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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VOL-kap 1 

 
 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE 

LEGGEN DOCUMENTEN 

 
 
IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 
 
NAAM:  ........................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Rechtsvorm:  ...............................................................................................................................................................................................  

Adres:  ........................................................................................................................................................ Nr.:  ..................  Bus:  .............  

Postnummer:  ............................  Gemeente:  ............................................................................................................................................  

Land:  ............................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van  .................................................................................................................  

Internetadres1:  .........................................................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer  
 

DATUM  / / van de neerlegging 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  / / 
 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 
 

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 
 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 
 
Totaal aantal neergelegde bladen:  ..........................  Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
omdat ze niet dienstig zijn:  .........................................................................................................................................................................  
 
 
 

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

Steverlyncklaan 15

8900 Ieper

België

Gent, afdeling Ieper

www.picanolgroup.com
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        XXXXXX
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Voorzitter Raad van Bestuur

Luc TACK
Gedelegeerd Bestuurder
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN  
 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
vennootschap 
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Stefaan HASPESLAGH
Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
18/04/2018 - 16/05/2022

Luc TACK
Peperstraat 43, 9800 Deinze, België

Gedelegeerd bestuurder
15/04/2020 - 20/05/2024

PASMA
Nr.: BE 0466.125.382
Jules Bordetlaan 160, 1140 Evere, België

Bestuurder
15/04/2020 - 20/05/2024

Vertegenwoordigd door:

Patrick Steverlynck
Canadalaan 33, 8902 Zillebeke, België

7 Capital sprl
Nr.: BE 0895.361.369
Drève du Méreault 24, 1410 Waterloo, België

Bestuurder
27/04/2017 - 17/05/2021

Vertegenwoordigd door:

Chantal De Vrieze
Drève du Mérault 24, 1410 Waterloo, België

Kantoor TORRIMMO
Nr.: BE 0434.401.236
Zuidkaai 6 bus 31, 8870 Izegem, België

Bestuurder
17/04/2019 - 15/05/2023

Vertegenwoordigd door:

Jean Pierre Dejaeghere
Zuidkaai 6 bus 31, 8870 Izegem, België

The Marble BVBA
Nr.: BE 0865.427.070
Jan zonder Vreeslaan 2 bus 0402, 9700 Oudenaarde, België

Bestuurder
17/04/2019 - 15/05/2023

Vertegenwoordigd door:

Luc Van Nevel
(bestuurder)
Jan zonder Vreeslaan 2 bus 0402, 9700 Oudenaarde, België

Ann Vereecke bvba
Nr.: BE 0465.678.489
Rijsbrugge 22, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België

Bestuurder
15/04/2020 - 20/05/2024

Vertegenwoordigd door:

Ann Vereecke
(Bestuurder)
Rijsbrugge 22, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
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Nr.   VOL-kap 2.1 
 
 
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
vennootschap 
 
 
 

KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Nr.: BE 0419.122.548
Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus K, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnr.: B00001

Commissaris
01/01/2018 - 17/05/2021

Vertegenwoordigd door:

Patrick De Schutter
(Bedrijfsrevisor)
Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus K, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnr.: A01419
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Nr.   VOL-kap 2.2 
 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE (VERVOLG) 
 
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. 
 

De jaarrekening werd / werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 
commissaris is. 
 
In bevestigend geval, 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: 

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,  

B. Het opstellen van de jaarrekening, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 
 
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. 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. 
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 
opdracht 

(A, B, C en/of D) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
  

                                                      
  Schrappen wat niet van toepassing is. 
 Facultatieve vermelding. 
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 122.334.991,92 122.357.155,60

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 791.246,53 693.558,96

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 14.128.721,54 13.248.572,79

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 5.988.313,04 6.658.707,20

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 3.239.299,95 4.074.257,48

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 971.059,51 1.260.046,82

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 142.021,70 253.853,28

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 250.000,00 250.000,00

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 3.538.027,34 751.708,01

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 107.415.023,85 108.415.023,85

Verbonden ondernemingen ................................................... 6.15 280/1 107.369.305,63 108.369.305,63

Deelnemingen ................................................................... 280 107.369.305,63 108.369.305,63

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 41.965,71 41.965,71

Deelnemingen ................................................................... 282 41.965,71 41.965,71

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 3.752,51 3.752,51

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 3.752,51 3.752,51

Nr. VOL-kap 3.1BE 0405.502.362

First - VOL-kap2021 - 5 / 82



Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 537.518.697,51 532.349.452,20

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 415.268.480,00 377.889.830,00

Handelsvorderingen .............................................................. 290 2.003.480,00 2.439.830,00

Overige vorderingen .............................................................. 291 413.265.000,00 375.450.000,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 24.288.149,00 21.714.322,00

Voorraden .............................................................................. 30/36 24.288.149,00 21.714.322,00

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 14.074.235,00 15.278.547,00

Goederen in bewerking ..................................................... 32 1.485.215,00 1.423.359,00

Gereed product ................................................................. 33 8.728.699,00 5.012.416,00

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 30.560.940,35 41.100.329,42

Handelsvorderingen .............................................................. 40 26.524.979,76 37.205.722,96

Overige vorderingen .............................................................. 41 4.035.960,59 3.894.606,46

Geldbeleggingen ......................................................................6.5.1/6.6 50/53 20.000.000,00 60.000.000,00

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 20.000.000,00 60.000.000,00

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 46.071.633,80 29.785.144,64

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 1.329.494,36 1.859.826,14

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 659.853.689,43 654.706.607,80
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 576.285.705,26 559.524.917,53

Inbreng ...................................................................................... 6.7.1 10/11 23.718.427,70 23.718.427,70

Kapitaal .................................................................................. 10 22.200.000,00 22.200.000,00

Geplaatst kapitaal ............................................................. 100 22.200.000,00 22.200.000,00

Niet-opgevraagd kapitaal 4 ................................................ 101 ............................. .............................

Buiten kapitaal ....................................................................... 11 1.518.427,70 1.518.427,70

Uitgiftepremies .................................................................. 1100/10 1.518.427,70 1.518.427,70

Andere .............................................................................. 1100/19 ............................. .............................

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

Reserves ................................................................................... 13 45.188.812,00 45.188.812,00

Onbeschikbare reserves ........................................................ 130/1 2.220.000,00 2.220.000,00

Wettelijke reserve ............................................................. 130 2.220.000,00 2.220.000,00

Statutair onbeschikbare reserves ..................................... 1311 ............................. .............................

Inkoop eigen aandelen ..................................................... 1312 ............................. .............................

Financiële steunverlening ................................................. 1313 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 1319 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 11.168.160,14 11.168.160,14

Beschikbare reserves ............................................................ 133 31.800.651,86 31.800.651,86

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 507.378.465,56 490.617.677,83

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 5 .............................................................................. 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 5.877.307,00 6.997.250,00

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 5.877.307,00 6.997.250,00

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 1.919.845,00 1.817.501,00

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 3.957.462,00 5.179.749,00

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 77.690.677,17 88.184.440,27

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 42.129,89 95.048,17

Financiële schulden ............................................................... 170/4 42.129,89 95.048,17

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 42.129,89 95.048,17

Kredietinstellingen ............................................................ 173 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 75.181.962,28 83.482.709,99

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 88.312,32 146.231,96

Financiële schulden ............................................................... 43 2.469.949,23 10.769.322,21

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 1.920.307,00 10.572.429,00

Overige leningen ............................................................... 439 549.642,23 196.893,21

Handelsschulden ................................................................... 44 50.867.499,27 45.802.292,50

Leveranciers ..................................................................... 440/4 50.867.499,27 45.802.292,50

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 13.553.714,16 14.549.830,72
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 8.105.674,48 8.598.987,17

Belastingen ....................................................................... 450/3 334.720,16 413.401,68

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 7.770.954,32 8.185.585,49

Overige schulden ................................................................... 47/48 96.812,82 3.616.045,43

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 2.466.585,00 4.606.682,11

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 659.853.689,43 654.706.607,80
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 317.133.036,86 358.378.714,29

Omzet .................................................................................... 6.10 70 300.348.184,92 340.502.222,26
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 3.632.553,00 3.111.551,00

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 13.125.986,04 14.746.945,47

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A 26.312,90 17.995,56

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 304.690.650,85 337.790.049,71

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 212.810.376,38 233.255.161,03

Aankopen .......................................................................... 600/8 212.554.065,38 233.204.102,03

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 256.311,00 51.059,00

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 51.408.255,21 55.902.452,92

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 38.944.101,25 43.425.383,10
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 3.443.729,54 3.774.434,84
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 -1.161.755,50 3.409.752,00
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 -1.119.943,00 -2.467.023,00

Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 359.319,91 486.541,53

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A 6.567,06 3.347,29

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 12.442.386,01 20.588.664,58
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 8.863.100,00 19.485.007,65

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 8.863.100,00 19.485.007,65

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 6.289.000,00 12.811.100,99

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 2.219.981,30 6.123.747,65

Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 354.118,70 550.159,01

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 2.884.136,76 4.464.125,79

Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 1.884.136,76 2.964.125,79

Kosten van schulden ............................................................. 650 86.185,66 84.123,23
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 1.797.951,10 2.880.002,56

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 6.12 66B 1.000.000,00 1.500.000,00

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 18.421.349,25 35.609.546,44

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 1.660.561,52 4.397.896,06

Belastingen ............................................................................ 670/3 1.660.561,52 4.417.091,24
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. 19.195,18

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 16.760.787,73 31.211.650,38

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. 29.723,01

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 16.760.787,73 31.181.927,37
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 507.378.465,56 494.157.677,83

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 16.760.787,73 31.181.927,37

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P 490.617.677,83 462.975.750,46

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

aan de inbreng ................................................................................................ 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................

aan de inbreng ................................................................................................ 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) (14) 507.378.465,56 490.617.677,83

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

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. 3.540.000,00

Vergoeding van de inbreng ............................................................................. 694 ............................. 3.540.000,00

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 8.999.495,61

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 398.986,98

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 9.398.482,59

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 8.305.936,65

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 301.299,41

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 8.607.236,06

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 791.246,53

Nr. VOL-kap 6.2.3BE 0405.502.362

First - VOL-kap2021 - 12 / 82



STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 26.958.118,70

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 26.958.118,70

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 70.296,56

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 70.296,56

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 20.369.708,06

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 670.394,16

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 21.040.102,22

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 5.988.313,04

Nr. VOL-kap 6.3.1BE 0405.502.362
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 85.413.233,93

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 284.403,10

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 636.500,00

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 86.334.137,03

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 81.338.976,45

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 1.755.860,63

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 83.094.837,08

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 3.239.299,95

Nr. VOL-kap 6.3.2BE 0405.502.362
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 5.984.887,53

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 273.407,56

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 6.258.295,09

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 4.724.840,71

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 562.394,87

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 5.287.235,58

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 971.059,51

Nr. VOL-kap 6.3.3BE 0405.502.362
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 1.379.443,88

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 53.501,90

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 163.069,77

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 1.269.876,01

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 1.125.590,60

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 153.780,47

Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 151.516,76

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 1.127.854,31

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 142.021,70

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 ........................

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 142.021,70
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 250.000,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 250.000,00

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8285 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8305 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 250.000,00

Nr. VOL-kap 6.3.5BE 0405.502.362
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 751.708,01

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 3.422.819,33

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -636.500,00

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 3.538.027,34

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 3.538.027,34

Nr. VOL-kap 6.3.6BE 0405.502.362
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 111.319.305,63

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 111.319.305,63

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 2.950.000,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 1.000.000,00

Teruggenomen ............................................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 3.950.000,00

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 107.369.305,63

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................

Nr. VOL-kap 6.4.1BE 0405.502.362
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN

AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 41.965,71

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 41.965,71

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8482 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8502 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (282) 41.965,71

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8622 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8632 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (283) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................

Nr. VOL-kap 6.4.2BE 0405.502.362
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 3.752,51

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 3.752,51

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
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Nr.   VOL-kap 6.5.1 
 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 
 
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van 
die vennootschap 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 

rechtstreeks dochters
Jaarrekening 

per 
Munt-
code 

Eigen vermogen Nettoresultaat 

Aantal % % 
(+) of (-) 

(in eenheden) 
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MELOTTE
BE 0407.155.421
Naamloze vennootschap
Industrieweg 2019, 3520
Zonhoven, België 31/12/2020 EUR 4.502.569,00 -22.584,00

gewone 2.599 99,96 0,04

PROFERRO
BE 0438.243.426
Naamloze vennootschap
Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper,
België 31/12/2020 EUR 30.064.881,68 1.709.433,94

gewone 59.999 99,99 0,0

PSICONTROL
BE 0437.446.145
Naamloze vennootschap
Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper,
België 31/12/2020 EUR 29.447.363,84 105.146,75

gewone 999 99,9 0,1

Picanol of America Inc.
Buitenlandse onderneming
Kitty Hawk Road 65, 29609
Greenville SC, Verenigde Staten 31/12/2020 USD 2.380.252,00 118.609,00

gewone 1.000 100,0 0,0

Syndicaat van Belgische
Textielmachinebouwers
BE 0403.038.859
Naamloze vennootschap
A.Reyerslaan 80, 1030
Schaarbeek, België 31/12/2019 EUR 130.267,00 7.918,00

COOPERATIEVE
AANDELEN 27 27,0 7,0

PICANOL TEKSTIL MAKINALARI
TIC. LTD. STI.
Buitenlandse onderneming
Dunya Ticaret Merkezi A2 BL bus
210, 34149 Yesilkoy/Istanbul,
Turkije 31/12/2020 TRY 12.756.972,00 1.283.433,00
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Nr.   VOL-kap 6.5.1 
 
 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (VERVOLG) 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 

rechtstreeks dochters
Jaarrekening 

per 
Munt-
code 

Eigen vermogen Nettoresultaat 

Aantal % % 
(+) of (-) 

(in eenheden) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

gewone 3.990 99,75 0,0

VERBRUGGE
BE 0441.554.490
Naamloze vennootschap
Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper,
België 31/12/2020 EUR 83.975.561,09 1.878.731,30

gewone 16.901 100,0 0,0

Picanol de Mexico S.A. de C.V.
Buitenlandse onderneming
Avena No. 475 Col. Granjas
Mexico -, 08400 Mexico D.F.,
Mexico 31/12/2020 MXN 14.413.349,00 1.673.684,00

gewone 2.007.289 99,99 0,0

PT Picanol Indonesia
Buitenlandse onderneming
JL. MOH. TOHA KM 5.3 -, 40261
Bandung, Indonesië 31/12/2020 IDR 7.645.698.357,00 865.451.761,00

gewone 9.900 99,0 0,0

BURCKLE ET CIE S.A.
Buitenlandse onderneming
Rue de Bourbach Le Haut 9, 68290
Bourbach Le Bas, Frankrijk 31/12/2020 EUR 157.296,00 -936.262,00

gewone 14.400 100,0 0,0

PICANOL do BRASIL
Buitenlandse onderneming
Rua Treze de Maio 164, CEP
13471-030 Americana/Sao Paulo,
Brazilië 31/12/2020 BRL 1.861.380,00 92.360,00

gewone 335.098 99,99 0,01

Picanol (Suzhou Ind.Park) Textile
Machinery Co Ltd
Buitenlandse onderneming
Feng Ting Road, SIP -, Suzhou,
Jiangsu Province, China 31/12/2020 CNY 227.038.092,00 87.248.782,00

gewone 0 100,0 0,0

PICANOL (SUZHOU) TRADING
C0 LTD
Buitenlandse onderneming
Feng Ting Road, SIP -, Suzhou,
Jiangsu Province, China 31/12/2020 CNY 8.739.450,00 1.524.154,00

gewone 0 100,0 0,0

Picanol India Private ltd
Buitenlandse onderneming
DSM-621 & 622, DLF Towers,
Block - IV, 15 Shivaji Marg, 110
015 West Delhi, India 31/12/2020 INR 106.001.594,00 4.798.985,00
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Nr.   VOL-kap 6.5.1 
 
 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (VERVOLG) 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 

rechtstreeks dochters
Jaarrekening 
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Eigen vermogen Nettoresultaat 
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Gewone 1.199.999 99,99 0,01

Picanol Group
BE 0643.795.829
Naamloze vennootschap
Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper,
België 31/12/2020 EUR 61.500,00 0,00

gewone 61.499 99,99 0,01
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...... 51 ........................ ........................

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......... 8681 ........................ ........................

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ............................................................. 8682 ........................ ........................

Edele metalen en kunstwerken ..................................................................... 8683 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 20.000.000,00 60.000.000,00

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 20.000.000,00 60.000.000,00

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
vooruitbetaalde softwarekosten ......................................................................................................................... 1.259.739,96

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 22.200.000,00

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 22.200.000,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

GEWONE AANDELEN .............................................................................. 22.200.000,00 17.700.000

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 15.995.108

Gedematerialiseerde aandelen ....................................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx 1.704.892

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 ........................

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................
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Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................

Boekjaar

Bijkomende toelichting met betrekking tot de inbreng (waaronder de inbreng in nijverheid)

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................
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Verklaring betreffende de Aandeelhoudersstructuur : 

 

Houders van Stemrechten 2020 Aantal Aandelen  Aantal 

Stemrechten  

% 

Stemrechten  

Artela NV 11.480.246 22.960.492 68,5% 

Symphony Mills NV 4.332.134  8.664.268 25,8% 

Andere nominatieve aandelen 182.728 201.162   0,6% 

Free float 1.704.892 1.704.892  5,1% 

Totaal 17.700.000 33.530.814 100,00% 
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG

VOORKOMT

voorziening voor ombouw en garanties ............................................................................................................. 3.957.462,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 88.312,32

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 88.312,32

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 88.312,32

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 42.129,89

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 42.129,89

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 42.129,89

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................
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Codes Boekjaar

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

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vennootschap ............................................................................................................ 9062 ........................

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 en 179 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 334.720,16

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 179 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 7.770.954,32
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
voorafaangerekende montage ........................................................................................................................... 2.466.585,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

................................................................................................................... ........................ ........................

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 2.325.529,55 2.573.545,11

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 686 705

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 658,7 700,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 866.205 986.302

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 26.553.999,02 29.391.841,85

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 7.768.924,81 8.731.843,12

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 963.689,91 942.602,14

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 3.316.860,76 3.896.198,95

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 340.626,75 462.897,04
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 102.344,00 -541.183,00

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 1.464.035,00 1.094.424,00

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 661.620,00 143.810,00

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 2.082.411,94 2.770.384,90

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 4.046.582,44 311.246,90

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 2.233.047,56 2.724.610,00

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 3.352.990,56 5.191.633,00

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 332.289,66 304.602,15

Andere .......................................................................................................... 641/8 27.030,25 181.939,38

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 28 1

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 4,8 5,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 9.698 10.015

Kosten voor de vennootschap ...................................................................... 617 334.384,00 343.984,00
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FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 ........................ ........................

Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................... 754 ........................ ........................

Andere
Betalingskorting ....................................................................................... 339.355,24 550.142,23

Wisselresultaten ....................................................................................... 14.748,41 0,00

................................................................................................................... ........................ ........................

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen ......................................... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde interesten .................................................................................. 6502 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 ........................ ........................

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 419.005,30 1.506.227,39

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................... 654 ........................ ........................

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta ....................................... 655 4.191,93 ........................

Andere
Bankkosten ................................................................................................... 1.373.293,31 1.355.056,90

Korting .......................................................................................................... 1.460,56 2.052,32

........................................................................................................................ ........................ ........................
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 26.312,90 17.995,56

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) 26.312,90 17.995,56

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en
-kosten ............................................................................................................ 7620 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...... 7630 14.142,56 13.518,52

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 12.170,34 4.477,04

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... (76B) ............................. .............................

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 ............................. .............................

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 1.006.567,06 1.503.347,29

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) 6.567,06 3.347,29

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 ............................. .............................

Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 1.551,96 1.205,42

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 5.015,10 2.141,87

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële kosten ..................................................................... (66B) 1.000.000,00 1.500.000,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 1.000.000,00 1.500.000,00

Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) .................................................................(+)/(-) 6621 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële kosten ........................................................ 668 ............................. .............................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ............................. .............................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 1.598.975,71

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 1.953.975,71

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 355.000,00

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 61.585,81

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 61.585,81

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

andere verworpen uitgaven .....................................................................................................(+)/(-) 2.567.724,48

DBI-aftrek ................................................................................................................................(+)/(-) -6.289.000,00

aftrek voor octrooiinkomsten ...................................................................................................(+)/(-) -7.627.204,84

............................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 ........................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 ........................

Andere actieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 11.168.160,14

Uitsplitsing van de passieve latenties
belastingvrije reserves ............................................................................................................. 11.168.160,14

................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................... ........................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vennootschap (aftrekbaar) ............................................................... 9145 13.079.894,12 14.415.785,80

Door de vennootschap .................................................................................. 9146 686.653,33 910.445,03

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 4.768.566,54 5.360.408,83

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 112.691,73 112.528,68
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .................................................. 9150 ........................

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten ...................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91611 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91621 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91631 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91711 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91721 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91811 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91821 ........................

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91911 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91921 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92011 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92021 ........................
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Codes Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91612 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91622 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91632 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91712 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91722 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91812 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91822 ........................

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91912 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91922 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92012 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92022 ........................

Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE VENNOOTSCHAP, 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 .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 427.462,92

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

- Alle bedienden zijn verzekerd in een vaste bijdrageplan leven en overlijden + premievrijstelling
- Alle kaderleden zijn verzekerd in een vaste bijdrageplan leven en overlijden + premievrijstelling
- EMT : plan te bereiken doel leven, forfaitair bedrag overlijden + invaliditeit + premievrijstelling

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 1.152.570,00

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
Het geschat bedrag van de verplichting in verband met reeds gepresteerd werk zijn 
gebaseerd op de principes zoals aangegeven in IFRS, met name conform de 
berekeningswijze onder IAS 19.
Voor wat betreft gebruikte assumpties verwijzen wij naar de geconsolideerde financiële staten
onder IFRS van Picanol NV .

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES

HEEFT

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de vennootschap

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 107.369.305,63 108.369.305,63

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 107.369.305,63 108.369.305,63

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 ........................ ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9291 421.211.987,85 380.515.339,36

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 413.265.000,00 375.450.000,00

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 7.946.987,85 5.065.339,36

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 11.268.980,87 1.293.533,07

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 11.268.980,87 1.293.533,07

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 ........................ ........................
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap ................. 9391 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 6.289.000,00 12.811.100,99

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 226.604,59 2.454.412,36

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9253 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9263 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9273 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9283 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9293 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9303 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9313 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9353 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9363 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9373 ............................. .............................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ..................... 9383 ............................. .............................

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap ................... 9393 ............................. .............................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9403 ............................. .............................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9252 41.965,71 41.965,71

Deelnemingen ................................................................................................. 9262 41.965,71 41.965,71

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9272 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9282 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9352 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 ............................. .............................

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag
van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie
over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap

zie VOL 6.19 voor meer info .............................................................................................................................. 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste
of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

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 262.508,00

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 91.626,88

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE VENNOOTSCHAP INDIEN ZIJ DOCHTERVENNOOTSCHAP OF

GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERVENNOOTSCHAP IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

1. ARTELA
BE 0453.029.590
Molstenstraat 42, 8780 Oostrozebeke, België

Stelt geen geconsolideerde jaarrekening op

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:

__________________________
* Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en

anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt

opgesteld en openbaar gemaakt.
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FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE

COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes Boekjaar

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:65, §4 en §5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het
hoofd staat .............................................................................................................................................. 9507 356.848,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze
groep door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95071 5.000,00

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95072 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95073 ........................

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ....................................................... 9509 704.661,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze
groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95091 ........................

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95092 32.215,00

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95093 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 et §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

I. OPRICHTINGSKOSTEN

De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor van geval tot geval te beslissen of

oprichtingskosten dienen te worden geactiveerd en tegen welke voet zij zullen worden afgeschreven.

Wanneer geen afzonderlijke beslissing wordt getroffen, vormen deze kosten een onderdeel van de

kosten in de resultatenrekening .

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa omvatten licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten verworven van

derden. Zij

worden afgeschreven over de contractuele looptijd indien van toepassing of over de geschatte

gebruiksduur, echter

met een maximum van 5 jaar voor wat betreft de geschatte gebruiksduur.

Externe en interne kosten voor basisonderzoek en engineering worden onmiddellijk ten laste genomen

van de

resultaten-rekening. Externe en interne kosten die direct verbonden zijn aan de aanschaffing of de

installatie van

bedrijfsondersteunende softwaretoepassingen voor ERP, Supply Chain, CRM, . enz worden geboekt als

immateriaal vast

actief. Zij worden lineair afgeschreven over een termijn van vijf jaar.

III. MATERIELE VASTE ACTIVA

1. Worden geboekt tegen aanschaffingsprijs of tegen vervaardigingsprijs wat de eigen constructie

betreft. De bijkomende

kosten worden ten laste gelegd van de algemene onkosten, tenzij de Raad van Bestuur oordeelt dat

deze kosten

belangrijk genoeg zijn om te worden geactiveerd. In dit laatste geval bepaalt de Raad van Bestuur

tegen welke voet

deze kosten zullen worden afgeschreven.

2. De Raad van Bestuur bepaalt elk jaar de voor de aanwervingen van dat jaar toe te passen

afschrijvingsmethode.

Tot en met de aanwervingen van het boekjaar 1988 werd versneld afgeschreven. Voor de aanwervingen

vanaf boekjaar

1989 wordt overgeschakeld naar degressieve afschrijvingen.

De voornaamste basisafschrijvingspercentages volgen hierna :

    -Gebouwen                    10% degressief

    -Machines en materieel       40% degressief

    -Installaties                30% degressief

    -Gereedschappen en modelplaten 40% degressief

    -Onderzoek en ontwikkeling   33,33% lineair

    -Meubilair                   20% degressief

    -Computermaterieel           40% degressief

    -Rollend materieel           20% lineair

    -Intern transportmaterieel   40% degressief

    -Bijkomende kosten           100%
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3. Uitzonderlijke afschrijvingen

in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:6, § 1 van het K.B. van 29 april 2019, zal de

Raad van Bestuur kunnen beslissen of aanleiding bestaat om een uitzonderlijke of bijkomende

toevoeging te doen aan de afschrijvingsrekening van de activa die een plotse ekonomische

waardevermindering hebben ondergaan of die buiten gebruik gesteld werden.

4. Herwaardering van de vaste activa

Konform artikel 3:35 van het K.B. van 29 april 2019, zal de Raad van Bestuur kunnen beslissen dat

vaste activa geherwaardeerd mogen worden op een bedrijfsekonomisch verantwoorde  wijze.

Het bedrag van een doorgevoerde herwaardering zal in elk geval geboekt worden op de passiefrekening

der herwaarderingsmeerwaarden.

5. Terugnemingen van afschrijvingen

Terugnemingen van afschrijvingen kunnen in principe enkel in de volgende gevallen plaatsvinden

- cessie van een vaste activa door verkoop of door inbreng

- ingeval van verlies, sinister of onteigening

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen en aandelen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde. In geval van duurzame

minwaarde worden op de

financiële vaste activa de overeenkomstige waardeverminderingen geboekt.

V. VOORRADEN

Grond-en hulpstoffen, alsmede de aangekochte onderdelen en stukken van derden worden gewaardeerd op

basis van de

laatst gekende aankoopprijs.

De in bewerking zijnde en afgewerkte courante stukken van eigen fabrikaat worden gewaardeerd aan

direct cost.

Verouderde en traagroterende voorraden worden systematisch afgewaardeerd.

OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

Omrekeningsverschillen op de monetaire componenten van de balans worden per munt geglobaliseerd.

Negatieve omrekeningsverschillen worden ten laste gelegd van het resultaat.

Positieve omrekeningsverschillen worden geboekt op een overlopende rekening.

Bedragen gedekt door een termijncontract worden omgerekend aan de op termijn overeengekomen

wisselkoers.

Banktegoeden en -schulden in vreemde valuta worden omgerekend aan slotkoers. De daaruit

voortspruitende

wisselkoersverschillen worden in het resultaat opgenomen.
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OPBRENGSTEN

Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop

recht is verkregen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen als alle volgende voorwaarden zijn

vervuld:

(a)           de onderneming heeft de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van de goederen

overgedragen aan de koper;

(b)           de onderneming behoudt over de verkochte goederen niet de feitelijke zeggenschap of

betrokkenheid die gewoonlijk toekomt aan de eigenaar;

(c)           het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden gewaardeerd;

(d)           het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie

naar de onderneming zullen vloeien; en

(e)           de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op

betrouwbare wijze worden gewaardeerd.

Picanol verkoopt zijn weefmachines in veel gevallen inclusief installatiekosten. De kostencomponent

voor deze diensten kan op een betrouwbare wijze worden geschat en zijn in verhouding tot de

verkoopprijs van de weefmachine beperkt (1 à 2% van de verkoopwaarde). De omzet van de

installatiecomponent wordt sinds 2017 erkend op moment van de installatie.

Verrichten van diensten

Indien het resultaat van een transactie waarbij diensten worden verricht betrouwbaar kan worden

geschat, dienen de opbrengsten met betrekking tot die diensten te worden opgenomen à rato van de

verrichte prestaties op de balansdatum. Het verrichten van diensten heeft voornamelijk betrekking

op de installatie van machines (zie hierboven). Bij het leveren van diensten wordt de omzet erkend

op het ogenblik van het leveren van de dienstprestatie. Gefactureerde nog niet geleverde diensten

(op te stellen facturen) of geleverde diensten nog niet gefactureerd worden opgenomen bij de

handelsvorderingen.

Toelichting bij VOL 6.14 : " Om de liquiditeit en de financiële flexibiliteit op elk moment te

garanderen, heeft de Picanol Group verschillende niet-toegezegde kredietlijnen in EUR voor bedragen

die aangepast zijn aan de huidige en toekomstige financiële behoeften. Picanol NV heeft totale

kredietlijnen exclusief bankgaranties ter beschikking voor een bedrag van 55,5 miljoen euro,

waarvan 20,0 miljoen euro exportfinanciering en 35,5 miljoen straight loans. Op balansdatum was het

saldo van de aangewende kredietlijnen 0 miljoen euro exclusief bankgaranties.

De kredietlijn met betrekking tot bankgaranties bedraagt 17 miljoen euro waarvan per 31 december

2020 2,8 miljoen euro bankgaranties openstaan.  Picanol wendt deze bankgaranties voornamelijk aan

voor commerciële doeleinden (tender proces garantie voor levering)."

Toelichting bij VOL 6.15 : " Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met

verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie

worden opgenomen in de staat VOL 6.15. Voor bijkomende informatie omtrent de transacties met

verbonden partijen verwijzen wij naar het geconsolideerd jaarverslag, paragraaf III.8.3 .

Picanol NV (BE 0405.502.362) is lid van de BTW eenheid "Fiscale eenheid Picanol Groep (BE

0891.470.976)
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NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Zie volgende pagina.

Nr. VOL-kap 7BE 0405.502.362

First - VOL-kap2021 - 50 / 82



             
  
 

1 
 

PICANOL NV 
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15, 

Ondernemingsnummer BE0405.502.362  
 

 
Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering van 17 mei 2021 over het boekjaar 

2020 
 
 

Geachte aandeelhouder, 
 
Wij hebben de eer u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit te brengen over de 
activiteiten van onze vennootschap tijdens het boekjaar 2020. 
 

1. Commentaar op de jaarrekening 
 
Het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een winst van €16.760.788. 
 
De omzet van de onderneming daalde van €340.502.222 naar €300.348.185.  
De omzetdaling kwam voornamelijk als gevolg van het effect van de COVID-19 pandemie op de wereldwijde 
machinemarkt in de eerste jaarhelft van 2020. 
 
De bedrijfskosten daalden van €337.790.050 tot €304.690.651 in 2020.    
De belangrijkste posten in de bedrijfskosten betreffen: 
- een daling van €233.204.102 naar €212.810.376 van de aankopen van handelsgoederen, grond – en 

hulpstoffen, een daling in verhouding tot de daling van de omzet ; 
- een daling van de Diensten en diverse goederen van €55.902.453 tot €51.408.255 . 
- een daling van de personeelskosten van €43.425.383 € tot €38.944.101 ; 

 
 
Picanol investeerde in 2020 (4.433 KEUR) verder in de vernieuwing en modernisering van zijn 

productievestigingen, en bleef in de vestiging in Ieper verder inzetten op de weg naar het (maak)bedrijf van 

én voor de toekomst. In combinatie met verdere productiviteits- en kwaliteitsverbeteringen wil het in Ieper 
zo zijn concurrentiepositie verbeteren en de klanten een betere concurrentiepositie bieden. 
 

 
De evolutie van het eigen vermogen in vergelijking met het vorige boekjaar is als volgt: 
  

 
De evolutie van het vreemd vermogen in vergelijking met het vorige boekjaar is als volgt: 
  

   
Het boekjaar 2020 sluit af met een balanstotaal van €659.853.689 en een resultaat van €16.760.788 . 
 

 2020 2019 2012 
Kapitaal 22.200.000 22.200.000 22.200.000 
Uitgiftepremies 1.518.428 1.518.428 1.518.428 
Reserves 45.188.812 45.188.812 2.220.000 

Overgedragen winst 507.378.465 490.617.678 94.223.086 

Totaal eigen vermogen 576.285.705 559.524.918 163.077.842 

 2020 2019 2012 
Schulden op meer dan 1 jaar 42.130 95.048 253.294 
Schulden op ten hoogste 1 jaar en 
overlopende rekeningen 

77.648.547 88.089.392 69.387.603 

Totaal vreemd vermogen 77.690.677 88.184.440 73.330.675 
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2. Vooruitzichten 

 
Picanol houdt voor de eerste jaarhelft van 2021 rekening met een verbetering van het orderboek in 
vergelijking met het jaar voordien. Het blijft evenwel moeilijk in te schatten welke impact COVID-19 en 
enkele geopolitieke onzekerheden zullen uitoefenen. 
 
In 2021 zal Picanol zijn technologisch leiderschap verder uitbouwen door het productbereik van zijn 
weefmachines verder uit te breiden en toepassingen voor nieuwe marktsegmenten aan te bieden. De 
belangrijkste uitdaging daarbij blijft het verder versterken van de (weef)performantie, de kwaliteit van de 
producten en services, en de kostenconcurrentiekracht van de klant – dit alles op een zo duurzaam mogelijke 
manier. Tegelijk worden eerder opgestarte initiatieven rond connectiviteit en digitalisering onverminderd 
voortgezet. 
 
Op het vlak van productontwikkeling, sourcing en assemblage zal Picanol zijn inspanningen opdrijven om 
zowel de productiviteit als de procesefficiëntie verder te verbeteren.  

 
 
 

3. Onderzoek en ontwikkeling 
 
Innovatie, technologie en continue R&D-inspanningen blijven van cruciaal belang voor het internationale 
succes van Picanol . Ook in 2021 zal Picanol zijn technologisch leiderschap verder uitbouwen door het 
productbereik van zijn weefmachines verder uit te breiden en toepassingen voor nieuwe marktsegmenten 
aan te bieden. De belangrijkste uitdaging daarbij blijft het verder versterken van de (weef)performantie, de 
kwaliteit van de producten en services, en de kostenconcurrentiekracht van de klant – dit alles op een zo 
duurzaam mogelijke manier.  
 
De meeste textielmachinebeurzen waarop Picanol in 2020 fysiek aanwezig zou zijn, werden geannuleerd of 
uitgesteld naar 2021. In dit kader dreef Picanol in 2020 zijn online inspanningen op de website, app en social 
media op. Daarnaast werd voor het eerst in de geschiedenis een gloednieuwe luchtweefmachine virtueel 
gelanceerd: de nieuwe TerryPlus-i is de meest efficiënte en veelzijdige luchtweefmachine voor badstof op de 
markt. Met deze lancering zet Picanol een nieuwe standaard in het weven van badstof. De TerryPlus-i 
onderscheidt zich onder meer door het verzekeren van de hoogste industriële snelheden op de markt in 
combinatie met de beste weefselkwaliteit, en dat voor de meest gecompliceerde badstofontwerpen, en 
maakt gebruik van de in 2019 gelanceerde OmniPlus-i technologie. 
 
Op het vlak van productontwikkeling, sourcing en montage zal Picanol zijn inspanningen opdrijven om zowel 
productiviteit als procesefficiëntie verder te verbeteren, en het Let’s Make it Together-programma verder  
uit te rollen met gerichte investeringen in nieuwe machines en opleidingen.. 
 
 

4. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen beïnvloeden 
 
Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap 
in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. 
 
 

5. Gegevens betreffende de bijkantoren van de vennootschap 
 
De vennootschap heeft geen bijkantoren. 
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6. Financiële instrumenten 
 
Picanol NV hanteert vreemde valuta indekkingen in de vorm van termijncontracten. De inzet van derivatieve 
instrumenten gebeurt in geen geval voor speculatieve doeleinden. De vennootschap heeft voor het overige 
geen enkele vorm van financiële instrumenten. 
 
 
 

7. Risicofactoren 
 
In overeenstemming met artikel 3:6, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen , ingevoerd 
bij Wet van 23 maart 2019, geeft de vennootschap een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de 
resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, evenals een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt . 
Deze voornaamste risico’s en zekerheden betreffen onder andere: 
*  Risico’s verbonden aan de activiteiten van de vennootschap 
*  Picanol is mogelijk niet in staat zijn intellectuele eigendomsrechten te beschermen 
* De bedrijfsresultaten van Picanol worden beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen 
* Risico verbonden aan de ontwikkeling van de conjunctuur en de business cyclus 
*  Picanol is blootgesteld aan de risico’s van opkomende markten 
*  De activiteiten van Picanol zijn onderworpen aan milieureglementeringen, waarvan de naleving 
substantiële kosten met zich mee zou kunnen brengen die ook tot geschillen inzake milieukwesties kunnen 
leiden.  
Een uitgebreide beschrijving van deze en andere risico’s vindt u verder terug onder punt Risicofactoren op 
pagina 14 e.v. 
 
 
 

8. Dividend 
 
Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2021 zal de raad van bestuur de aandeelhouders 
voorstellen om geen dividend uit te keren over het financiële jaar 2020 
 
 

9. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Op 16 maart 2021 heeft Picanol Group een minderheidsbelang van 10% verworven in Rieter Holding AG 
(SWX: RIEN) voor een totaal van 467.236 aandelen voor een prijs van 45,4 miljoen EUR (een prijs per 
aandeel van 107,5 CHF). Rieter is 's werelds grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte 
stapelvezels. 
 
 

10. Winstverdeling 
 
De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2020 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat. 
 
Te  bestemmen winst van het boekjaar:   €  +   16.760.788 
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:  €  + 490.617.678 
Te bestemmen winst:    €  + 507.378.466 
Over te dragen winst:    €  + 507.378.466 
Vergoeding van het kapitaal:   €  +                     0 
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11. Corporate Governance verklaring  
 

Picanol nv baseert zich op de Belgische wetgeving inzake deugdelijk bestuur. De punten waarop de vennootschap 
afwijkt van de bepalingen van de code – en de redenen daarvoor – zijn opgenomen in deze Corporate 
Governance-verklaring. De Belgische Corporate Governance Code kan worden geraadpleegd op: 
www.corporategovernancecommittee.be/nl/home. 
 
De naleving van de principes van deugdelijk bestuur door de vennootschap wordt weerspiegeld in het Corporate 
Governance Charter (hierna het “charter”). Het charter kan worden geraadpleegd op de website van de 
vennootschap: www.picanolgroup.com. 
 
Op 28 oktober 2020 keurde de raad van bestuur nieuwe aanpassingen van het Corporate Governance Charter 
goed ingevolge de omzetting van de Europese Aandeelhoudersrichtlijn II (SRDII) in het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (WVV).   

 
KAPITAAL EN AANDELEN 
 
KAPITAAL 
 
Op 31 december 2020 bedroeg het kapitaal van Picanol nv 22.200.000 EUR. 
 
AANDELEN 
 
Het aandelenkapitaal bestaat uit 17.700.000 aandelen zonder nominale waarde. 
 
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 16 
maart 2020 werd het loyauteitsstemrecht ingevoerd. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten 
minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam 
is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het WVV. 
 
Alle aandelen van Picanol nv zijn toegelaten tot de notering en verhandeling op Euronext Brussel. 

 
AANDEELHOUDERS EN AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
 
Op basis van door de vennootschap ontvangen transparantiemeldingen zagen op 31 december 2020 de 
stemrechten van de vennootschap er als volgt uit:  
 

  # Aandelen  # Stemrechten  % Stemrechten 

Artela NV 11.480.246 22.960.492 68,50% 

Symphony Mills NV 4.332.134 8.664.268 25,80% 

Andere nominatieve aandelen 182.728 201.162 0,60% 

Vrije omloop 1.704.892 1.704.892 5,10% 

Totaal 17.700.000 33.530.814 100,00% 

 
 
Artela nv en Symphony Mills nv worden gecontroleerd door dhr. Luc Tack. Ingevolge de invoering van het 
loyauteitsstemrecht op 16 maart 2020 steeg het percentage stemrechten van Artela nv en Symphony Mills nv 
van 89,3% naar 94,3%. Op de verslagdatum heeft de vennootschap geen kennis van overeenkomsten afgesloten 
tussen de aandeelhouders. 
 
Aandeelhouders wiens participatie in het kapitaal van Picanol nv de drempel van 5% en elk veelvoud van 5%, 
omhoog of omlaag, overschrijdt, zijn verplicht dit te melden aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten (FSMA) (TRP.Fin@fsma.be) en Picanol nv (corporatecommunication@picanol.be). 
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GOVERNANCE STRUCTUUR   
 
De vennootschap heeft geopteerd voor de monistische structuur, bestaande uit een raad van bestuur die 
bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap behoudens voor die aangelegenheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering 
bevoegd is.  

 
RAAD VAN BESTUUR 
 
SAMENSTELLING 
 
Op 31 december 2020 was de raad van bestuur van Picanol nv als volgt samengesteld: 

 
Begin eerste mandaat Einde mandaat 

Onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders 

nv Kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger dhr. Jean Pierre 
Dejaeghere  

april 2010 mei 2023 

The Marble bv, vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger dhr. Luc Van Nevel 

april 2016 mei 2023 

7 Capital sprl, vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger mevr. Chantal De Vrieze 

april 2017 mei 2021 

Ann Vereecke bv, vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger mevr. Ann Vereecke 

april 2019 mei 2024 

Niet-uitvoerende bestuurders 

Pasma nv, vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger dhr. Patrick Steverlynck 

december 2009 mei 2024 

Uitvoerende bestuurders 

dhr. Luc Tack juli 2009 mei 2024 

dhr. Stefaan Haspeslagh – Voorzitter april 2010 mei 2022 

 
De samenstelling van de raad van bestuur beantwoordt aan de doelstelling om complementaire vaardigheden 
op het vlak van leeftijd, competentie, ervaring en knowhow te verenigen. 
 
Op 31 december 2020 voldeed de raad van bestuur volledig aan het vereiste van de wet van 28 juli 2011 dat stelt 
dat met ingang van 1 januari 2017, een derde van de leden van de raad van bestuur moet bestaan uit leden van 
het andere geslacht. Alle vergaderingen van de raad van bestuur werden bijgewoond door de secretaris van de 
raad van bestuur.   
 
De mandaten aangehouden in beursgenoteerde ondernemingen (andere dan Picanol) door de niet-uitvoerende 
bestuurders zijn: 

▪ Patrick Steverlynck: geen 
▪ Jean Pierre Dejaeghere: TINC Comm. V. A. 
▪ Luc Van Nevel: geen 
▪ Chantal De Vrieze: EVS, Colruyt 
▪ Ann Vereecke: Ter Beke 
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ACTIVITEITEN 
 
De raad van bestuur kwam bijeen volgens een eerder bepaald schema. De raad van bestuur kwam in 2020 zes 
(6) keer bijeen. 
 
In 2020 waren de belangrijkste thema’s van discussie, evaluatie en besluitvorming van de raad: 
 

▪ de langetermijnstrategie en het budget van de groep; 
▪ de jaarrekening en financiële rapportering;  
▪ voorstellen aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders; 
▪ de verslaggeving van het auditcomité en het benoemings- en vergoedingscomité; 
▪ het remuneratiebeleid en de bezoldiging van de leden van het ExCom; 
▪ de financiële communicatie en rapportering per segment; 
▪ goedkeuring van verschillende investeringsdossiers; 
▪ de bespreking van de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de activiteiten van de vennootschap 

wereldwijd en de genomen maatregelen in het kader hiervan; 
▪ de bespreking van de genomen maatregelen naar aanleiding van de cyberaanval; 
▪ de bespreking van de verschillende wetswijzigingen inzake Deugdelijk Bestuur en de goedkeuring van 

het gewijzigde Corporate Governance Charter van de vennootschap; 
▪ de beslissingen inzake de aankoop van bijkomende aandelen Tessenderlo Group, onder toepassing van 

artikel 7:96 W.Venn; 
▪ transacties met verbonden partijen. 

 
EVALUATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De evaluaties van de werking van de raad van bestuur, het benoemings- en vergoedingscomité en het 
auditcomité vinden periodiek plaats. In het kader van die evaluaties kunnen de leden een score (van 1 tot 5) 
toekennen aan verschillende onderwerpen die verband houden met de werking van de raad en de comités, en 
kunnen ze hun visie delen over de domeinen waar de werking verbeterd zou kunnen worden. 
 
Dergelijke evaluaties vinden plaats aan de hand van een zelfbeoordelingsvragenlijst. De oefening spitst zich 
vooral toe op de volgende domeinen: functie, verantwoordelijkheden en samenstelling van de raad van bestuur 
en de comités, de interacties tussen de bestuurders, de leiding van de vergaderingen en de evaluatie van de 
trainingen en middelen die door de raad van bestuur en/of comités gebruikt werden. 
 
In voorkomend geval delen de individuele leden van de raad van bestuur ook hun visie over hoe de raad van 
bestuur en de comités beter zouden kunnen functioneren. De voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur 
brengen de resultaten van de evaluatie ter kennis van de bestuurders en formuleren initiatieven ter verbetering. 
In 2018 hebben de bestuurders een vragenlijst tot zelfbeoordeling van de raad van bestuur ingevuld. 

  
BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
De raad van bestuur integreert in zijn selectieprocedure, in verband met benoeming van nieuwe bestuurders, 
criteria met betrekking tot diversiteit van bekwaamheden, leeftijd en genderdiversiteit.  
 
 
COMITÉS VAN DE RAAD 
 
Op 31 december 2020 waren de volgende comités actief binnen de raad van bestuur van Picanol Group: 
 

▪ Het benoemings- en vergoedingscomité; 
▪ Het auditcomité. 

 
Een beschrijving van de werking van de verschillende comités kan worden geraadpleegd in het charter op 
www.picanolgroup.com. 
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BENOEMINGS- EN VERGOEDINGSCOMITÉ 
 
Op 31 december 2020 was het benoemings- en vergoedingscomité als volgt samengesteld: 
 

▪ The Marble bv, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger dhr. Luc Van Nevel 
(voorzitter); 

▪ nv Kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger dhr. Jean Pierre 
Dejaeghere; 

▪ 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger mevr. Chantal De Vrieze; 
▪ Ann Vereecke bv, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger mevr. Ann Vereecke. 

 
Alle leden van het benoemings- en vergoedingscomité voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in 
artikel 7:87 §1 van het WVV en het Corporate Governance Charter en het comité voldoet aan de competenties 
en deskundigheid op het vlak van remuneratiebeleid zoals vereist volgens artikel 7:100 van het WVV.  
 
Het benoemings- en vergoedingscomité kwam in 2020 twee (2) keer bijeen. 
 

▪ Werking van het benoemings- en vergoedingscomité 
In 2020 besprak het benoemings- en vergoedingscomité het bezoldigingspakket van het ExCom en formuleerde 
aanbevelingen in dat verband. Het comité formuleerde ook aanbevelingen ten aanzien van de toekenning van 
remuneratie aan de niet-uitvoerende bestuurders en het ExCom in aandelen, het bepalen van een 
minimumdrempel van aandelen aan te houden door het ExCom en het bepalen van claw-back voorwaarden in 
de overeenkomsten met de CEO en CFO-COO. Het comité besprak ook de wijzigingen in de Europese 
Aandeelhoudersrichtlijn (SRDII) en meer in het bijzonder die wijzigingen die betrekking hebben op het 
remuneratiebeleid en het remuneratieverslag. Het benoemings- en vergoedingscomité stelde ook het 
remuneratieverslag op, zoals dat is opgenomen in het jaarverslag.  
 
In overeenstemming met het Corporate Governance Charter is het merendeel van de leden van het benoemings- 
en vergoedingscomité onafhankelijk. 
 

▪ Evaluatie van het benoemings- en vergoedingscomité 
Meer informatie over het evaluatieproces van het benoemings- en vergoedingscomité kan worden gevonden in 
het onderdeel ‘Evaluatie van de raad van bestuur’. 
 
AUDITCOMITÉ 
 
Op 31 december 2020 was het auditcomité als volgt samengesteld: 
 

▪ nv Kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger dhr. Jean Pierre 
Dejaeghere (voorzitter); 

▪ The Marble bv, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger dhr. Luc Van Nevel; 
▪ 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger mevr. Chantal De Vrieze; 
▪ Ann Vereecke bv, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger mevr. Ann Vereecke. 

 
Het auditcomité kwam volgens een eerder vastgesteld schema vier (4) keer bijeen in 2020. 
 
De CEO, de CFO, de interne auditor, de externe auditor en de corporate secretary woonden de vergaderingen 
van het auditcomité bij. De andere bestuurders woonden de vergadering van het auditcomité bij zonder 
stemrecht. 
 
Conform de wettelijke vereisten telt het auditcomité ten minste één onafhankelijke bestuurder met de nodige 
boekhoudkundige en auditervaring. 
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De leden van het auditcomité beantwoorden aan het criterium van bekwaamheid door hun eigen opleiding en 
door de ervaring die ze hebben opgedaan in hun vorige functies. Overeenkomstig het Charter zijn de meeste 
leden onafhankelijke bestuurders. 
 

▪ Werking van het auditcomité 
Naast het toezicht op de integriteit van de financiële verslagen en de halfjaarlijkse persberichten met de 
financiële resultaten, met inbegrip van de toelichtingen, de consistente toepassing van de waarderings- en 
boekhoudprincipes, de consolidatiekring en de kwaliteit van het afsluitingsproces, evenals de boekhoudkundige 
ramingen, beoordeelde het auditcomité ook de verslagen van de commissarissen met betrekking tot de aard en 
reikwijdte van de eindejaarsaudit, de interne controlesystemen, de key audit materie en de waardering en 
boekhoudkundige verwerking van bepaalde uitzonderlijke elementen. 
 
Het auditcomité stelde ook specifieke onderwerpen aan de orde, zoals het nazicht van de doeltreffendheid van 
de Enterprise Risk en Compliance Managementsystemen en de opvolging van cybersecurity binnen de 
vennootschap. Het auditcomité gaf aanbevelingen voor verdere opvolging van verbeteringsacties. Het 
auditcomité beoordeelde voorts de status van belangrijke lopende geschillenprocedures.  
 
Het auditcomité controleerde de bevindingen en aanbevelingen van de commissarissen, evalueerde hun 
onafhankelijkheid en keurde aanvragen voor non-auditdiensten goed. 
 
Het auditcomité hoorde daarnaast de Interne Auditor over het interne auditprogramma voor 2020, de 
risicobeoordelingsanalyse en de activiteitenverslagen van de uitgevoerde interne audits, evenals over de 
beoordeling van de follow-up acties die de vennootschap heeft ondernomen om bepaalde tekortkomingen te 
verhelpen die door de interne auditafdeling werden geïdentificeerd. Het auditcomité heeft ook het interne 
controleplan voor het jaar 2020 goedgekeurd en hoorde rapporten van Interne Controle over zijn verscheidene 
bevindingen. 
 

▪ Evaluatie van het auditcomité 
Informatie over het evaluatieproces van het auditcomité kan worden geraadpleegd in het onderdeel ‘Evaluatie 
van de raad van bestuur’. 
 
Aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van leden Raad van bestuur en van leden van de comités in 2020:   

 

 Raad van bestuur Auditcomité 
Benoemings- en 

vergoedingscomité 

Aantal vergaderingen in 2020 6 4 2 

nv Kantoor Torrimmo,  
vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger dhr. Jean Pierre Dejaeghere  

6/6 4/4 2/2 

The Marble bv, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger dhr. Luc Van Nevel 

6/6 4/4 2/2 

7 Capital sprl, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger mevr. Chantal De 
Vrieze 

6/6 4/4 2/2 

Ann Vereecke bv, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger mevr. Ann 
Vereecke 

6/6 4/4 2/2 

Pasma nv, vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger dhr. Patrick Steverlynck 

6/6 
 

 

dhr. Luc Tack 6/6   

dhr. Stefaan Haspeslagh 6/6   
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EXECUTIVE COMMITTEE (EXCOM) 
 
ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 
Op 31 december 2020 was het ExCom van Picanol Group als volgt samengesteld: 
 

▪ dhr. Luc Tack (CEO); 
▪ dhr. Stefaan Haspeslagh, vertegenwoordiger van Findar bv (CFO). 

 
De samenstelling van het ExCom is ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2019. 

 
EVALUATIE VAN HET EXCOM 
 
Het ExCom voert ten minste één keer per jaar een beoordeling uit van zijn eigen prestaties.  
 
WERKING VAN HET EXCOM 
 
De raad van bestuur heeft het ExCom de bevoegdheid gegeven om zijn verantwoordelijkheden en taken uit te 
voeren. Rekening houdend met de waarden van de vennootschap, haar risicobereidheid en belangrijkste 
beleidsmaatregelen, moet het ExCom voldoende ruimte hebben om een bedrijfsstrategie voor te stellen en uit 
te voeren. 
 
De CEO zit het ExCom voor en zorgt voor de organisatie en het functioneren ervan. In principe komt het ExCom 
elke week bijeen. Extra vergaderingen kunnen op elk moment door elk van de leden worden belegd. Het ExCom 
komt tweewekelijks bijeen met de businessunits van de vennootschap om de strategische beslissingen en de 
operationele prestaties van de businessunits te beoordelen en bespreken.  
 

Het ExCom heeft de volgende verantwoordelijkheden: 
 

▪ het beheer van de vennootschap; 

▪ het toezicht op de goede organisatie en werking van de vennootschap, het toezicht op haar 
activiteiten, met inbegrip van de invoering van interne controleprocessen voor de 
identificatie, de beoordeling, het beheer en de monitoring van de financiële en andere risico's; 

▪ de benoeming van het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap en het bepalen 
van het vergoedingsbeleid voor het hoger leidinggevend personeel1; 

▪ de belangrijkste beslissingen en investeringen voor bedragen onder de drempels bepaald in 
het Corporate Governance Charter; 

▪ het voorbereiden van voorstellen voor beslissingen over deze aangelegenheden waarvoor de 
raad van bestuur bevoegd is, met inbegrip van de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate 
voorbereiding van de jaarrekeningen van de vennootschap, in lijn met de toepasselijke 
boekhoudnormen en beleidslijnen van de vennootschap, en van de vereiste 
openbaarmakingen door de vennootschap van de jaarrekeningen en andere belangrijke 
financiële en niet-financiële informatie; 

▪ het voorleggen aan de raad van bestuur van een evenwichtige en heldere commentaar op de 
financiële toestand van de vennootschap; 

▪ het tijdig verschaffen aan de raad van bestuur van alle informatie die de raad van bestuur 
nodig heeft om zijn taken uit te voeren; 

▪ de uitvoering en implementatie van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. 
 
De taken van het ExCom worden verder beschreven in de taakomschrijving van het ExCom opgenomen in Bijlage 
G van het Corporate Governance Charter. 
 

 
1 De leidinggevenden van de groep zijn diegenen die binnen de businessunits samen met het ExCom de strategie en het beleid voor de bedrijfsafdeling bepalen 
alsmede diegenen die aan het hoofd staan van de functionele departementen van de groep. 
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REMUNERATIEVERSLAG: BESTUURDERS 
 
REMUNERATIEBELEID 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de vennootschap om de aandeelhouders voorstellen 
voor te leggen met betrekking tot de bezoldigingen van de bestuurders. 
 
Het benoemings- en vergoedingscomité legt de raad van bestuur voorstellen voor over: 

▪ remuneratie voor deelname aan de vergaderingen van de raad en de comités; 
▪ remuneratie voor opdrachten die samenhangen met speciale mandaten. 

 
Om de bezoldiging van de bestuurders te bepalen is een benchmark-studie uitgevoerd van vergelijkbare 
Belgische bedrijven. Lid zijn van een comité geeft de deelnemers recht op presentiegeld dat in de lijn ligt van de 
benchmark. Ten slotte krijgt de voorzitter voor zijn verantwoordelijkheid als voorzitter een aanvullende premie, 
die overeenstemt met de benchmark.  
 
Elke bestuurder ontvangt een vaste jaarlijkse vergoeding van 17.500 EUR (15.000 EUR in 2019). Deze vergoeding 
wordt verstrekt voor de activiteiten als lid van de raad van bestuur, het auditcomité en het benoemings- en 
vergoedingscomité.  
Voorts worden de volgende aanvullende vergoedingen toegekend: 

a) een zitpenning  van 2.000 EUR per halve dag aanwezigheid; 
b) een aanvullende jaarvergoeding van 60.000 EUR voor de voorzitter van de raad van bestuur.  

 
Vergoedingen worden uitgekeerd in het jaar waarin de vergaderingen worden gehouden.  
 
In zijn vergadering van 28 oktober 2020 besliste de raad van bestuur om geen remuneratie toe te kennen 
(gedeeltelijk) in aandelen voor de niet-uitvoerende bestuurders voor 2020 en dit tot nader bericht. 
 
ONTVANGEN BEZOLDIGINGEN 

 

Lid 2020 Bezoldigingen (in EUR) 

dhr. Stefaan Haspeslagh* 

Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning  
Bijkomende vergoeding als voorzitter 
Totale bezoldiging 

42.500 
24.000 
90.000 

156.500 

dhr. Luc Tack* 
Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning  
Totale bezoldiging 

45.500 
24.000 
66.500 

Pasma nv, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger dhr. Patrick 
Steverlynck 

Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning  
Totale bezoldiging 

17.500 
12.000 
29.500 

nv Kantoor Torrimmo,  
vertegenwoordigd door zijn permanente 
vertegenwoordiger dhr. Jean Pierre 
Dejaeghere 

Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning  
Totale bezoldiging 

17.500 
12.000 
29.500 

The Marble bv, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger dhr. Luc Van 
Nevel 

Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning  
Totale bezoldiging 

17.500 
12.000 
29.500 

7 Capital sprl, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger mevr. 
Chantal De Vrieze 

Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning 
Totale bezoldiging 

17.500 
12.000 
29.500 
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Ann Vereecke bv, vertegenwoordigd door zijn 
permanente vertegenwoordiger mevr. Ann 
Vereecke 

Jaarlijkse vaste bezoldiging 
Zitpenning 
Totale bezoldiging 

17.500 
12.000 
29.500 

ALGEMEEN TOTAAL   370.500 

*vergoeding ontvangen in de raad van bestuur van Picanol nv en van Tessenderlo Group 

 
REMUNERATIEVERSLAG: EXECUTIVE COMMITTEE (EXCOM) 
 
REMUNERATIEBELEID 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de principes die aan de basis liggen van het remuneratiebeleid van Picanol Group, de 
remuneratie van het management, de structuur en de filosofie. Het benoemings- en vergoedingscomité bepaalt 
de principes van het remuneratiebeleid voor de ExCom-leden (de CEO en de CFO) en legt die voor aan de raad 
van bestuur. Er wordt gestreefd naar marktconforme en attractieve totale remuneratiepakketten. 
 
Het interne en externe competitieve landschap van en rond Picanol Group verandert snel. Om de ambities van 
de groep in die uitdagende omgeving waar te maken, is een sterk presterende organisatie nodig die zich toespitst 
op de uitvoering van een duurzame strategie, daarbij zijn getalenteerde managers onontbeerlijk. Het 
remuneratiebeleid heeft als doel deze strategie en de bedrijfsdoelstellingen te koppelen aan de prestaties en de 
verloning van het management. 
 
Zo schept de groep wereldwijd een consistent kader voor de ontwikkeling, verloning en responsabilisering van 
zijn mensen. De groep beschouwt betrokkenheid, erkenning en leiderschap als belangrijke fundamenten voor 
het engagement van de werknemer. Dit stelt de groep in staat om de beste talenten aan te trekken, te behouden 
en te motiveren om zowel de doelstellingen op korte, alsook lange termijn te verwezenlijken. En dat binnen een 
wereldwijd consistent remuneratiebeleid dat het behalen van bedrijfsdoelstellingen en de contributies hiertoe 
beloont, alsook het genereren van waarde voor de aandeelhouder aanmoedigt. 
 
De principes van het remuneratiebeleid zijn: 

 

Erkenning en leiderschap zijn van vitaal belang voor het engagement van de werknemer en het team. 

Ons vergoedingsbeleid dient om het talent, dat de groep nodig heeft om zijn doelen op korte en lange termijn te 
verwezenlijken, aan te trekken en te behouden. 

Ons vergoedingsbeleid zal worden gepositioneerd op de mediaan of net boven de mediaan, jaarlijks  
getoetst aan een geselecteerde korf van relevante industriële referenties & industrieën waarin de groep actief is. 

Ons basissalaris stimuleert en beloont verbetering van competenties, juiste bedrijfsattitudes en naleving van de 
belangrijkste richtlijnen van de groep. 

Onze variabele vergoeding koppelt het succes van de groep aan de verschillende bedrijfseenheden, de 
departementen, de teams & de individuele bijdragen. 

Onze functiewaardering en ons vergoedingssysteem voor externe/interne benoemingen zijn gebaseerd op een 
objectieve methodologie en op meetbare marktgegevens. 

Ons vergoedingsbeleid zal werknemers nooit bewust discrimineren, op welke grond dan ook. 

 
VERGOEDINGEN 
 
Het remuneratiepakket van het ExCom, inclusief de remuneratie betaald binnen Tessenderlo Group, bestaat uit: 

▪ een vast gedeelte;  
▪ een variabel gedeelte; 
▪ andere elementen van vergoeding.  
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Vast gedeelte  
Het vaste deel van de remuneratie omvat een marktconforme vergoeding voor de individuele leden. Daarbij 
wordt rekening gehouden met hun bekwaamheidsniveau en hun positie binnen de groep, alsook met de juiste 
attitude en het naleven van de richtlijnen van de groep. In zijn vergadering van 28 oktober 2020 besliste de raad 
van bestuur om geen remuneratie toe te kennen (gedeeltelijk) in aandelen voor het ExCom, noch om een 
minimumdrempel vast te stellen van aantal aandelen aan te houden door het ExCom, en dit voor 2020 en tot 
nader bericht. 
 
 
Variabel gedeelte  
Variabele vergoedingen hebben enkel betrekking op de vergoeding die de leden van het ExCom ontvangen 
binnen de dochteronderneming Tessenderlo Group. Voor een beschrijving van de variabele vergoedingen 
uitgekeerd binnen Tessenderlo Group verwijzen we naar het jaarverslag (www.tessenderlo.com). 
 
Andere elementen van vergoeding  
Andere elementen van vergoeding hebben enkel betrekking op de voordelen die de leden van het ExCom 
ontvangen binnen de dochteronderneming Tessenderlo Group, zoals deelname aan het extralegale pensioenplan 
van het type vaste bijdragen, een hospitalisatieverzekering, ecocheques, een representatievergoeding en een 
autovergoeding. 

 
VERGOEDINGEN VERWORVEN IN 2020 
 
Het benoemings- en vergoedingscomité evalueert jaarlijks de remuneratie van het ExCom.  
 
Op aanbeveling van de CEO beoordeelt het benoemings- en vergoedingscomité jaarlijks de vergoeding van de 
CFO. De bezoldiging van de CEO wordt beoordeeld door het benoemings- en vergoedingscomité op aanbeveling 
van de voorzitter van de raad van bestuur. 
 
De jaarlijkse brutovergoeding in 2020 van het ExCom1 zag er als volgt uit (inclusief de vergoedingen betaald 
binnen dochteronderneming Tessenderlo Group): 
 

Component Bedrag CEO Bedrag CFO 

Vaste vergoeding (zonder bestuurdersvergoedingen)2 748.027 704.370 

Variabele vergoeding Korte Termijn2/5 300.858 334.287 

Variabele vergoeding Lange Termijn6 0 0 

Pensioen3 87.029 23.657 

Andere voordelen4 44.471 26.103 

TOTAAL (ten laste van de vennootschap) 1.180.385 1.088.417 

1 Het ExCom bestaat uit de CEO (Luc Tack) en één uitvoerend bestuurder (de COO-CFO), Stefaan Haspeslagh/Findar BV, vertegenwoordigd door Stefaan 
Haspeslagh.  
2 Exclusief sociale zekerheidsbijdragen. 
3 Pensioenplan: jaarlijkse servicekosten voor 2020, berekend door een actuaris. 
4Andere voordelen omvatten een overlijdensdekking, een invaliditeitsverzekering, een arbeidsongevallenverzekering, belastingen (4,40%), maaltijdcheques en 
een bedrijfswagen – alles volgens dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor andere leden van het senior management en volgens de door de Belgische 
fiscus goedgekeurde regeling voor representatievergoedingen. 
5 Realisatie van de korte & lange termijnincentive als vastgesteld door het benoemings- en vergoedingscomité van Tessenderlo Group. 
6 Geen uitbetaling van een lange termijnincentive in 2020. 

 
Overeenkomsten vertrekpremie 
Binnen dochteronderneming Tessenderlo Group voorziet de managementovereenkomst met de COO-CFO in een 
opzegtermijn van maximaal 12 maanden. Daarbuiten zijn er geen opzegtermijnen voor de leden van het ExCom. 
De CEO heeft daarom geen recht op beëindigingsbescherming.  
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET KADER VOOR INTERNE CONTROLE EN 
RISICOMANAGEMENT VAN DE GROEP 
 
KADER VOOR INTERNE CONTROLE 
 
Verantwoordelijkheden 
De raad van bestuur delegeerde aan het auditcomité de taak om toe te zien op de efficiënte werking van het 
interne controlesysteem. 
 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de implementatie van het interne controlesysteem wordt 
gedelegeerd aan het ExCom. 
 
De dagelijkse leiding van elke businessunit is verantwoordelijk voor de implementatie en de handhaving van een 
betrouwbaar intern controlesysteem. 
 
De afdeling interne audit helpt de businessunits en de hoofdzetelfuncties bij de implementatie en de beoordeling 
van de doeltreffendheid van het interne controlesysteem in hun organisatie. 
 
De niveaus van interne controle worden afgestemd op de restrisico’s die het management aanvaardbaar acht. 
De uiteindelijke doelstelling bestaat erin eventuele onjuistheden in de jaarrekening van de groep te vermijden. 
 
Reikwijdte van interne controle 
Het interne controlesysteem is gebaseerd op het COSO Internal Control – Integrated Framework, met een 
hoofdfocus op de interne controle op de financiële rapportering door beperking van de risico’s aan de hand van 
controles op groepsniveau, entiteitsniveau en procesniveau, door algemene IT-controles en door 
functiescheidingen. 

 
MONITORING INTERNE CONTROLE 
 
Het auditcomité is belast met het monitoren van de effectiviteit van de interne controlesystemen. Dit behelst 
onder meer het toezicht op de interne auditafdeling ten aanzien van compliance-monitoring. 
 
De interne auditafdeling voert een risico-gebaseerd compliance-auditprogramma uit ter beoordeling van de 
effectiviteit van de interne controle met betrekking tot de verschillende processen van de groep en zijn 
entiteiten. Het uiteindelijke doel van de beoordelingen is om een redelijke mate van zekerheid te bieden over de 
betrouwbaarheid van de financiële rapportering. 
 
De interne auditor woont de vergaderingen van het auditcomité bij. Hij informeert het auditcomité over de 
planning en resultaten van de interne audits en de behoorlijke implementatie van de aanbevelingen. Om het 
belang van auditaanbevelingen aan te geven en om een algemene waardering te geven over de/het beoordeelde 
entiteit of proces, wordt een scoresysteem gehanteerd. 
 
VOORBEREIDING EN VERWERKING VAN DE FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE INFORMATIE 
 
Er is een gecentraliseerde controle- en rapporteringsafdeling die de financiële en boekhoudkundige informatie 
beheert en controleert. 
 
Elke businessunit heeft een controleafdeling die verantwoordelijk is voor het toezicht op de prestaties van de 
bedrijfseenheden. 
 
Het financiële en boekhoudkundige informatiesysteem is gebaseerd op consolidatiesoftware die de groep in 
staat stelt de vereiste informatie te genereren. 
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COMPLIANCE 
 
De interne auditafdeling toetst de compliance van zowel het intern controlekader als de belangrijkste 
controleprocedures bij de voorbereiding en verwerking van de financiële en boekhoudkundige informatie en 
monitort de naleving van het intern beleid en de interne procedures, evenals van de wet- en regelgeving. 
 
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) SYSTEEM  
 
Risico’s zijn een essentieel en onvermijdelijk aspect van de bedrijfsvoering. Om de risico’s zoveel mogelijk te 
beheersen en te beperken tot een aanvaardbaar niveau, heeft de groep een aantal beleidslijnen en procedures 
uitgewerkt. 
 
Elk jaar wordt door elke businessunit een ‘risk assessment’ oefening gedaan. De geïdentificeerde risico’s worden 
in de verschillende businessunits en ondersteunende afdelingen beoordeeld en opgevolgd om de risico-
optimalisering door te voeren. Over de stand van zaken van de voornaamste risico’s en hun opvolging wordt er 
jaarlijks verslag uitgebracht aan het ExCom en het auditcomité. 
 
RISICOANALYSE 
 
De Vennootschap analyseert regelmatig de risico’s verbonden aan haar wereldwijde activiteiten en rapporteert 
de resultaten aan het auditcomité. De Interne auditor coördineert de analyse en rapporteert de verschillende 
risico’s die op de radar van de groep staan jaarlijks aan het auditcomité. Elk jaar worden alle businessunits 
gevraagd om de significante risico’s voor hun businessunit te identificeren en evalueren.  
 
In 2020 lag de focus van de groep op de volgende activiteiten: 

▪ Omgaan met de risico’s die gepaard gaan met COVID-19; 
▪ Cyber security;  
▪ Ethiek en Compliance;  
▪ Aanpassen van het Enterprise Risk Management proces ten einde rekening te houden met de snel 

wijzigende omstandigheden zoals het voorkomen van natuurrampen, cybersecurity, pandemieën, ...   
 
Ethiek en compliance  
Risico’s kunnen voortvloeien uit het mogelijk niet naleven van de gedragscode van Picanol Group en de daarbij 
horende interne procedures alsmede uit de wijziging of toepassing van de wet- en regelgeving in de verschillende 
rechtsgebieden waar Picanol Group actief is. Picanol Group beschikt over een Gedragscode die in 2020 werd 
geactualiseerd en aangevuld met meer specifieke richtlijnen. De gedragscode omvat een mogelijkheid om 
overtreding van regels te melden aan de hiërarchisch overste en indien nodig de Compliance Officer. Teneinde 
het risico te beheersen zal nog verder worden ingezet op het wereldwijd organiseren van opleidingen over de 
toepassing van de gedragscode, omgang met confidentiële informatie en naleving van regels inzake 
mededinging. In 2020 werden bijkomend nieuwe policies gemaakt rond mensen- en arbeidsrechten en diversiteit 
en inclusie bij Picanol Group. Ook werd een Supplier Code of Conduct opgesteld en voorgelegd aan onze 
leveranciers. 
 
Veiligheid op de werkplaats 
Een veiligheidsvoorval dat invloed heeft op de medewerkers, de sites, de activa, de omgeving of belangrijke 
informatie kan een negatieve invloed hebben op de onderneming. Ter bestrijding en preventie, hanteert Picanol 
Group een strikt veiligheidsbeleid ten einde de medewerkers te beschermen. Het is de cultuur van de 
onderneming om veiligheid op de werkplaats voorop te plaatsen en elk individu hiervoor verantwoordelijk te 
maken. Vanuit Picanol Group wordt hierbij gezorgd voor de nodige opleiding, coaching en ondersteuning. 
 
Cyberveiligheid  
Binnen de groep is er een gegevensbeschermingsbeleid met het oog op het veiligstellen van de gevoelige en 
vertrouwelijke informatie binnen de groep en worden programma’s uitgewerkt ten einde beveiligingsriscico’s 
over ICT te beheren en de cyberveiligheid binnen de groep te verhogen. Een grote cyberaanval kan een negatief 
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effect hebben op de activiteiten en resultaten van de onderneming. Daarom blijft Picanol Group de 
cyberverdediging verder verbeteren om de ontwikkelingen in cyberaanvallen het hoofd te kunnen bieden. 
 
Binnen de groep wordt het beheer van het beveiligingsrisico’s als volgt uitgevoerd:  

▪ Externe deskundigen voeren onafhankelijke beoordelingen uit van de risico’s. Op basis van deze 
analyse wordt een plan uitgewerkt ten einde de onderneming beter te beschermen tegen 
cyberaanvallen. 

 
In 2020:  

▪ In de eerste jaarhelft van 2020 was Picanol Group het slachtoffer van een grootschalige ransomware 
aanval die een ernstige verstoring veroorzaakte van de activiteiten, echter met een beperkte financiële 
impact (minder dan 1 miljoen euro). 

▪ Voor alle werknemers blijft de veiligheidstraining voor eindgebruikers verplicht. Om werknemers meer 
bewust te maken, worden regelmatig tips op het gebied van cyberveiligheid gepubliceerd. 

▪ De onderneming heeft verschillende ICT-tools verworven die ons toelaten om de cyberveiligheid van 
de systemen van de groep te verhogen. 

▪ Picanol Group blijft zijn cyberveiligheidsstrategie en -beheersing verder verbeteren, zijn 
beveiligingsprogramma voor bedrijfsinformatie verder ontwikkelen en andere 
functies/mogelijkheden onderzoeken om de beveiligingsstatus van de onderneming en de 
reactiesnelheid op cyberaanvallen te verbeteren. 

▪ Er werden verschillende nieuwe procedures en richtlijnen uitgewerkt i.v.m. het gebruik van de 
computersystemen en het beschermen van cyberveiligheid die in 2021 zullen uitgerold worden in de 
groep. 

 
Industriële veiligheid  
Een ernstig ongeval zoals brand, explosie of het vrijkomen van schadelijke stoffen kan leiden tot dodelijke 
ongelukken of levensveranderende letsels, schade aan milieu of aan de omgeving. Zoals hierboven uiteengezet, 
staat binnen de groep veiligheid op het werk als centraal thema bovenaan. De groep heeft bovendien een 
verzekeringsprogramma dat de financiële gevolgen van het risico’s zoals hierboven aangeduid dient te beperken. 
 
Transportongevallen 
Een ongeval met chemische stoffen brengt risico mee op letsels met omwonenden of het publiek met zich mee. 
Binnen de onderneming zijn verschillende transportveiligheidsprogramma’s in voege die tot een betere 
preventie en veiligheid zou moeten leiden. De groep heeft bovendien een verzekeringsprogramma dat de 
financiële gevolgen van het risico op transportongevallen dient in te perken. 
 
Gebruik van Picanol Group producten  
Het risico van het gebruik vloeit voort uit het feit dat derden een letsel oplopen dan wel gezondheids-of 
eigendomsschade leiden door gebruik van een Picanol Group product, evenals de juridische procedures die 
hieruit voorvloeien of een onjuist gebruik van sommige producten van Picanol Group voor toepassingen en/of 
markten waarvoor het product niet is ontwikkeld of niet conform de aanwijzingen van Picanol Group. Mogelijke 
gevolgen zijn blootstelling aan aansprakelijkheid voor letsels of schade en terugroepacties. Het risico voor 
productaansprakelijkheid is het grootst voor de producten in de gewasbeschermingssector, de voedings- en de 
gezondheidssector. Naast de verschillende maatregelen die genomen worden om derden te informeren over de 
specificaties en het gebruik van het product, heeft de groep een verzekeringsprogramma die de financiële 
gevolgen van het risico op productaansprakelijkheid dient in te perken.  
 
Volatiliteit van bepaalde grondstoffen 
De vennootschap is in het bijzonder gevoelig aan de schommelingen van volgende grondstoffen: ammoniak, 
Kaliumchloride en zwavel voor de aanmaak van meststoffen, polyvinylchloride voor de aanmaak van 
kunststofleidingsystemen, varken- en rundsbeenderen en huiden voor de aanmaak van gelatine en verschillende 
materialen zoals staalschroot, staalplaat, koper, ... binnen segment Machines & Technologies. De belangrijkste 
aankoopcontracten van de groep zijn gecentraliseerd op groeps- of businessunit niveau. Door deze werkwijze 
kan de onderneming haar onderhandelingspositie verstevigen. In de mate van het mogelijke worden 
prijsschommelingen waar mogelijk vertaald in de verkoopsprijzen van de producten. Picanol is van mening dat, 
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door de hoge voorraad rotatie, schommelingen in grondstofprijzen geen materiële impact hebben op de 
boekwaarde van activa en passiva.  
 
De vennootschap is vaak actief op markten en op activiteiten die sterk gereguleerd worden door onder andere 
strikte regels en milieubepalingen 
De vennootschap kan niet waarborgen dat er in de toekomst geen plotse of aanzienlijke wijzigingen komen in de 
enerzijds bestaande wetten of voorschriften of anderzijds in trends waarbij het milieubewustzijn en 
duurzaamheidsvereisten centraal staan. Onze stakeholders zouden kunnen vaststellen dat de onderneming niet 
voldoende heeft gereageerd op deze trends en dat dit bijgevolg een impact kan hebben op onze activiteiten en 
financiële resultaten. Deze wijzigingen en de kosten om zich hieraan aan te passen, zouden een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op de activiteiten. De vennootschap waakt erover dat het bij nieuwe investeringen of 
uitbreidingen telkens de impact op het milieu en de duurzaamheid van de oplossing op lange termijn in 
overweging neemt in haar besluitvorming. Bovendien speelt Picanol Group met haar activiteiten in de 
segmenten Bio-Valorization en Industrial Solutions in een gesloten kringloopmodel door het hergebruiken en 
valoriseren van verschillende bronnen van grondstoffen. Picanol Group speelt een belangrijke rol in de overgang 
naar een koolstofarme toekomst. Dat doen we met materialen die inspelen op mondiale trends van schone lucht 
en e-mobiliteit, terwijl ons gesloten kringloopmodel grondstoffen vrijwaart. 
 
 
Klimaat en klimaatrisico’s  
Vooral in de segmenten Agro en Industrial Solutions kunnen uitzonderlijke milieuomstandigheden zoals 
aangehouden hittegolven, wateroverlast of natuurrampen een belangrijke invloed hebben op de 
bedrijfsresultaten. In 2020 zijn samen met een externe verzekeraar een deel van onze sites in kaart gebracht aan 
de hand van een Catastrophy Risk Insight tool en werden de mogelijke financiële risico’s aan de gevolgen van 
een klimaatrisico of een natuurramp onderworpen aan een extern verzekeringsprogramma. 
 
Risico op een uitbraak van een epidemie met een groot geografisch bereik of pandemie  
De groep kan door zijn wereldwijde aanwezigheid onderhevig zijn aan de gevolgen van het lokaal of wereldwijd 
verspreiden van virussen die een risico inhouden voor de volksgezondheid en deze kunnen ernstig en onverwacht 
zijn. Dergelijke uitbraken kunnen gevolgen hebben op het maatschappelijke leven en de economie. De 
vennootschap is van mening dat het moeilijk is om de impact in te schatten die de regionale verspreiding van 
virussen of een pandemie zou kunnen hebben op de economieën waar we actief zijn, en dus de impact die deze 
factoren zouden kunnen hebben op onze financiële resultaten. 
 
De vennootschap heeft in het kader van de uitbraak in 2020 van COVID-19 enkele specifieke gezondheids-, reis- 
en veiligheidsmaatregelen genomen teneinde de werknemers en andere personen tegen de ziekte te 
beschermen in overeenstemming met de richtlijnen opgelegd door de lokale overheden. Deze maatregelen 
omvatten regels i.v.m. thuiswerk, het dragen van een mondmasker op het werk en ook het respecteren van de 
afstandsregels. In 2020 hebben bijkomend verschillende sites continuïteitsplannen uitgewerkt ten einde ten alle 
tijden te vermijden dat door de pandemie of enige andere crisissituatie de bevoorradingsketen zou worden 
verstoord. 
 
Risico verbonden aan de ontwikkeling van de conjunctuur en businesscyclus 
De toekomstige resultaten van het segment Machines & Technologies zijn sterk afhankelijk van de evolutie van 
de textielindustrie. Onverwachte veranderingen in het economisch klimaat, de investeringscycli van klanten, 
belangrijke ontwikkelingen op het vlak van productie en de aanvaarding van technologieën door de markt 
kunnen een invloed hebben op deze industrieën en bijgevolg ook op de resultaten van de vennootschap. 
 
De groep is blootgesteld aan de risico’s van opkomende markten 
Een aanzienlijk gedeelte van de activiteiten van het segment Machines & Technologies is afkomstig van de 
opkomende Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten. De activiteiten van Picanol in deze markten zijn 
onderworpen aan de gebruikelijke risico’s die samenhangen met het zakendoen in opkomende landen, zoals de 
mogelijke politieke en economische onzekerheid, de toepassing van deviezencontroles, wisselkoers-
schommelingen en wijzigingen in het overheidsbeleid. 
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Analyse van de financiële risico's 
Voor een gedetailleerder overzicht van de financiële risico's in 2020 en het beleid van Picanol Group met 
betrekking tot het beheer van dergelijke risico's, verwijzen we naar toelichting 26 – Financiële instrumenten in 
het financieel verslag. 

 
BELEID INZAKE VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE 
 
De vennootschap heeft een Dealing Code uitgegeven die de rapporteringsplicht en gedragsregels bevat met 
betrekking tot het voor eigen rekening uitvoeren van transacties in aandelen of andere financiële instrumenten 
van de vennootschap door bestuurders, leden van het ExCom of andere aangewezen personen. De Dealing Code 
is opgenomen als Bijlage I. van het Corporate Governance Charter. 
 
Overeenkomstig de Verordening inzake Marktmisbruik moet de vennootschap alle mogelijke maatregelen 
treffen om te verzekeren dat elke persoon die op de insiderslijst voorkomt, schriftelijk blijk geeft van zijn/haar 
bekendheid met de verplichtingen en zijn/haar besef van de sancties welke van toepassing zijn op handel met 
voorkennis en de onwettige openbaarmaking van koersgevoelige informatie. 
 
De wet van van 31 juli 2017, van kracht met ingang van 21 augustus 2017, heeft de toepasselijke sancties 
gewijzigd. De maximale gevangenisstraffen zijn daarbij gevoelig verhoogd: 
  

▪ Misbruik van koersgevoelige informatie: 4 jaar (voordien 1 jaar); 
▪ Marktmanipulatie: 4 jaar (voordien 2 jaar); 
▪ Onwettige openbaarmaking van koersgevoelige informatie: 2 jaar (voordien 1 jaar). 

 
Overeenkomstig de Dealing Code heeft de raad van bestuur een Compliance Officer aangesteld. De Compliance 
Officer is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Dealing Code. Hij/zij is ook het aanspreekpunt 
voor vragen over de toepassing van de Dealing Code. De functie van Compliance Officer wordt bekleed door 
Karen D’Hondt.  

 
EXTERNE AUDIT 
 
KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met dhr. Patrick De Schutter als gemachtigde vertegenwoordiger, is benoemd als 
commissaris van Picanol Group sinds fiscaal jaar 2018 en van Tessenderlo Group sinds fiscaal jaar 2019.  
 
(Miljoen EUR) 2020 

  Audit Audit-gerelateerd Andere Totaal 

KPMG (België) 0,4 0,0 0,1 0,4 

KPMG (Buiten België) 0,7 0,0 0,0 0,7 

Totaal 1,1 0,0 0,1 1,1 

     
(Miljoen EUR) 2019 

  Audit Audit-gerelateerd Andere Totaal 

KPMG (België) 0,4 0,0 0,0 0,4 

KPMG (Buiten België) 0,7 0,0 0,3 0,9 

Totaal 1,0 0,0 0,3 1,3 

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Op 16 maart 2021 heeft Picanol Group een minderheidsbelang van 10% verworven in Rieter Holding AG (SWX: 
RIEN) voor een totaal van 467.236 aandelen voor een prijs van 45,4 miljoen EUR (een prijs per aandeel van 107,5 
CHF). Rieter is 's werelds grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels. 
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TOEPASSING VAN ART. 7:96 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN 
VERENIGINGEN (WVV) (VOORHEEN ART. 523 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN) 
 
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 augustus 2020: 
[…] 
Belangenconflict: Verklaring van de heer Luc Tack: 
De heer Luc Tack verklaart overeenkomstig artikel 523 W.Venn. dat hij mogelijk over een vermogensrechtelijk 
belang beschikt dat strijdig zou kunnen zijn met de beslissing over de verwerving van bijkomende aandelen 
Tessenderlo Group. Dit potentieel belangenconflict volgt uit het feit dat de heer Luc Tack de controlerende 
aandeelhouder is van Symphony Mills nv, die niet enkel aandeelhouder is van Picanol nv maar ook rechtstreeks 
aandeelhouder is van Tessenderlo Group. Hoewel het persoonlijk belang van de heer Luc Tack en het belang van 
Picanol nv als aandeelhouder van Tessenderlo Group nv gelijklopend zijn, heeft de heer Luc Tack besloten om 
iedere schijn van tegenstrijdig belang te vermijden en de procedure voorzien in Art 523 toe te passen. De heer Luc 
Tack verklaart dan ook niet te zullen deelnemen aan (en de vergadering te zullen verlaten tijdens) de 
besluitvorming. Luc Tack verzoekt dat de commissaris van Picanol nv op de hoogte wordt gebracht van dit 
potentieel belangenconflict. 
Alvorens over te gaan tot de beraadslaging verlaat de heer Luc Tack de vergadering. 
 
Dhr. Haspeslagh licht toe dat binnen het mandaat van 60 miljoen EUR, toegekend door de raad van bestuur op 
23 augustus 2019, vandaag nog 9 miljoen EUR beschikbaar is. Om mogelijke opportuniteiten die zich in de 
toekomst zouden aanbieden te kunnen benutten vraagt de voorzitter om een nieuw mandaat te krijgen, voor 60 
miljoen EUR, dat het huidige mandaat zou vervangen. De bestuurders vragen te verzekeren dat de cashmiddelen 
van de groep op elk moment zouden voldoen aan de minimum cash reserve. De bestuurders beslissen vervolgens 
dat een verdere opbouw van het belang in Tessenderlo Group in het belang is van Picanol Group indien dit gebeurt 
aan een interessante koers en gegeven dat ook andere opportuniteiten worden afgewogen. De raad van bestuur 
verleent een bijzondere volmacht aan Luc Tack en Stefaan Haspeslagh, samen of elk alleen, om tot een bedrag 
van 60 miljoen EUR bijkomende aandelen te verwerven. […] 

 
INFORMATIE VEREIST OP GROND VAN ART. 34 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 
NOVEMBER 2007 
 
Het aandelenkapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door gewone aandelen. 
 
De buitengewone aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2020 besloot de raad van bestuur te machtigen, en 
zulks voor een periode van vijf jaar vanaf publicatie van de machtiging in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, 
om het aandelenkapitaal in één of meerdere keren te verhogen tot een bedrag van 4.440.000 EUR 
overeenkomstig de bepalingen van het WVV en de statuten van de vennootschap. De raad van bestuur mag het 
toegestane kapitaal gebruiken om beschermende maatregelen voor de vennootschap te nemen via 
kapitaalverhogingen, met of zonder beperking of intrekking van voorkeursrechten, zelfs buiten de context van 
een mogelijk openbaar overnamebod, voor zover de vennootschap nog geen mededeling betreffende een 
openbaar overnamebod op haar effecten heeft ontvangen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
(FSMA). 
 
Onverminderd de mogelijkheid om de verbintenissen te realiseren die geldig werden aangegaan vóór  
ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ingevolge artikel 7:202, lid 
2, 1° van het WVV, is de raad van bestuur bevoegd, voor een periode van drie jaar vanaf de machtiging daartoe 
door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2020, om over te gaan tot een 
kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, met of zonder beperking of intrekking van 
voorkeursrechten ten gunste van een of meer personen, naar gelang het geval, na ontvangst van een mededeling 
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende een openbaar overnamebod op de effecten 
van de vennootschap, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7:202, lid 2, 2° van het WVV en de 
statuten van de vennootschap. 
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De raad van bestuur is eveneens bevoegd, met recht van substitutie, om de statuten van de vennootschap te 
wijzigen overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd besloten binnen het kader van het toegestane 
kapitaal. 
 
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 16 
maart 2020 werd het loyauteitsstemrecht ingevoerd. Als gevolg daarvan geeft ieder volgestort aandeel dat ten 
minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam 
is ingeschreven, recht op een dubbele stem in overeenstemming met het WVV. Ieder ander aandeel geeft op de 
algemene vergadering recht op één stem. 
 
De statuten bevatten geen bepalingen die de aandelenoverdracht beperken.  
 
De in de statuten van de vennootschap opgenomen regels betreffende de benoeming en het ontslag van 
bestuurders en statutenwijzigingen wijken niet af van de desbetreffende voorschriften in het WVV. 
 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen mag de vennootschap na een beslissing van de 
aandeelhoudersvergadering, genomen overeenkomstig de geldende vereisten ten aanzien van quorum en 
meerderheid, haar eigen aandelen, winstbewijzen of daaraan gerelateerde certificaten verkrijgen door aankoop 
of ruil, en wel rechtstreeks of via een tussenpersoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de 
vennootschap. Een dergelijke beslissing stelt in het bijzonder vast het maximum aantal aandelen, winstbewijzen 
of gerelateerde certificaten dat mag worden verkregen, de termijn gedurende welke de machtiging is verleend 
en welke niet langer mag zijn dan 5 jaren, en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. 
Volgend op de beslissing van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2020 is de raad van 
bestuur gemachtigd, voor een periode van vijf jaar na publicatie van de machtiging in de Bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad, om overeenkomstig de relevante wettelijke voorwaarden de aandelen, winstbewijzen of daaraan 
gerelateerde certificaten van de vennootschap terug te kopen voor rekening van de vennootschap, waarbij de 
fractiewaarde, met inbegrip van de eerder door de vennootschap gekochte en gehouden effecten, niet hoger is 
dan 25% (vijfentwintig procent) van het geplaatst kapitaal en voor een prijs die ligt tussen niet minder dan 20% 
(twintig procent) onder het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de 
laatste 30 beursdagen voorafgaand aan de beslissing van de raad om dergelijke effecten aan te kopen, en niet 
meer dan 20% boven het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de 
laatste 30 beursdagen voorafgaand aan de beslissing van de raad om dergelijke effecten te kopen, met dien 
verstande dat de prijs nooit minder dan 50 EUR (vijftig EUR) en nooit meer dan 90 EUR (negentig EUR) mag zijn. 
 
De raad van bestuur is expliciet gemachtigd krachtens het besluit van de buitengewone 
aandeelhoudersvergadering van 16 maart 2020 om de verworven beursgenoteerde effecten op of buiten de 
beurs te vervreemden, zonder de noodzaak van voorafgaande toestemming of andere tussenkomst van de 
algemene vergadering, onverminderd het feit dat de vervreemdingsmogelijkheden  van de raad van bestuur 
onder het nieuwe WVV verder dwingend worden geregeld en die derhalve parallel door de vennootschap zullen 
dienen te worden geëerbiedigd voor de resterende duur van de door de algemene vergadering verleende 
machtiging in het kader van de verkrijging van eigen effecten. De voornoemde bepalingen zijn eveneens van 
toepassing op de verkrijging of vervreemding van de effecten van de vennootschap door dochterondernemingen 
die onder directe zeggenschap staan van de vennootschap, of via een tussenpersoon handelend in eigen naam 
maar voor rekening van die dochterondernemingen, overeenkomstig artikels 7:221 en 7:222 van het WVV. 

 
 
DIVIDENDBELEID 
 
Picanol nv zal aan de algemene vergadering voorstellen om geen dividend uit te betalen met betrekking tot het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2020. Het dividendbeleid van de vennootschap kan van tijd tot tijd worden 
gewijzigd en elke dividenduitkering blijft afhankelijk van de inkomsten van de vennootschap, haar financiële 
positie, vereisten betreffende het aandelenkapitaal en andere belangrijke factoren, onder voorbehoud van 
voorstel aan en goedkeuring door het bevoegde orgaan van de vennootschap en van de beschikbaarheid van de 
uitkeerbare reserves zoals vereist door het WVV en de statuten. Alle uitkeerbare reserves van de vennootschap 
dienen berekend te worden ten opzichte van haar statutaire balans, opgesteld overeenkomstig de Belgische 
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algemeen aanvaarde boekhoudregels (GAAP), welke kunnen afwijken van de door de vennootschap 
gerapporteerde geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen. 

 
INFORMATIE VEREIST VOLGENS ART. 3:6 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN 
VERENIGINGEN  
 
Principe 3.12 van de Corporate Governance code 2020 
De huidige voorzitter van de vennootschap is uitvoerend bestuurder. De vennootschap heeft de positieve en 
negatieve aspecten in het voordeel van een dergelijke beslissing zorgvuldig tegen elkaar afgewogen en besloten 
dat, gelet op zijn ervaring, deskundigheid, grondige kennis en bewezen werkervaring in relevante 
bedrijfsomgevingen, een dergelijke benoeming in het grootste belang van de vennootschap is. Daarnaast 
verduidelijkt de raad van bestuur dat Bijlage H. bij het Corporate Governance Charter voorziet in bijkomende 
procedures inzake belangenconflicten wanneer de vennootschap een belangrijke transactie zou overwegen met 
een vennootschap waarin de bestuurders ook bestuurder of uitvoerend bestuurder zijn.  
 
Principe 7.6 van de Corporate Governance code 2020 i.v.m. remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders 
De vennootschap kent voor het jaar 2020 geen vergoeding toe in de vorm van aandelen aan de niet-uitvoerende 
bestuurders gezien zij van oordeel is dat een betaling in aandelen geen positieve impact heeft op besluiten van 
deze bestuurders die de lange termijnvisie van de vennootschap ondersteunen, gezien de aanwezigheid van een 
referentieaandeelhouder die de duurzame waardecreatie binnen de onderneming beoogt.  
 
Principe 7.9 van de Corporate Governance code 2020 i.v.m.  remuneratie van uitvoerende bestuurders 
De vennootschap kent voor het jaar 2020 geen minimumdrempel van vergoeding in aandelen toe aan het ExCom 
gezien zij van oordeel is dat een betaling in aandelen geen positieve impact heeft op besluiten van het ExCom 
die de lange termijnvisie van de vennootschap ondersteunen, gezien de aanwezigheid van een referentie-
aandeelhouder die de duurzame waardecreatie binnen de onderneming beoogt. Er werd ook besloten om het 
remuneratiebeleid zoals reeds goedgekeurd niet te wijzigen in de loop van het jaar. 
 
Principe 8.7 van de Corporate Governance Code 2020 i.v.m. het afsluiten van een relatieovereenkomst met 
haar referentie-aandeelhouder  
De vennootschap heeft geen overeenkomst afgesloten met haar referentie-aandeelhouder, dhr. Luc Tack, gezien 
zijn vertegenwoordiging in de raad van bestuur van Picanol nv. 
 
 
Ieper, 24 maart 2021 
Namens de raad van bestuur 
 
 
 
 
     
Luc Tack      Stefaan Haspeslagh 
Bestuurder en CEO    Voorzitter van de raad van bestuur 
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 111 209 .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 551,1 472,6 78,5

Deeltijds ................................................................................... 1002 139,4 104,0 35,4

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 658,7 552,5 106,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 735.802 631.291 104.511

Deeltijds ................................................................................... 1012 130.403 96.967 33.436

Totaal ....................................................................................... 1013 866.205 728.258 137.947

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 32.608.666,15 27.779.102,67 4.829.563,48

Deeltijds ................................................................................... 1022 5.994.808,35 4.479.340,46 1.515.467,89

Totaal ....................................................................................... 1023 38.603.474,50 32.258.443,13 6.345.031,37

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 794.175,20 666.020,20 128.155,00

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 700,4 589,3 111,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 986.302 826.607 159.695

Personeelskosten ......................................................................... 1023 42.962.486,06 36.013.015,71 6.949.470,35

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 906.065,80 758.377,90 147.687,90
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 549 137 655,1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 514 136 619,3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 34 1 34,8

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 1 ........................ 1,0

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 469 104 548,8

lager onderwijs .................................................................... 1200 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1201 324 84 388,2

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 57 11 65,7

universitair onderwijs .......................................................... 1203 88 9 94,9

Vrouwen .................................................................................. 121 80 33 106,3

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1211 36 18 50,2

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 19 10 26,9

universitair onderwijs .......................................................... 1213 25 5 29,2

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 233 53 274,5

Arbeiders ................................................................................. 132 316 84 380,6

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 4,8 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 9.698 ........................

Kosten voor de vennootschap ....................................................................................... 152 334.384,00 ........................

Nr. VOL-kap 10BE 0405.502.362

First - VOL-kap2021 - 80 / 82



TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 36 1 36,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 17 1 17,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 19 ........................ 19,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 34 22 50,7

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 24 22 40,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 10 ........................ 10,0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 3 8 8,4

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 4 12 13,6

Afdanking ................................................................................. 342 1 1 1,8

Andere reden ........................................................................... 343 26 1 26,9

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
vennootschap ..................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 296 5811 75

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 6.929 5812 1.613

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................... 5803 142.944,00 5813 32.849,00

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 142.944,00 58131 32.849,00

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 ........................ 58132 ........................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 ........................ 58133 ........................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 222 5831 36

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 11.819 5832 705

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................... 5823 243.834,00 5833 14.363,00

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................... 5843 ........................ 5853 ........................
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