overgedragen verlies ............................................................(-) 141

12.134.057,62

12.229.877,96

20.176.000,00
20.176.000,00
(
)

20.176.000,00
20.176.000,00
(
)

71.207,85
71.207,85

71.207,85
71.207,85

( 8.113.150,23 )

( 8.017.329,89 )

VI. Kapitaalsubsidies ...................................................................... 15
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten .........................
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ...................
2. Belastingen .........................................................................
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken ...................
4. Overige risico's en kosten (toel. IX) ..............................

160/5
160
161
162
163/5
B. Uitgestelde belastingen ..................................................... 168
SCHULDEN

VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. X) .............................
A. Financiële schulden ................................................................
1. Achtergestelde leningen ...................................................
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen ..........................
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................
4. Kredietinstellingen ............................................................
5. Overige leningen ................................................................
B. Handelsschulden ....................................................................
1. Leveranciers ......................................................................
2. Te betalen wissels .............................................................
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
D. Overige schulden ....................................................................
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. X) .......................

X.

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ..................................................................................
B. Financiële schulden ...............................................................
1. Kredietinstellingen .............................................................
2. Overige leningen ................................................................
C. Handelsschulden ...................................................................
1. Leveranciers .......................................................................
2. Te betalen wissels ............................................................
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten .....................................................................
1. Belastingen .........................................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten .....................................
F. Overige schulden ....................................................................
Overlopende rekeningen (toel. XI) .......................................
TOTAAL DER PASSIVA

142.969,60

143.982,79

142.969,60

143.982,79

142.969,60

143.982,79

17/49

7.782.413,36

7.725.531,41

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48

7.506.717,59

7.472.960,60

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

584.509,40
584.509,40

597.055,97
597.055,97

3.043,83
3.043,83

278.660,92
278.660,92

45
450/3
454/9
47/48
492/3

6.919.164,36
275.695,77

6.597.243,71
252.570,81

10/49

20.059.440,58

20.099.392,16

Nr.

0403.085.181

VOL 4.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

2. RESULTATENREKENING
(in staffelvorm)
I. Bedrijfsopbrengsten ..................................................................... 70/74
A. Omzet (toelichting XII, A) ...........................................................
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en
gereed product en in de bestellingen in uitvoering
(toename +, afname -) ..............................................................
C. Geproduceerde vaste activa .....................................................
D. Andere bedrijfsopbrengsten (toel. XII, B) ...............................
II. Bedrijfskosten .............................................................................(-)
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ..............................
1. Inkopen ....................................................................................
2. Wijziging in de voorraad
(toename -, afname +) ..........................................................
B. Diensten en diverse goederen .................................................
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(toel. XII, C2) ...............................................................................
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................................
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -) (toel. XII, D) ..................................................
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +,
bestedingen en terugnemingen -) (toel. XII, C3 en E) .........
G. Andere bedrijfskosten (toel. XII, F) ..........................................
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten .......................................................................................(-)

171.026,61

195.202,45

70

71
72
74

171.026,61

60/64

195.202,45

( 324.985,25 )

( 330.590,70 )

60
600/8
609
61

265.567,51

272.662,78

39.171,45

41.755,72

62

630

631/4

( 4.957,95 )

635/7
640/8
649

( 1.013,19 )
21.259,48
(

)

21.130,15
(

)

III. Bedrijfswinst ..............................................................................(+) 70/64
Bedrijfsverlies .............................................................................(-) 64/70
IV. Financiële opbrengsten................................................................
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa ..................................
B. Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................
C. Andere financiële opbrengsten (toel. XIII, A) ..........................

75
750
751
752/9

V. Financiële kosten .......................................................................(-)
A. Kosten van schulden (toel. XIII, B en C) ..................................
B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan
bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -)
(toel. XIII, D) ................................................................................
C. Andere financiële kosten (toel. XIII, E) ....................................

65
650

651
652/9

( 153.958,64 )
44,41

44,41

( 135.388,25 )
2,46
2,07
0,39

( 213.564,79 )
212.675,95

( 157.433,71 )
156.582,59

888,84

851,12

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting.......................................................................................(+) 70/65
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting .......................................................................................(-) 65/70

( 367.479,02 )

( 292.819,50 )

Nr.

0403.085.181

VOL 5.
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

2. RESULTATENREKENING (vervolg)
(in staffelvorm)

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting ....................................................................................(+) (70/65)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting ....................................................................................(-) (65/70)

( 367.479,02 )

VII. Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................... 76
A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...............................................................................
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ......................................................................
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten (toel. XIV, A) ...............
VIII. Uitzonderlijke kosten ..............................................................(-)
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa ..............................................................
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa .............
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen -) ............................................
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............
E. Andere uitzonderlijke kosten (toel. XIV, B) ..........................
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ....................................................................................(-)

( 292.819,50 )

271.664,84

8.759.093,32

760
761
762
763
764/9

8.695.545,20
63.548,12
271.664,84

66

( 6,16 )

( 226,57 )

660
661
662
663
664/8
669

6,16
(

226,57
)

(

)

IX. Winst van het boekjaar vóór belasting .............................(+) 70/66

8.466.047,25

Verlies van het boekjaar vóór belasting ............................(-) 66/70
IXbis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..............(+) 780
B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen ............(-) 680
X. Belastingen op het resultaat ..........................................(-) (+) 67/77
A. Belastingen (toel. XV) ...........................................................(-) 670/3
B. Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................ 77

( 95.820,34 )

(

)

)

(

)

(

(

)

XI. Winst van het boekjaar...........................................................(+) 70/67
Verlies van het boekjaar .........................................................(-) 67/70

(

)

8.466.047,25
( 95.820,34 )

(

)

)

(

)

XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves ....................(+) 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves ..................(-) 689

(

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar ..............................(+) (70/68)
Te verwerken verlies van het boekjaar ..............................(-) (68/70)

8.466.047,25
( 95.820,34 )

(

)

Nr.

0403.085.181

VOL 6.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo .......................................................... 70/69
Te verwerken verliessaldo ......................................................(-) 69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar ...................................
Te verwerken verlies van het boekjaar ...............................(-)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar ........................
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar ..................(-)

70/68
68/70
790
690

( 8.113.150,23 )

( 8.017.329,89 )
8.466.047,25

( 95.820,34 )

(

( 8.017.329,89 )

)

( 16.483.377,14 )

B. Onttrekking aan het eigen vermogen ..................................... 791/2
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ........................... 791
2. aan de reserves .......................................................................... 792
C. Toevoeging aan het eigen vermogen .................................(-)
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ...........................
2. aan de wettelijke reserve ..........................................................
3. aan de overige reserves ............................................................

691/2
691
6920
6921

D. Over te dragen resultaat
1. Over te dragen winst ..............................................................(-) 693
2. Over te dragen verlies ............................................................... 793
E.

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ....................... 794

F.

Uit te keren winst ......................................................................(-)
1. Vergoeding van het kapitaal ....................................................
2. Bestuurders of zaakvoerders ...................................................
3. Andere rechthebbenden ............................................................

694/6
694
695
696

(

(

)

(

)

(

8.113.150,23

(

)

)
8.017.329,89

)

(

)

3. TOELICHTING

Codes

I.

Bedragen

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN (post 20 van de activa)
Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar .................................................................................... 8001
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Nieuwe kosten van het boekjaar .................................................................................................................... 8002
. Afschrijvingen ................................................................................................................................................(-) 8003
. Andere ........................................................................................................................................................(+)(-) 8004
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................................................................ 8005
Waarvan: - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere
oprichtingskosten ........................................................................................................................... 200/2
- Herstructureringskosten ................................................................................................................ 204

(

)

Nr.

0403.085.181

VOL 7.

II. STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA (post 21 van de activa)

Codes

1. Kosten van onderzoek
en ontwikkeling

2. Concessies, octrooien
licenties, enz.

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .......................................................................

801

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

802

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

803
804

Per einde van het boekjaar ....................................................................................

805

61.381,41

806

61.381,41

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar .......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .................................................................................................................
. Teruggenomen want overtollig .......................................................................(-)
. Verworven van derden .......................................................................................
. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ...........................................(+)(-)

807
808
809
810
811

Per einde van het boekjaar ....................................................................................

812

d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a)-(c) ..........

813

Codes

61.381,41

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

61.381,41

3. Goodwill

4. Vooruitbetalingen

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar ......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................(-)
. Overboekingen van een post naar een andere .......................................(+)(-)

801

Per einde van het boekjaar .....................................................................................

805

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar ......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .................................................................................................................
. Teruggenomen want overtollig ......................................................................(-)
. Verworven van derden ......................................................................................
. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...........................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ...........................................(+)(-)

802
803
804

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

806
807
808
809
810
811

Per einde van het boekjaar ...................................................................................

812

d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a)-(c) ..........

813

Nr.

0403.085.181

VOL 8.
1. Terreinen

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
(posten 22 tot 27 van de activa)
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaff., incl. de geprod. vaste activa ..............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen .........(-)
. Overboek. van een post naar een andere ....(+)(-)
Per einde van het boekjaar ..........................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt ......................................................................
. Verworven van derden ..............................................
. Afgeboekt ................................................................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)
Per einde van het boekjaar .........................................
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMIND.
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .....................................................................
. Teruggenomen want overtollig ...........................(-)
. Verworven van derden .............................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. ......(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)

Codes

815
816
817
818

en uitrusting

rollend materieel

( post 22 )

( post 23 )

( post 24 )

751.069,19

(

170.564,66

)
751.069,19

820

52.321,42

(

)

Per einde van het boekjaar .........................................
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMIND.
Per einde van het vorige boekjaar ............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .....................................................................
. Teruggenomen want overtollig ............................(-)
. Verworven van derden ..............................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. .....(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)
Per einde van het boekjaar ........................................
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJ.

(

)
62.084,54

)

(

)

32.135,63

57.967,76

3.729,90

1.235,01

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

550.789,68
252.600,93

169.226,52
1.338,14

815

6. Activa in aanbouw

vaste activa

en vooruitbetalingen

( post 26 )

( post 27 )

37.633,21

(

59.202,77
2.881,77

5. Overige materiële

soortgelijke rechten
( post 25 )

816
817
818
819

(

165.496,62

4. Leasing en

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaff., incl. de geprod. vaste activa ...............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen ..........(-)
. Overboek. van een post naar een andere .....(+)(-)
Per einde van het boekjaar .........................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt ......................................................................
. Verworven van derden ............................................
. Afgeboekt ...............................................................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)

)
170.564,66

518.654,05

Per einde van het boekjaar ......................................... 832
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR(a)+(b)-(c) 833
Codes

(

62.084,54

52.321,42

826
827
828
829
830
831

3. Meubilair en

en gebouwen

819

821
822
823
824
825

2. Installaties, machines

40.460,17

)

(

37.633,21

)

(

)

)

(

)

40.460,17

820
821
822
823
824

(

)

(

825
826
827
828
829
830
831
832

(a)+(b)-(c)

833

Waarvan: . Terreinen en gebouwen ........................
. Installaties, machines en uitrusting ....
. Meubilair en rollend materieel ............

250
251
252

37.633,21

37.335,76
2.070,91

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

37.633,21

39.406,67
1.053,50

Nr.
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IV. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA (post 28 van de activa)

Codes

Per einde van het boekjaar ..........................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .........................................................................
. Verworven van derden ...............................................
. Afgeboekt ..................................................................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ..(+)(-)

835

19.362.239,35

836
837
838

(

839

19.362.239,35

841
842
843
844
845

c) WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar:

846

. Geboekt .........................................................................
. Teruggenomen want overtollig ..............................(-)
. Verworven van derden ................................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. .......(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ..(+)(-)

847
848
849
850
851

Per einde van het boekjaar ..........................................

852

d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ..............................(+)(-)

853
854

Per einde van het boekjaar ..........................................

855

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d).........................

856

( post 284 )

)

(

)

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

125.111,86

125.111,86

19.237.127,49
( post 281 )

2. Vorderingen

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN
OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR ............

( post 282 )

840

Per einde van het boekjaar ..........................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET VORIGE BOEKJAAR ....................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Toevoegingen ...................................................................
. Terugbetalingen ...........................................................(-)
. Geboekte waardeverminderingen ............................(-)
. Teruggenomen waardeverminderingen ......................
. Wisselkoersverschillen ..........................................(+)(-)
. Overige ......................................................................(+)(-)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR .....................................................

2. Ondernemingen met
3. Andere
deelnemingsverhouding
ondernemingen

( post 280 )

1. Deelnemingen en aandelen
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaffingen ............................................................
. Overdrachten en buitengebruikstellingen ...........(-)
. Overboek. van een post naar een andere ......(+)(-)

1. Verbonden
ondernemingen

( post 283 )

( post 285/8 )

857
858
859
860
861
862
863
864

865

(
(

)
)

(
(

)
)

(
(

)
)

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

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

Eigen vermogen
de onderneming
(rechtstreeks)

Aantal

PHARMA BELGIUM SA
Rue Carli 17
1140 Brussel 14
België
0425.353.116
ordinaires sans mention valeur nominale

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

dochters

Jaarrekening Muntper
code

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)

%

31/12/2006 EUR

3885090 100,00

Nettoresultaat

7.473

3.713

Nr.
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VI. GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN (post 51/53 van de activa)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aandelen ................................................................................................................. 51
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681
Niet-opgevraagde bedrag .................................................................................(-) 8682

(

)

(

)

Vastrentende effecten .......................................................................................... 52
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen .................................................... 8684
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ...................................................... 53
met een resterende looptijd of opzegtermijn van:
. hoogstens één maand ........................................................................................ 8686
. meer dan één maand en hoogstens één jaar .................................................. 8687
. meer dan één jaar ................................................................................................ 8688
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ............................... 8689

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN
Boekjaar

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijke bedrag voorkomt.

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL
Codes

A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)
- Per einde van het vorige boekjaar ......................................................... 8700
- Wijzigingen tijdens het boekjaar:

- Per einde van het boekjaar ...................................................................... 8701
2. Samenstelling van het kapitaal
2.1. Soorten aandelen
Actions sans mention de valeur nominale

2.2. Aandelen op naam of aan toonder
Op naam ................................................................................................... 8702
Aan toonder ............................................................................................. 8703

Bedragen

Aantal aandelen

20.176.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.176.000,00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.176.000,00

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

5.596.520

4.857.140
739.380

Nr.

0403.085.181

VOL 13.

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL (vervolg)

Codes

1. Niet-opgevraagd
bedrag
(post 101)

2. Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

1. Kapitaalbedrag

2. Aantal aandelen

B. NIET-GESTORT KAPITAAL
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

TOTAAL ............................................................................................................. 871

C. EIGEN AANDELEN gehouden door:
- de vennootschap zelf ..................................................................................
- haar dochters ................................................................................................
D. VERPLICHTINGEN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN
1. Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
. Bedrag van de lopende converteerbare leningen ............................
. Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...................................................
. Maximum aantal uit te geven aandelen .............................................
2. Als gevolg van de uitoefening van de INSCHRIJVINGSRECHTEN
. Aantal inschrijvingsrechten in omloop ...............................................
. Bedrag van het te plaatsen kapitaal ....................................................
. Maximum aantal uit te geven aandelen .............................................
E. TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL........................................

872
873

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
1. Aantal aandelen

2. Daaraan verbonden
stemrecht

F. AANDELEN BUITEN KAPITAAL ................................................................. 876
Waarvan: - gehouden door de vennootschap zelf ................................ 877
- gehouden door haar dochters ............................................. 878
G. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, zoals die blijkt uit
de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen:
(vervolg op volgende bladzijden)
IX. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
provisions pour litiges divers

Boekjaar

142.969,60

Nr.
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Vervolg structuur van het aandeelhouderschap van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting (VOL 13.)

Sur base d'une déclaration de transparence du 09.07.2003, notre actionnariat se décompose comme suit:
nombre
%
- Brugefi Invest Holding S.A.(Lux) 2.314.241
41.35
- OCP SA
2.542.694
45.43
Suite à l'achat des participations de Brugefi Invest à Intercomfina en 2003, le capital de la société BRUGEFI INVEST HOLDING
SA est détenu à 100% par le groupe OCP. Le Groupe OCP détient d'une manière directe et indirecte 86.79 % du capital de la
société PCB SA

Nr.
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X. STAAT VAN DE SCHULDEN
A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET
EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN EEN JAAR, NAAR GELANG
HUN RESTERENDE LOOPTIJD

SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN
Codes

1. hoogstens één jaar

2. meer dan één jaar
doch hoogstens 5 jaar

(post 42)

3. meer dan 5 jaar

(post 17)

Financiële schulden .............................................. 880
1. Achtergestelde leningen .....................................
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen .............
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden .....
4. Kredietinstellingen ...............................................
5. Overige leningen ..................................................

881
882
883
884
885

Handelsschulden ................................................... 886
1. Leveranciers .......................................................... 887
2. Te betalen wissels .............................................. 888
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ........................................................................ 889
Overige schulden ................................................... 890
TOTAAL ..................................................................... 891
SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN)
GEWAARBORGD DOOR

B. GEWAARBORGDE SCHULDEN
(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

1. Belgische
Codes overheidsinstellingen

Financiële schulden ..........................................................................................
1. Achtergestelde leningen ................................................................................
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen ..........................................................
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden .................................................
4. Kredietinstellingen ...........................................................................................
5. Overige leningen ..............................................................................................

892
893
894
895
896
897

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

898

1. Leveranciers .....................................................................................................
2. Te betalen wissels ............................................................................................

899
900

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...........................................

901

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

902

1. Belastingen ......................................................................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten ...................................................................

903
904

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

905

TOTAAL ................................................................................................................

906

2. zakelijke zekerheden
gesteld of
onherroepelijk beloofd
op activa van de
onderneming

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
1. Belastingen (post 450/3 van de passiva)
a) Vervallen belastingschulden .....................................................................................................................
b) Niet-vervallen belastingschulden .............................................................................................................
c) Geraamde belastingschulden ..................................................................................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
a) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................
b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

Codes

9072
9073
450
9076
9077

Boekjaar

3.043,83

Nr.
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XI. OVERLOPENDE REKENINGEN
Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Intérêts de Brugefi/Intercomfina
Intérêts de Pharma Belgium SA

211.880,88
63.814,89

XII. BEDRIJFSRESULTATEN
A. NETTO-OMZET (post 70): per bedrijfscategorie en per geografische markt uitsplitsen in de bijlage bij het standaardformulier, voor zover deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van goederen en de
verlening van diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming, onderling aanzienlijke
verschillen vertonen.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (post 74)
Waarvan: exploitatiesubsidies en vanwege de overheid
ontvangen compenserende bedragen .................................... 740
C1. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...................................................... 9086
b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse
equivalenten ................................................................................................. 9087
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............................................. 9088
C2. PERSONEELSKOSTEN (post 62)
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ..............................
b) Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................
c) Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ....................
d) Andere personeelskosten .........................................................................
e) Pensioenen ..................................................................................................

620
621
622
623
624

C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN(begrepen in post 635/7)
Toevoegingen (+); bestedingen en terugnemingen (-) ............................. 635
D. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4)
1. Op voorraden en bestellingen in uitvoering
. geboekt .......................................................................................................
. teruggenomen .......................................................................................(-)
2. Op handelsvorderingen
. geboekt .......................................................................................................
. teruggenomen .......................................................................................(-)

9110
9111

(

)

9112
9113

(

)

E. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN (post 635/7)
Toevoegingen ................................................................................................... 9115
Bestedingen en terugnemingen ...............................................................(-) 9116
F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN (post 640/8)
Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening ...................................... 640
Andere ................................................................................................................ 641/8
G. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum ......................................................
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...............................................
Kosten voor de onderneming ...................................................................

9096
9097
9098
617

( 1.013,19 )

21.259,48

(

)

( 4.957,95 )

(

)

21.130,15

Nr.
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XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

VOL 17.
(vervolg)

B. BELANGRIJKE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VÓÓR BELASTINGEN, zoals die blijkt uit de
jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke voortvloeien uit het
tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat van het boekjaar op
belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen)
Boekjaar

Depenses non admises

12.121,97

C. INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Codes

Boekjaar

D. BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES
(in de mate waarin deze informatie belangrijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële
positie van de onderneming)
1. Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141
- Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ............. 9142

4.043.124,42
4.043.124,42

2. Passieve latenties ............................................................................................................................ 9144

XVI. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
Codes

A. De belasting op de toegevoegde waarde in rekening gebracht:
1. aan de onderneming (aftrekbaar) ......................................................
2. door de onderneming ...........................................................................

9145
9146

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:
1. bedrijfsvoorheffing ................................................................................
2. roerende voorheffing .............................................................................

9147
9148

Boekjaar

Vorig boekjaar

48.649,83
63.194,59

42.254,24
66.569,58

XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Persoonlijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden ..............................................
Waarvan:
. De door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ...........................................
. De door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ...............................
. Het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de
onderneming zijn gewaarborgd .............................................................................................................

Codes

Boekjaar

9149

5.701.551,07

9150
9151
9153

5.701.551,07

Nr.
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XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (vervolg)
Boekjaar
Zakelijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of
Codes
als waarborg voor schulden en verplichtingen
onherroepelijk beloofd op haar eigen activa ............................................
1. van de onderneming

. Hypotheken:
.. boekwaarde van de bezwaarde activa ....................................................
.. bedrag van de inschrijving ........................................................................
. Pand op het handelsfonds:
.. bedrag van de inschrijving .........................................................................
. Pand op andere activa:
.. boekwaarde van de in pand gegeven activa ..........................................
. Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa:
.. bedrag van de betrokken activa ...............................................................

916
917

2. van derden

252.601,07
3.221.411,83

918
919
920
Codes

Boekjaar

De goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico
van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn
opgenomen

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

Termijnverrichtingen:
. Gekochte (te ontvangen) goederen ..........................................................................................................
. Verkochte (te leveren) goederen ..............................................................................................................
. Gekochte (te ontvangen) deviezen ...........................................................................................................
. Verkochte (te leveren) deviezen ...............................................................................................................

9213
9214
9215
9216

Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

Nr.
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XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (vervolg)
In voorkomend geval, een beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten
behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende
kosten te dekken

Code

Boekjaar

Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen:
. geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ....................... 9220
. wijze waarop dit bedrag wordt berekend

XVIII. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT: zie blz. VOL 20.
XIX. FINANCIELE BETREKKINGEN MET
A. BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS
B. NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN
C. ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DE ONDER B. VERMELDE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Codes

Boekjaar

1. Uitstaande vorderingen op deze personen ..................................................................................... 9500
2. Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................ 9501
3. Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................. 9502
Voornaamste voorwaarden betreffende de posten 9500, 9501 en 9502

(vervolg op volgende bladzijden)

Codes

Boekjaar

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon:
- aan bestuurders en zaakvoerders ................................................................................................ 9503

29.000,00

- aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ............................................................................... 9504
XX. AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN NIET GEWAARDEERD OP BASIS VAN DE REELE WAARDE
In voorkomend geval, een schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet
gewaardeerd zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer, met opgave van de omvang en de aard van de
instrumenten
Bedragen
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Vervolg voornaamste voorwaarden betreffende de posten 9500, 9501 en 9502 (VOL 19.)

D. LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SONT LIES)
Codes

Exercice

Emoluments du (des) commissaire(s) ....................................................................................

9505

12.710,00 €

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation ...........................................................................................

95061

7.500,00 €
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XVIII. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

1. VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Boekjaar

Vorig boekjaar

1. FINANCIELE VASTE ACTIVA

925

19.237.127,49

19.237.127,49

Deelnemingen .........................
Vorderingen: achtergestelde
andere ............

926
927
928

19.237.127,49

19.237.127,49

2. VORDERINGEN ......................

929

Op meer dan één jaar ............
Op hoogstens één jaar ..........

930
931

3. GELDBELEGGINGEN ............

932

Aandelen ...................................
Vorderingen ..............................

933
934

4. SCHULDEN .............................

935

6.899.531,33

6.553.640,24

Op meer dan één jaar ............

936

Op hoogstens één jaar ...........

937

6.899.531,33

6.553.640,24

Codes

2. ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Boekjaar

5. - Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE
EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN als waarborg voor schulden of
verplichtingen van verbonden ondernemingen .................................................... 9381

Vorig boekjaar

Vorig boekjaar

5.701.551,07

5.701.551,07

212.675,60

156.582,59

- Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofde
PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN als waarborg voor
schulden of verplichtingen van de onderneming ................................................. 9391
............................... 9401
6. ANDERE BETEKENISVOLLE FINANCIELE VERPLICHTINGEN

7. FINANCIELE RESULTATEN
Opbrengsten uit financiële vaste activa ..................................................................... 9421
Opbrengsten uit vlottende activa ................................................................................. 9431
Andere financiële opbrengsten .................................................................................. 9441
Kosten van schulden .................................................................................................... 9461
Andere financiële kosten ............................................................................................. 9471
8. REALISATIE VAN VASTE ACTIVA
Verwezenlijkte meerwaarden ..................................................................................... 9481
Verwezenlijkte minderwaarden .................................................................................. 9491
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VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
A. Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming
. heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt:
ja / xxxxx
neen 1
. heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de
volgende reden(en):
a. De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in
artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria: ja / neen 1
b. De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin
haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt:
ja / neen 1
Indien ja:
. Motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek van
vennootschappen, is voldaan:

Zie blz.
. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer
van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de
vrijstelling is verleend:

B. Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke
dochteronderneming is
. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van
de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken) 2:
OCP SA
RUE GALIEN 2 93587 SAINT OUEN CEDEX Frankrijk
De moederonderneming stelt een geconsolideerde jaarrekening op
en maakt deze openbaar en dit voor het kleinste geheel.
Vervolg op blz.
. Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is 2 :
OCP SA
RUE GALIEN 2
93587 SAINT OUEN CEDEX
Frankrijk

1
Schrappen wat niet van toepassing is.
2
Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het
grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Vervolg inlichtingen te verstrekken indien de ond. een dochterond. of gemeenschappelijke dochterond. is (VOL 21.)
. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van
de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken):
CELESIO AG
NECKARTALSTRASSE 155 70376 STUTTGART Duitsland
De moederonderneming stelt een geconsolideerde jaarrekening op
en maakt deze openbaar en dit voor het grootste geheel.
. Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is(zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is:
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REGLES D'EVALUATION
ACTIF
Frais d'établissement
Les frais d'augmentation de capital sont activés et amortis sur une période de trois ans.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur valeur d'acquisition et sont portées au bilan pour cette même
valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents. Les amortissements sont calculés sur
base d'un pourcentage de 25%.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur valeur d'acquisition et sont portées au bilan pour cette même
valeur déduction faite des amortissements y afférents. Par valeur d'acquisition il faut entendre soit le prix
d'acquisition, soit le coût de revient, soit la valeur d'apport. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix
d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Les immeubles peuvent être réévalués, sur base d'une détermination de valeur par un expert immobilier lorsque la
valeur de ces actifs, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et
durable par rapport à leur valeur comptable. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont
l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements.
Les amortissements sont basés sur le plan d'amortissement arrêté par le Conseil d'Administration. Les actifs sont
amortis de façon linéaire sur base de leur durée de vie économique attendue, à partir du mois de leur mise en
utilisation. Les pourcentages suivants sont d'application.
- Bâtiments (autre que Carli) : 03%
- Bâtiment Carli
: 04%
- Bâtiment Carli(2ième partie) : 07%
- Matériel
: 15%
- Matériel informatique
: 25%
- Mobilier
: 10%
- Matériel roulant
: 25%
Les constructions à Evere sont érigées sur fond d'autrui faisant l'objet d'un bail emphytéotique dont PCB S.A.et
Pharma Belgium S.A.sont sous-locataires et en ont connaissance. Elles font partie d'un ensemble donné en gage au
crédit d'investissement qui a été obtenu en vue de leur édification.
Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont évaluées à leur prix d'acquisition. Ces actifs font l'objet de réductions de
valeur en cas de moins-value durable, justifiée par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société
dans laquelle les participations sont détenues. Dans la mesure où les réductions de valeur excèdent en fin
d'exercice une appréciation actuelle, elles sont totalement ou partiellement reprises.
Créances à plus d'un an et à un an au plus
Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale et font l'objet de réduction de valeur si leur
remboursement à l'échéance est, en tout ou en partie, incertain ou compromis.
Stocks
Les approvisionnements et les marchandises sont évalués à leur valeur d'acquisition selon le principe FIFO ou à la
valeur de marché à la date de clôture de l'exercice lorsque cette dernière est inférieure. Des réductions de valeur
spécifiques sont faites pour tenir compte des stocks à rotation lente ou désuets.
PASSIF
Dettes à plus d'un an ou à un an au plus

VOL 25.
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Les dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale. Des provisions sont établies en concordance avec les
critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
CREANCES ET DETTES EN DEVISES
Les créances et dettes en devises sont converties au cours officiel moyen à la date du bilan. Les différences de
change non réalisées sont reprises dans les résultats financiers.

PREPENSIONS
Les prépensions notifiées au personnel sont provisionnées à 100 % selon la formule légale.
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PCB S.A. NV

1/6

Verplichte controles NBB
01/01/2006 - 31/12/2006

Het programma heeft geen fouten gevonden bij het uitvoeren van de verplichte controles van de
NBB.

(Ref. VC000)
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Controles sociale balans NBB
01/01/2006 - 31/12/2006

Het programma heeft geen fouten gevonden bij het uitvoeren van de controles op de sociale balans.

(Ref. SC000)
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Bijkomende controles NBB
01/01/2006 - 31/12/2006

Het veld dat de text het jaarverslag moet bevatten is leeg. Om dit veld te kunnen invullen, moet u
de checkbox Jaarverslag op het tabblad inlichtingenfiche aanvinken. In de rubriek Verslagen wordt
op deze manier het tabblad Jaarverslag geactiveerd.
Dit is geen verplichte en blokkerende controle aangezien het jaarverslag opgenomen kan zijn bij de
vrije tekst of bijgevoegd kan zijn bij de jaarrekening als deze op papier neergelegd wordt.

(Ref. BC080)

Het veld dat de tekst van het commissarisverslag moet bevatten is leeg. Om dit veld te kunnen
invullen, moet u de checkbox Commissarisverslag op het tabblad inlichtingenfiche aanvinken. In de
rubriek Verslagen wordt op deze manier het tabblad Jaarverslag geactiveerd.
Dit is geen verplichte en blokkerende controle aangezien het jaarverslag opgenomen kan zijn bij de
vrije tekst of bijgevoegd kan zijn bij de jaarrekening als deze op papier neergelegd wordt.

(Ref. BC081)
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Aanvullende controles
01/01/2006 - 31/12/2006

U vermeldt financiële vaste activa (28), doch u vermeldt geen financiële opbrengsten uit financiële
vaste activa (750).
Gelieve na te gaan of dit zo in orde is.
28 > 0 EN 750 >< 0

28

=

19.237.127,49

750

=

0,00
(Ref. AC354)

Bent u zeker dat u geen borgtochten in contanten heeft (b.v. borg op elektriciteit, water, sociaal
secretariaat ...) ?
285/8 >< 0

285/8

=

0,00
(Ref. AC357)

De voorzieningen voor risico's en kosten in de resultatenrekening (635/7), zijn kleiner dan de
voorzieningen voor pensioenen (toelichting XII.C3).
Deze controle geldt niet wanneer u andere voorzieningen heeft teruggenomen.
635/7 >= 635

635/7

=

-1.013,19

635

=

0,00
(Ref. AC361)

01/01/2005 - 31/12/2005

Bent u zeker dat u geen borgtochten in contanten had (b.v. borg op elektriciteit, water, sociaal
secretariaat, ...) ?
285/8(t-1) >< 0

20/58

=

20.099.392,16

285/8

=

0,00
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(Ref. AC358)
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Controles Wetboek van Vennootschappen
01/01/2006 - 31/12/2006

Voor het huidige boekjaar blijkt uit de balans een overgedragen verlies (141). U moet in het
jaarverslag, en indien geen jaarverslag dient te worden opgesteld in de toelichting (vanaf VOL 25.),
de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verantwoorden (art.
94-2e lid en 96-6e lid W.Venn.).
141 > 0

141

=

8.113.150,23
(Ref. WH001)

De vennootschap heeft een nog niet volgestort kapitaal (101) en u geeft binnen toelichting VIII.
(Staat van het kapitaal) aandelen aan toonder (8703) aan. Aandelen blijven op naam zolang ze niet
volledig volgestort zijn ! Ga na of deze aandelen werkelijk volgestort zijn.
ALS 101 > '0' DAN 8703 = '0'

101

=

0,00

8703

=

739.380,00
(Ref. WH091)

