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GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN
Deze prospectus bestemd voor de Belgische markt is op 21 juni 2005 goedgekeurd door de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 22 april 2003
betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. Deze goedkeuring houdt geenszins een beoordeling
in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting noch van de toestand van de emittentof zijn borg.
Het bericht voorgeschreven door artikel 13, alinea 1, van de wet van 22 april 2003 wordt in de pers
gepubliceerd.

HOOFDSTUK I : GEGEVENS OVER DE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET
PROSPECTUS EN OVER DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET PROSPECTUS – VERKLARING VAN EENSLUIDENDHEID
D’Ieteren Trading BV met zetel te 3069 DS Rotterdam, Luzerneklaver 17, Nederland (de “Emittent”),
vertegenwoordigd door de Heren Th. van Kan en P. Köhler, Directeurs, enerzijds, en s.a. D’Ieteren n.v.
met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, België, (de “Borg”), vertegenwoordigd door de Heer R.
D'Ieteren, Voorzitter, en de Heer M. Périer, Ondervoorzitter, anderzijds, zijn aansprakelijk elk voor de op
hen betrekking hebbende informatie die in deze Prospectus is opgenomen alsook voor de informatie
betreffende de obligaties die het voorwerp uitmaken van dit openbaar aanbod (de “Obligaties”). Zij
verklaren dat, voor zover hen bekend is, deze informatie overeenstemt met de werkelijkheid en dat er
geen gegevens worden weggelaten waardoor de inhoud van deze Prospectus zou wijzigen.
Niemand is gemachtigd om enige informatie te verschaffen of enige verklaring af te leggen die niet in
deze Prospectus vervat is. Dergelijke informatie of verklaring mag in geen geval beschouwd worden als
toegestaan door de Emittent of de Borg. Uit de verspreiding van deze Prospectus, op welk moment dan
ook, mag niet afgeleid worden dat de informatie die daarin verstrekt wordt, nog steeds correct zal zijn na
de datum van het Prospectus.
Het prospectus bestaat in een Franstalige en een Nederlandstalige versie. Laatstgenoemde versie
is een vertaling van de prevalerende versie in het Frans. De eensluidendheid van beide taalversies
werd nagegaan door D’Ieteren Trading B.V. en s.a. D’Ieteren n.v. die verklaren hiervoor de
verantwoordelijkheid op zich te nemen.
CONTROLE VAN DE REKENINGEN
De jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de Emittent werden opgesteld door PricewaterhouseCoopers
NV, Financial Management Solutions, Roer 266 à 2908-MC Capelle a/d Ijssel, Postbus 8645 te 3009 AP
Rotterdam, Nederland. De Emittent is als “kleine onderneming” gekenmerkt en dient daarom,
overeenkomstig sectie 396, paragraaf 1, afdeling 9, boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, zijn
rekening niet te laten reviseren.
De geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de Borg werden
gecontroleerd door DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS en Vennoten, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de Heren Gérard DELVAUX en Jean-Louis SERVAIS, met zetel gevestigd te Louis Schmidtlaan 57,
1040 Brussel, België.
De geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen van de Borg die afgesloten werden op 31
december 2004 werden zonder voorbehoud gecertificeerd.
HOOFDSTUK II : GEGEVENS OVER HET OPENBAAR BOD EN OVER DE BETROKKEN
OBLIGATIES
BESLISSINGEN VAN DE ORGANEN VAN DE EMITTENT EN DE BORG
Op zijn vergadering van 25 mei 2005, heeft de Raad van Bestuur van de Emittent besloten om een
obligatielening uit te geven van EUR 100.000.000 onder de voorwaarden die hierna volgen en die
onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd wordt door de Borg ingevolge de beslissing van de
Raad van bestuur van de Borg d.d. 26 mei 2005 .
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BEURSNOTERING EN VERHANDELING VAN DE OBLIGATIES
De officiële notering van de Obligaties op Euronext Brussel zal worden aangevraagd.
Behoudens het openbaar aanbod tot inschrijving in België, zou er desgevallend actie ondernomen
kunnen worden die kan leiden tot een openbaar aanbod van de Obligaties in enig land waarin een
dergelijk optreden vereist is voor een openbaar aanbod.
Obligaties van dezelfde categorie (obligatielening voor een bedrag van EUR 100.000.000 - 5.25 % 2004-2012) zijn reeds opgenomen op de officiële notering van Euronext Brussel.
De banken van het plaatsingssyndicaat verbinden zich ertoe alle wetten en reglementen in verband met
de aanbieding en de verkoop van de Obligaties na te leven die van toepassing zijn in de landen waarin
de Obligaties zouden worden geplaatst.
AANWENDING VAN DE FONDSEN
De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties (uitgifteprijs verminderd met de uitgiftekosten, de
dekking van de werkingskosten van de CBFA en diverse administratiekosten, samen "de uitgiftekosten")
die geraamd wordt op EUR 99.900.000, wordt door de Emittent aan de Borg of aan bepaalde van diens
dochtermaatschappijen geleend voor de financiering van hun activiteiten door middel van
doorleenovereenkomsten afgesloten tegen gelijkaardige voorwaarden onder voorbehoud van de
afhouding van een marge.
GESCHILLEN
Noch de Emittent, noch de Borg is een partij bij lopende geschillen die een belangrijke invloed kunnen
hebben op hun respectievelijke financiële situatie.

INLICHTINGEN INZAKE HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING IN BELGIË
1.

Kenmerken van de inschrijving

1.1. Uitgifteprijs :
102% van de nominale waarde.
1.2. Rendement :
Het brutorendement voor de investeerders bedraagt 4% van de nominale waarde en wordt berekend in
functie van de uitgifteprijs, de betaling van interesten gedurende de looptijd van de obligatielening en de
terugbetalingsprijs, waarbij het geheel van deze geldstromen geactualiseerd wordt.
1.3. Inschrijvingsperiode :
Van 24 juni 2005 tot 27 juli 2005, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting.
1.4. Loketbanken en financiële dienst in België :
In België kan op de Obligaties ingeschreven worden bij de Belgische banken van het syndicaat vermeld
in punt 1.7. De inschrijvingen kunnen eveneens bij de voormelde banken ingediend worden via andere
financiële tussenpersonen. De financiële dienst in België wordt kosteloos verzorgd door KBC Bank NV en
Fortis Bank nv - sa (de “Financiële Agenten”).
De Obligatiehouder wordt aangeraden andere financiële instellingen te raadplegen met betrekking
tot diens kosten.
1.5. Afrekening van de inschrijving :
De inschrijvingsprijs is betaalbaar via debet van een zichtrekening en zal gebeuren met valuta 27 juli
2005.
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1.6. Inschrijvingen :
Vervroegde afsluiting mogelijk.
1.7. Plaatsingssyndicaat :
Lead managers : KBC Bank, Fortis Bank
Co-managers: Dexia Capital Markets, ING Financial Markets, Bank Degroof.

De banken van het plaatsingssyndicaat waarborgen de plaatsing van de hele emissie overeenkomstig
een Underwriting Agreement die door hen wordt afgesloten met de Emittent en de Borg.
1.8. Uitgiftekosten :
De uitgiftekosten (zie pagina 4 “Aanwending van de fondsen”) ten laste van de Emittent bedragen
ongeveer 2 % van het totale uitgiftebedrag.
1.9. Waardecode :
De obligaties krijgen de ISIN code XS0223418715, de common code 022341871 en de SRW code
2564/42. Ze worden opgenomen in het clearingstelsel van Euroclear System (“Euroclear”) en
Clearstream Banking, naamloze vennootschap (“Clearstream, Luxembourg”).
1.10. Levering van de Obligaties :
De Obligaties zijn uitsluitend aan toonder en zijn materieel leverbaar in coupures van EUR 1.000 en EUR
10.000 tijdens een periode van 6 maanden na de datum van betaling. De investeerder kan verzoeken de
Obligaties aan te houden op een effectenrekening. De materiële levering van de Obligaties is
onderworpen aan de taks op de levering van effecten aan toonder van 0,6%, behalve indien deze
materiële levering wordt uitgevoerd naar aanleiding van een inschrijving. De leveringskosten vallen
eveneens ten laste van de inschrijvers (EUR 10, excl. BTW, per levering bij KBC Bank NV en EUR 20,
excl. BTW bij Fortis Bank). Het houden van Obligaties op een effectenrekening bij een financiële
instelling kan aanleiding geven tot de inhouding van bewaarlonen waarover de houder van de rekening
aangeraden wordt zich te informeren.
1.11. Taks op de beursverrichtingen :
In België moet een taks op de beursverrichtingen betaald worden van 0,07% bij de aankoop en verkoop
van obligaties na de inschrijvingsperiode. De wet van 28 april 2005 (B.S. 27 mei 2005) die een plafond
vastlegt van EUR 500 voor de te betalen taks is met terugwerkende kracht op 31 december 2004 in
werking getreden.
1.12. Financiële informatie :
De Emittent en de Borg houden hun jaarverslag en, desgevallend hun halfjaarverslag, ter beschikking
van de houders (de “Obligatiehouders”). In het kader van het openbaar aanbod tot inschrijving in België
kunnen hun jaarverslagen en halfjaarverslagen tevens telefonisch aangevraagd worden bij het
departement Financiële Communicatie, Mevrouw Catherine Vandepopeliere (02/536.54.39) alsmede op
de site van de s.a. D’Ieteren n.v.: www.dieteren.com en bij het Telecenter van KBC Bank (tel.
078/152153). De overeenkomst inzake financiële dienstverlening kan geraadpleegd worden op de zetel
van de Financiële Agenten.
1.13. Verhandelbaarheid van de Obligaties:
Onder voorbehoud van de toepassing van de reglementering inzake overdracht van effecten, zijn de
Obligaties vrij verhandelbaar.
2. Fiscaal regime van de Obligaties
Belastingen :
Overeenkomstig de geldende wettelijke beschikkingen zullen de Belgische belastingplichtigen
inkomstenbelastingen verschuldigd zijn voor de interesten en meerwaarden opgebracht door de
Obligaties.
Mocht gelijk welke betaling dewelke interesten of de hoofdsom van de Obligaties vertegenwoordigt, in
België, Nederland of in een ander land onderworpen zijn aan een inhouding uit hoofde van Belgische of
Nederlandse taks of belasting krachtens Belgische of Nederlandse fiscale wetten of verdragen waaraan
België of Nederland deelneemt, dan zal de Emittent het te betalen bedrag niet verhogen ter compensatie
van deze inhouding en dit onder voorbehoud van de geldende wetten en reglementen op de diverse
buitenlandse plaatsen.
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De Obligatiehouders moeten zelf de geldende fiscale stelsels die hen betreffen onderzoeken en de
evolutie ervan volgen en bij twijfel hun financiële of fiscale raadgevers raadplegen. De volgende
informatie is van algemene aard en beoogt niet alle aspecten van 0een investering in Obligaties te
behandelen. In bepaalde gevallen kunnen andere regels van toepassing zijn. Bovendien kan de fiscale
reglementering en de interpretatie van deze reglementering veranderen in de tijd. De potentiële beleggers
die meer informatie wensen over de fiscale gevolgen – zowel in België als in het buitenland – van de
inschrijving op, het bezit van en de beschikking over de Obligaties, worden verzocht hun financiële en
fiscale adviseurs te raadplegen.
2.1 Fiscaal stelsel van toepassing in het land van herkomst van de Emittent :
In de huidige stand van de Nederlandse wetgeving is er geen voorheffing geheven op de inkomsten van
de obligaties.
2.2 Fiscaal stelsel van toepassing op de Obligaties in België :
2.2.1 Fiscaal stelsel van toepassing op natuurlijke personen in België :
De volgende principes zijn van toepassing op interesten uitbetaald aan natuurlijke personen die in België
wonen, met uitzondering van de natuurlijke personen die hun obligaties gebruiken in de uitoefening van
een beroepsactiviteit. De inkomsten van buitenlandse obligaties die bij een Belgische financiële
tussenpersoon worden geïnd, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 %. Deze
voorheffing is bevrijdend in hoofde van deze natuurlijke personen. De inkomsten uit Belgische of
buitenlandse effecten die onderworpen zijn geweest aan de roerende voorheffing moeten niet meer
worden aangegeven door de belastingplichtige (art. 313 WIB 92).
Indien geen roerende voorheffing is ingehouden, moeten de interesten vermeld worden in de fiscale
aangifte. In dit geval zijn de interesten ook onderworpen aan de gemeentelijke opcentiemen.
Meerwaarden verwezenlijkt op de verkoop van effecten voor vervaldag zijn (buiten de reeds verlopen
interesten) in principe niet belastbaar, tenzij bij terugkoop door de Emittent. In dit geval, evenals op de
eindvervaldag, worden de meerwaarden belastbaar als interesten. De minderwaarden zijn in geen geval
fiscaal aftrekbaar.
2.2.2 Fiscaal stelsel van toepassing op vennootschappen :
Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, worden de inkomsten
uit buitenlandse obligaties opgenomen in de belastbare basis als beroepsinkomsten.
De behandeling van deze interesten als beroepsinkomsten heeft evenwel geen invloed op de toepassing
van de roerende voorheffing. Art. 37 WIB 92 bepaalt dat "onverminderd de toepassing van de
voorheffingen, de inkomsten van roerende goederen en kapitalen als beroepsinkomsten aangemerkt
worden wanneer die goederen en kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit
van de verkrijger van de inkomsten”. In hoofde van deze belastingplichtigen kan de roerende voorheffing
worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Deze verrekening gebeurt slechts in
verhouding tot het tijdperk waarin de vennootschap de volle eigendom van de effecten heeft gehad (art.
280 WIB 92).
Een vennootschap die in België gevestigd is, kan mits aflevering van een identificatieattest een vrijstelling
van de roerende voorheffing bekomen ingeval van inning in België (art. 108 KB WIB 92).
Elke eventuele meerwaarde zal belast worden als interesten, terwijl de minderwaarden fiscaal aftrekbaar
zijn.
2.2.3 Fiscaal stelsel van toepassing op niet-inwoners :
De inkomsten uit buitenlandse obligaties die geïnd worden bij een Belgische financiële tussenpersoon,
zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15 %. Mits voorlegging van een identificatieattest
kunnen beleggers niet-inwoners een vrijstelling van roerende voorheffing krijgen ingeval van inning in
België indien de obligaties in open bewaargeving geplaatst zijn bij een Belgische financiële instelling en
voor zover deze obligaties niet voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België gebruikt worden
(art. 230 WIB 92).
De niet-inwoners die de obligaties wel bestemmen voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit in België
(vb. onder de vorm van een vaste inrichting) zijn onderworpen aan de regels die gelden voor Belgische
vennootschapen op dit vlak (art. 280 WIB 92 en art. 108 KB WIB 92 – zie ook punt 2.2.2. hierboven).
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Krachtens de Europese Spaarrichtlijn (N° 2003/48/EG van 3 juni 2003 / OJ – L 157), moet België
maatregelen invoeren om, vanaf 1 juli 2005, een bronbelasting ('woonstaatheffing') van 15 % (tarief dat
geleidelijk oploopt tot 35%) in te houden op de rentebetalingen aan natuurlijke personen niet woonachtig
in België maar in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Aruba, de Nederlandse Antillen,
Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat.
België zal tevens een procedure van informatie-uitwisseling moeten invoeren die zal toegepast worden
als de gerechtigde op de interesten verzoekt geen woonstaatheffing in te houden, doch de informatie
over zijn identiteit en de transactie over te maken aan de overheid van zijn woonstaat.
2.2.4 Fiscaal stelsel van toepassing op rechtspersonen :
Voor de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting, meer bepaald de
verenigingen, instellingen of organismen die rechtspersoonlijkheid bezitten maar die zich niet
bezighouden met een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard, is de roerende voorheffing een
definitieve belasting. Dit betekent dat de roerende voorheffing van 15 % die is ingehouden op de
interesten van obligaties die in België geïnd zijn, voor hen de enige belasting met betrekking tot deze
inkomsten is.
Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting en die de interesten van
obligaties in het buitenland innen zonder tussenkomst van een Belgische financiële instelling, staan zelf
in voor de betaling van de roerende voorheffing.
Meerwaarden verwezenlijkt op de verkoop van effecten voor vervaldag zijn (buiten de reeds verlopen
interesten) niet belastbaar, tenzij bij terugkoop door de Emittent. In dit geval, evenals op de eindvervaldag
worden de meerwaarden belastbaar als interesten. De minderwaarden zijn in geen geval fiscaal
aftrekbaar.
Bovenstaande beschrijving is louter een samenvatting van de huidige belastingwetgeving, die
bovendien in de tijd kan veranderen. Raadpleeg uw financiële en fiscale adviseur ingeval van
twijfel.
2.2.5 Nederlands fiscaal regime :
Hierna volgt een algemeen overzicht van de Nederlandse belastingen - op basis van de op dit ogenblik in
voege zijnde belastingwetgeving - met betrekking tot de betalingen die in het kader van de
schuldinstrumenten aan Belgische residenten (natuurlijke personen onderworpen aan de
personenbelasting / vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting /
rechtspersonen onderworpen aan de Belgische rechtspersonenbelasting) worden gedaan.
Het overzicht is niet exhaustief en houders van de schuldinstrumenten en couponhouders dienen in geval
van twijfel hun financiële en fiscale adviseurs te raadplegen.
(a) Alle betalingen van hoofdsom of interest door de Emittent met betrekking tot de schuldinstrumenten
en de coupons, kunnen zonder afhouding van Nederlandse belastingen van welke aard ook worden
gedaan.
(b) Een houder van schuldinstrumenten of een couponhouder of een houder van een aandeel die
inkomen verkrijgt van een schuldinstrument of coupon respectievelijk aandeel of die een winst realiseert
naar aanleiding van de verkoop of afkoop van een schuldinstrument of coupon respectievelijk aandeel,
zal niet onderworpen worden aan Nederlandse belastingheffing over inkomsten of meerwaarden tenzij:
(i) de houder een resident van Nederland is of geacht wordt een resident te zijn of ervoor gekozen
heeft als Nederlandse resident te worden behandeld voor doeleinden van belastingheffing in
Nederland; of
(ii) dergelijk inkomen of dergelijke meerwaarde deel uitmaakt van het bedrijfsvermogen van een
vaste inrichting die een onderneming - resident van België - of een deel ervan in Nederland
heeft of behoort tot een vast middelpunt dat een Belgische inwoner in Nederland tot zijn
beschikking heeft voor de uitoefening van een vrij beroep; of
(iii) de houder een Belgische resident, natuurlijke persoon, is, die de Nederlandse nationaliteit bezit
en die resident is geweest van Nederland in de loop van de tien jaren voorafgaande aan de
vervreemding van de aandelen indien deze aandelen tot een aanmerkelijk belang in de
vennootschap hebben behoord en indien deze aandelen zijn vervreemd op het tijdstip waarop
de belanghebbende Belgisch resident is geworden.
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(c) In Nederland zijn geen registratierechten, noch kapitaalbelasting, noch importtaksen, noch
zegelrechten noch enige andere gelijkaardige taksen of belastingen verschuldigd, behoudens de
gerechtskosten voortvloeiend uit gerechtelijke acties (inclusief de tenuitvoerlegging van eventuele
buitenlandse vonnissen door de Nederlandse rechtbanken) met betrekking tot de uitvoering, de levering
en/of de uitwinning van schuldvorderingen of coupons of de uitvoering van de verbintenissen van de
Emittent uit hoofde van schuldvorderingen.
(d) Een houder van schuldinstrumenten of een couponhouder zal geen resident van Nederland worden of
zal niet beschouwd worden als resident van Nederland ten gevolge van het enkele feit van het houder
zijn van de schuldinstrumenten of de coupons of de realisatie, uitvoering, aflevering en/of de naleving van
het schuldinstrument of het onderliggende aandeel.
Bovenstaande beschrijving is louter een samenvatting van de toepasselijke wetgeving.
MODALITEITEN VAN DE LENING
Obligatiehouders die inschrijven op de lening of obligaties aankopen zijn verondersteld de
beschikkingen en voorwaarden van de lening te kennen en te aanvaarden en vooral de
onderstaande voorwaarden en Waarborg die tevens op de effecten zullen voorkomen in
Engelstalige versie. In geval van tegenstrijdigheden zal de Franse taalversie opgenomen in het
Franstalig prospectus primeren op de Nederlandstalige versie van het Prospectus en Engelstalige
versie van de voorwaarden op de effecten..
1) Nominaal bedrag en effecten
De Obligatielening heeft een nominaal bedrag van EUR 100.000.000 en wordt vertegenwoordigd door
Obligaties aan toonder in coupures van EUR 1.000 en EUR 10.000 (de "Obligaties").
2) Interesten
4.25% (bruto) per jaar vanaf 27 juli 2005 en tot 27 juli 2015. De aan de Obligaties gehechte coupons zijn
betaalbaar na verloop van termijn op 27 juli van elk jaar (de “Coupons ”) en voor het eerst op 27 juli
2006. De rente voor een andere periode dan een volledig jaar zal berekend worden op basis van het
juiste aantal verlopen dagen, gedeeld door 365 of 366 voor de schrikkeljaren. De Obligaties zullen geen
rente meer opbrengen vanaf de datum waarop ze terugbetaald worden.
3) Terugbetaling
(a) Terugbetaling op de slotvervaldag :
D’Ieteren Trading B.V. (de "Emittent") verbindt er zich toe de Obligaties tegen pari terug te betalen op
hun eindvervaldag, zijnde op 27 juli 2015, tenzij ze teruggekocht of vervroegd terugbetaald werden.
(b) Terugkoop :
De Emittent, de Borg of elk van hun dochtermaatschappijen mogen op elk moment overgaan tot
terugkoop op de markt of onderhandse terugkoop van Obligaties vergezeld van alle niet-vervallen
Coupons. De teruggekochte Obligaties kunnen verder verkocht worden of aan de Financiële Agenten ter
annulering overgemaakt worden.
(c) Vervroegde terugbetaling ingevolge een wijziging van het fiscaal stelsel :
De Emittent behoudt zich tevens het recht voor om, mits opzegging van ten minste 30 dagen, de
volledige lening op elk ogenblik vervroegd terug te betalen tegen pari van de nominale waarde, verhoogd
met de verlopen interesten, in geval van een wijziging van de Belgische of Nederlandse fiscale wetten en
reglementen of verdragen waaraan België en Nederland deelnemen, of in geval van een wijziging van de
toepassing van deze wetten of verdragen indien dergelijke wijzigingen van kracht zouden worden na 27
juli 2005, de terugbetaling van de hoofdsom en/of de betaling van de interesten op de Obligaties in het
gedrang zouden brengen en de Emittent of de Borg zouden verplichten bijkomende bedragen te betalen
om de betaling aan de houders van de oorspronkelijk voorziene bedragen voor de hoofdsom en de
interesten te verzekeren.
4) Betaling van de interesten en van de hoofdsom
De betaling van de interesten en de terugbetaling van de hoofdsom van de Obligaties zal, naargelang het
geval, aan toonder uitgevoerd worden (indien de Obligaties niet op een effectenrekening staan) door
aanbieding van de vervallen Coupons of de terugbetaalbare Obligaties aan de loketten van Kredietbank
S.A. Luxembourgeoise ("Hoofdbetalingsagent"), KBC Bank NV en Fortis Bank sa-nv of van elke andere
rechtmatig aangeduide betalingsagent (elk een “Betalingsagent”), onder voorbehoud van de geldende
wetten en reglementen in het land van betaling.
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Als de betaaldatum van een bedrag in hoofdsom of in interesten van de Obligaties geen werkdag is, zal
de betaling de volgende werkdag gebeuren. Dit uitstel geeft geen enkel recht op een bijkomende interest
of andere betaling.
In dit artikel betekent “Werkdag” elke dag waarop de banken geopend zijn in het land waarin de
Obligaties en Coupons worden aangeboden en een dag waarop het Trans-European Automated RealTime Gross Settlement Express Transfer (TARGET) Systeem open is. De Emittent zal niet verplicht zijn
de bekwaamheid of het recht van de houders van Obligaties of van Coupons na te gaan. De Obligaties
moeten ter terugbetaling aangeboden worden samen met alle niet-vervallen Coupons. Het bedrag van de
ontbrekende niet-vervallen Coupons zal afgetrokken worden van het als hoofdsom terug te betalen
bedrag. Dit afgetrokken bedrag zal echter op elk ogenblik betaald worden bij afgifte van de betrokken
ontbrekende niet-vervallen Coupons en dit voor het verstrijken van de verjaring waarvan sprake in punt 8
hierna.
5) Statuut van de Obligaties
De Obligaties en Coupons zijn niet-achtergestelde, directe en onvoorwaardelijke verbintenissen van de
Emittent en niet voorzien van enige zakelijke waarborg. Deze Obligaties komen op gelijke rang (pari
passu), zonder prioriteit om redenen van uitgiftedatum, munt van betaling of enige andere reden, ten
opzichte van elkaar en van elke andere, huidige of toekomstige, niet-achtergestelde schuld van de
Emittent.
6) Kennisgeving aan de Obligatiehouders
De kennisgevingen aan houders (de “Obligatiehouders”) in België zal zo snel mogelijk gebeuren door
publicatie in twee algemeen verspreide financiële dagbladen.
7) Beursnotering
De officiële notering van de Obligaties op Euronext Brussel zal aangevraagd worden.
8) Verjaring van de interesten en van de hoofdsom
De coupons verjaren ten voordele van de Emittent na vijf jaar te rekenen vanaf de vervaldag en de
Obligaties na tien jaar te rekenen vanaf de vastgestelde datum van hun terugbetaling.
9) Substitutie van de Emittent
De Emittent zal het recht hebben om ten allen tijde via overdracht elke andere vennootschap (de
"Nieuwe Emittent") in zijn plaats te stellen als emittent en tevens wat alle verbintenissen uit de Obligaties
betreft, voor zover aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de Nieuwe Emittent aanvaardt uitdrukkelijk alle verbintenissen aangegaan door de Emittent en
voortvloeiend uit deze lening;
b. de Nieuwe Emittent wordt rechtstreeks of onrechtstreeks voor ten minste 75% gecontroleerd door de
Borg;
c. de Nieuwe Emittent verkreeg vooraf alle nodige vergunningen in zijn vestigingsland en in België om
naar de bank belast met de financiële dienst van de lening de bedragen in euro over te dragen die nodig
zijn om de terugbetaling van de hoofdsom en de betaling van de interesten met betrekking tot deze lening
te voldoen;
d. de Emittent waarborgt onvoorwaardelijk en onherroepelijk de verbintenissen van de Nieuwe Emittent;
e. de Borg is akkoord met de vervanging en de verbintenissen van de Nieuwe Emittent met betrekking tot
de Obligaties. worden onherroepelijk en onvoorwaardelijk gewaarborgd door de Borg.
f. de Obligaties blijven onherroepelijk en onvoorwaardelijk gewaarborgd door de Borg
Bij dergelijke vervanging zal elke verwijzing naar de Emittent in de onderhavige voorwaarden van de
lening tevens gelden voor de Nieuwe Emittent, zal elke verwijzing naar Nederland in artikels 3 en 4 van
de onderhavige voorwaarden van de lening in dit geval gelden voor het land van de Nieuwe Emittent en
zal de Nieuwe Emittent in voorkomend geval andere banken mogen aanduiden om de financiële dienst
van de lening waar te nemen. Elke andere beschikking van de onderhavige voorwaarden van de lening
blijft ongewijzigd. Bij dergelijke vervanging zullen de rechten en verplichtingen van de Emittent die
beschreven worden in het contract van financiële dienst afgesloten met de betaalagenten integraal
overgedragen worden naar de Nieuwe Emittent. De Obligatiehouders zullen op de hoogte gesteld worden
van elke vervanging van Emittent overeenkomstig de beschikkingen van artikel 6 hierboven.

9/

10) Vervanging van Obligaties en Coupons
Beschadigde, vernietigde, gestolen of verloren Obligaties of Coupons kunnen vervangen worden. De
Emittent behoudt zich het recht voor te bepalen welke bewijzen en waarborgen de houders hem moeten
bezorgen en welke kosten zij zullen moeten betalen onder voorbehoud van de wettelijke beschikkingen.
De aanvragen voor vervanging kunnen ingediend worden bij de Financiële Agent.
11) Waarborg
s.a. D’Ieteren n.v.(de "Borg") waarborgt onvoorwaardelijk en onherroepelijk de betaling van de interesten
en de terugbetaling van de hoofdsom van de Obligaties. De tekst van de waarborg is als bijlage bij deze
Modaliteiten opgenomen.
12) Verbod tot verstrekking van reële zekerheden ten gunste van derden (“Negative pledge”)
De Emittent en de Borg verbinden zich ertoe om, tot de effectieve terugbetaling van de totaliteit van de
Obligaties, geen bijzondere waarborg te verlenen aan andere bestaande of toekomstige schulden zonder
het genot ervan – in dezelfde rangorde – tot deze Obligaties uit te breiden. Onder de term “schulden”
verstaat men elke lening in de vorm van obligaties of effecten die genoteerd zijn of kunnen worden in de
toekomst of die verhandeld (kunnen) worden op een beurs of een erkende markt en waarvan de looptijd
meer dan een jaar bedraagt.
13) Vervroegde opeisbaarheid bij nalatigheid
In het geval zich een van volgende gebeurtenissen zou voordoen:
- het niet betalen van de interesten of de hoofdsom gedurende 5 werkdagen;
- het niet naleven gedurende 15 werkdagen door de Emittent of de Borg van een van hun verplichtingen
bepaald in deze Modaliteiten;
- het niet terugbetalen van om het even welke andere schuld ten belope van minimum EUR 10.000.000;
- een reorganisatie van de Emittent of de Borg die de belangen van de Obligatiehouders schaadt;
- procedures inzake vereffening of faillissement die tegen de Emittent of de Borg ingeleid zijn;
- belangrijke onjuistheid van de verklaringen van de Emittent of de Borg;
- de verbintenissen van de Emittent of de Borg zijn onwettig of ongeldig geworden;
- het aflopen van de waarborg om welke reden dan ook;
dan kan elke Obligatiehouder de Emittent en de Borg door middel van een aangetekende brief ervan op
de hoogte brengen dat zijn Obligatie onmiddellijk opeisbaar en terugbetaalbaar wordt tegen de nominale
waarde, verhoogd met de verlopen interesten.
14) Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Deze obligatielening is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen de Obligatiehouders en
de Emittent en/of de Borg zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbanken in Brussel.
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WAARBORG
s.a. D’Ieteren n.v., vennootschap naar Belgisch recht met zetel in de Maliestraat 50, 1050 Brussel (de
"Borg "), overeenkomstig de beslissing van zijn Raad van bestuur op 26 mei 2005 en overeenkomstig de
onderhavige tekst van de waarborg (de "Waarborg"), waarborgt de houders van Obligaties (de
"Obligatiehouders "), elk met mantel en coupons van de lening waarvoor deze waarborg geldt van EUR
100.000.000 4,25% bruto met vervaldag 27 juli 2015 (de "Obligaties") uitgegeven door D‘Ieteren
Trading B.V. (de "Emittent"), onvoorwaardelijk en onherroepelijk de betalingen van de hoofdsom en de
interesten van de Obligaties (met inbegrip van elk eventueel bijkomend verschuldigd bedrag) vanaf het
ogenblik dat deze betalingen verschuldigd zijn overeenkomstig de voorwaarden en kenmerken van de
Obligaties (de "Modaliteiten").
Bij ontstentenis van stipte betaling door de Emittent verbindt de Borg zich hierbij tot deze stipte betaling in
de plaats van de Emittent op dezelfde manier als was deze betaling door de Emittent uitgevoerd
overeenkomstig de Modaliteiten van de Obligaties, en dit zowel op de vervaldag, op het ogenblik van een
eventuele vervroegde terugbetaling of op gelijk welk ander ogenblik waarop een bedrag verschuldigd zou
zijn. De Borg verzaakt hierbij aan de vereiste dat de Obligatiehouder tracht deze ontstentenis van
betaling eerst via de Emittent recht te zetten vooraleer zich te wenden tot de Borg.
De Borg bevestigt dat zijn verplichtingen krachtens deze Waarborg onvoorwaardelijk en onherroepelijk
zijn ongeacht de geldigheid, regelmatigheid of opeisbaarheid van de Obligaties, het uitblijven van enige
actie om ze opeisbaar te maken, het verzaken of aanvaarden door de Obligatiehouders van gelijk welke
beschikking van de Obligaties, gelijk welke uitspraak tegen de Emittent, een consolidatie, fusie of
overdracht van de Emittent of gelijk welke andere omstandigheid die voor de Borg zou kunnen
beschouwd worden als wettig verdedigingsmiddel of middel tot nietigverklaring.
De Borg bevestigt dat deze Waarborg geldig blijft tot alle verplichtingen van de Modaliteiten volledig zijn
nagekomen. De verplichtingen van de Borg met betrekking tot de Waarborg zijn rechtstreekse,
onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de Borg en
zullen op gelijke voet staan (pari passu) als alle andere huidige, en toekomstige, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Borg, met uitzondering van de verplichtingen van de door de wet
bevoorrechte schuldeisers. De Borg bevestigt dat hij alle beschikkingen van de Modaliteiten die zo naar
hem verwijzen alsof ze volledig waren overgenomen in deze Waarborg zal naleven en erdoor zal
gebonden zijn en dat de onderhavige Waarborg in het kader van deze Modaliteiten integraal deel
uitmaakt van de Obligaties.
De termen gebruikt in de Waarborg en die niet werden gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in de
Modaliteiten. De beschikkingen van de Waarborg worden beheerst door en dienen geïnterpreteerd in
overeenstemming met de Belgische wetgeving.
De Obligatiehouders zullen hun rechten tegenover de Borg doen gelden in de rechtbanken van Brussel
en de Borg onderwerpt zich hieraan onherroepelijk.

s.a. D’Ieteren n.v.

22 juni 2005
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HOOFDSTUK III :

GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING :

ALGEMENE INLICHTINGEN
D’Iieteren Trading BV (de “Emittent”) werd opgericht in 5 december 1984 per notariële akte voor notaris
F.A.A. Duynstee te ‘s Gravenhage voor onbepaalde duur onder de vorm van een besloten vennootschap.
Sinds 18 mei 2004 is de maatschappelijke zetel van D’Ieteren Trading B.V. gevestigd in Nederland,
Luzerneklaver 17 te 3069 DS Rotterdam.
MAATSCHAPPELIJK DOEL
De hoofdactiviteit bestaat uit het beheren en financieren van ondernemingen.
D’Ieteren Trading B.V. behoort tot de D’Ieteren-groep. Aan het hoofd van deze groep staat s.a. D’Ieteren
n.v. te Brussel.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 453.780,22 en is verdeeld in 1.000
gewone aandelen, elk groot nominaal één duizendste van dit bedrag; hiervan zijn 250 aandelen geplaatst
en volgestort.
BESTUUR EN TOEZICHT

Bestuurders :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M.H. Decrop,
C. Delacroix.,
P. Köhler,
J.W.Meijers,
F. Sonsma,
Th. Van Kan.

Boekhouding

:

PricewaterhouseCoopers.
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FINANCIËLE TOESTAND
Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

31.12.2004
EUR

31.12.2003
EUR

31.12.2002
EUR

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

0
117.500.000

765.411
17.500.000

1.702.911
283.565.835

117.500.000

18.265.411

285.268.746

9.998.895
24

274.828.265
69.086

8.414.773
76.993

9.998.919

274.897.351

8.491.766

127.498.919

293.162.762

293.760.512

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Overige reserves

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

113.445

113.445

113.445

7.398.309

7.051.442

6.590.380

7.511.754

7.164.887

6.703.825

117.500.000
2.487.165

18.314.562
267.683.313

284.283.841
2.772.846

127.498.919

293.162.762

293.162.762
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Winst-en-verliesrekening

Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige bedrijfskosten
Som der kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting
Belasting resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

2004
EUR

2003
EUR

2002
EUR

17.667.730
17.012.652
655.078
65.968
21.538
39.913
127.419

16.400.643
15.659.282
741.361
40.968
20.209
27.686
48.445

16.621.200
15.892.208
728.992
90.848
28.398
32.927
152.173

527.659

692.916

576.819

-180.792

237.809

-

197.748

346.867

455.107

379.071

0

5.955

317.576

346.867

461.062

696.647

Nettoresultaat deelneming
Resultaat na belasting

-

Toelichting op de balans en de winst-en verliesrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euros. De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultatenbepaling zijn ongewijzigd over de periode in aanmerking.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Immateriële vaste activa
De geactiveerde kosten op opgenomen leningen worden afgeschreven over een periode welke gelijk is
aan de looptijd van deze leningen.
Financiële vaste activa
De deelneming in een groepsmaatschappij wordt gewaardeerd op nettovermogenswaarde, bepaald
conform de grondslagen van deze jaarrekening. Het gaat ook om leningen aan de s.a. D'Ieteren n.v. met
een vervaldatum van meer dan 1 jaar vanaf balansdatum.
Langlopende schulden
De mede hieronder opgenomen emissiepremies verkregen op opgenomen leningen worden ten gunste
van het resultaat gebracht over een periode welke gelijk is aan de looptijd van deze leningen.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering
gebracht.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Financiële baten
De financiële baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Financiële lasten
De financiële lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en hebben betrekking op het desbetreffende verslagjaar.
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa worden gebaseerd op verkrijgingsprijs. Zij worden
berekend volgens de lineaire methode over een periode welke gelijk is aan de looptijd van de leningen,
waarop zij betrekking hebben.
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belasting in de winst-enverliesrekening, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans
geldende belastingtarieven gehanteerd.

Toelichting op de balans
Immateriële vaste activa

Geactiveerde kosten op leningen ontvangen
geld
Per 1 januari
Terugboeking geheel afgeschreven kosten
Per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen
Per 1 januari
Afschrijvingen over het jaar
Terugboeking geheel afgeschreven kosten
Per 31 december
Boekwaarde per 31 december

2004
EUR

2003
EUR

2002
EUR

4.687.500
4.687.500
0

4.687.500
4.687.500

4.830.039
-142.539
4.687.500

3.922.089
765.411
4.687.500
0
0

2.984.589
9.375
3.922.089
765.411

2.189.628
9.375
142.539
2.984.589
1.702.911

2004
EUR
117.500.000

2003
EUR
17.500.000

2002
EUR
1.065.835
282.500.000

117.500.000

17.500.000

283.565.835

-

Financiële vaste activa

Deelneming in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

Deelneming in groepsmaatschappijen
Dit betrof een 100%-deelneming in Coach Re Ltd., Ierland. De deelneming is in 2003 geliquideerd.

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Hieronder zijn opgenomen twee aan s.a. D’Ieteren n.v., Brussel verstrekte leningen met een
oorspronkelijke looptijd van respectievelijk 4 en 5 jaar. De rentevoeten op deze leningen zijn vastgesteld
op basis van een ‘spread’. Deze spread wordt berekend aan de hand van de vastgestelde rentevoeten op
de aangegane externe leningen, de geactiveerde kosten en de emissiepremies.
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Het verloop van de leningen is als volgt:

Stand per 1 januari
Verstrekte leningen
Leningen met looptijd korter dan 1 jaar
Stand per 31 december

2004
EUR
17.500.000
100.000.000
117.500.000
0
117.500.000

2003
EUR
282.500.000
282.500.000
265.000.000
17.500.000

2002
EUR
275.000.000
7.500.000
282.500.000
282.500.000

2004
EUR

2003
EUR

2002
EUR

7.495.000
2.494.067
9.828
0
9.998.895

272.025.000
2.750.778
8.646
43.841
274.828.265

5.540.000
2.803.373
60.817
10.583
8,414,773

Vorderingen en overlopende activa

Leningen verstrekt aan
groepsmaatschappijen
Te ontvangen rente groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Leningen verstrekt aan groepsmaatschappijen
Leningen en een deposito met een looptijd korter dan één jaar zijn verstrekt aan s.a. D’Ieteren n.v. ,
Brussel. Rentevoeten worden vastgesteld op basis van een ‘spread’. Deze spread wordt berekend aan
de hand van de vastgestelde rentevoeten op de aangegane externe leningen, de geactiveerde kosten en
de emissiepremies.
Kapitaal (zie hierboven)
Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaat na belasting
Dividenduitkering
Stand per 31 december

2004
EUR
7.051.442
346.867
7.398.309
0
7.398.309

2003
EUR
6.590.380
461.062
7.051.442
7.051.442

2002
EUR
10.893.733
696.647
11.590.380
- 5.000.000
6.590.380

2004
EUR
100.000.000
17.500.000
0
117.500.000

2003
EUR
17.500.000
814.562
18.341.562

2002
EUR
250.000.000
32.500.000
1.783.841
284.283.841

Langlopende schulden

Obligatieleningen
Kredietinstellingen
Emissiepremies

Obligatieleningen
Dit betreft één op Euronext Brussel genoteerde obligatielening van EUR 100.000.000 met een
oorspronkelijke looptijd van 8 jaar en een rentevoet van 5,25% per jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld.
Kredietinstellingen
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Hierboven zijn twee leningen opgenomen met een oorspronkelijke looptijd van respectievelijk 4 en 5 jaar.
De rentepercentages zijn variabel. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Kortlopende schulden

Obligatieleningen
Kredietinstellingen
Te betalen rente op leningen opgenomen
geld
Rekening-courant groepsmaatschappij
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

2004

2003

2002

EUR

EUR

EUR

0
0

250.000.000
15.000.000

-

2.429.728
5.583
30.044

2.645.534
3.442
22.266

2.699.254
6.221
41.764

21.810
2.487.165

12.071
267.683.313

25.607
2.772.846

2004
EUR
14.750.836
2.916.894
17.667.730

2003
EUR
15.425.802
974.841
16.400.643

2002
EUR
15.646.797
974.403
16.621.200

2004
EUR
14.100.501
2.912.151
17.012.652

2003
EUR
14.703.111
956.171
15.659.282

2002
EUR
14.950.551
941.657
15.892.208

Toelichting op de winst-en-verliesrekening
Financiële baten

Rentebaten groepsmaatschappijen
Overige financiële baten

Financiële lasten

Rentelasten
Overige financiële lasten

Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de winstbestemming
Krachtens artikel 13, lid 1 van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.
Winstbestemming
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 maart 2005 heeft het voorstel van de
Directie om de winst over 2004 ad EUR 346.867 toe te voegen aan de overige reserves goedgekeurd.
Deze resultaatbestemming wordt reeds in de door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarrekening
verwerkt.
Accountantsverklaring
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2004 van D’Ieteren Trading B.V. te Rotterdam
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de
vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.
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Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden
van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die
de leiding van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van
het vermogen op 31 december 2004 en van het resultaat over 2004 in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

30 maart 2005.
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HOOFDSTUK IV : GEGEVENS OVER DE BORG
1. ACTIVITEITEN VAN D’IETEREN
PROFIEL VAN DE GROEP D’IETEREN
De drie activiteiten van de Groep D’Ieteren zijn evenwichtig verdeeld over drie pijlers die elk ten
dienste staan van de automobilist en marktleider zijn in hun sector of in staat zijn het op termijn te
worden. Hoewel hun geografiche verankering sterk verschilt, beschikken ze als geheel over een hoog
groei- en rendabiliteitspotentieel.
Deze activiteiten zijn de volgende :
• de autodistributie in België van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini,
Porsche, Yamaha en MBK;
• de autoverhuur op korte termijn in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië via Avis Europe plc
en zijn merknamen Avis en Budget;
• de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing in Europa, de Verenigde Staten, Canada,
Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland via Belron s.a. en onder meer zijn merknamen
CARGLASS® en AUTOGLASS®.
De Groep voert een strategie van beste «parent company», vanuit een rol als actieve meerderheidsaandeelhouder. De interactie van de Groep is met elk van zijn activiteiten verschillend en specifiek
(zie hoofdstuk «Corporate Governance»), maar zijn inbreng is steeds een grondige kennis van de
autosector, het vermogen om marktontwikkelingen te anticiperen en te assimileren, een
langetermijnvisie en de will om behoedzaam te ondernemen en te investeren.

De Groep dankt zijn kracht aan een gedecentraliseerde, flexibele en klantgerichte organisatie in
combinatie met de bereidheid tot dialoog en uitwisseling van de meest geavanceerde knowhow,
bijvoorbeeld inzake logistiek, merkbeheer, distributienetwerken of performance management.

In 2004 droeg D’Ieteren Auto voor 46% b i j t o t het courante resultaat na belasting,
groepsaandeel. Als gevolg van de moeilijke situatie voor de sector van de verhuur op korte
termijn bleef de bijdrage van Avis Europe beperkt tot 25%. De bijdrage van Belron groeide
onafgebroken sinds de overname tot 29% in 2004.
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2004

2003

2002

2001

2000

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat
Courant resultaat na belasting1, groepsaandeel
Uitzonderlijk resultaat na belasting, groepsaandeel
Nettoresultaat, groepsaandeel
FINANCIËLE STRUCTUUR (in miljoen EUR)

3.335,2
176,1
96,4
-18,3
45,6

3.029,5
173,7
83,9
-47,4
5,1

3.066,8
239,3
105,9
-3,1
72,1

3.331,7
292,6
118,6
5,0
95,0

3.285,7
331,2
130,5
-15,4
86,7

Eigen vermogen
waarvan Groepsaandeel
Aandeel van derden
Netto financiële schulden
GEGEVENS PER AANDEEL (in EUR)

1.064,2
789,7
274,5
1.472,8

1.060,2
762,1
298,1
1.548,5

1.121,3
772,3
349,0
1.574,6

1.086,8
710,9
375,9
1.708,6

995,0
629,3
365,7
1.806,2

15,0
18,9
21,2
0,9
18,3
17,0
2,3
2,3
2,3
1,7325
1,7325
1,7325
1,9635
1,9635
1,9635
136,3
138,1
127,1
179,9
229,3
247,8
101,0
110,0
119,0
162,6
129,0
185,0
133,9
171,4
188,7
10,8
6,8
8,7
10.459
4.370
3.322
899,2
713,4
1.023,1
5.530.260 5.530.241 5.530.241

23,3
15,5
2,2
1,6500
1,8700
112,5
411,0
234,4
234,4
278,9
10,1
3.704
1.296,3
5.530.241

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN (in miljoen EUR)

Courant resultaat na belasting1,2, groepsaandeel
Nettoresultaat2, groepsaandeel
Brutodividend per gewoon aandeel
Nettodividend per gewoon aandeel
Nettodividend per gewoon aandeel + VVPR-strip
Eigen vermogen2, groepsaandeel
Maximumkoers
Minimumkoers
Koers op 31/12
Gemiddelde koers
Koers/winst verhouding op 31/12 (PER)
Gemiddeld dagelijks volume (in aantal effecten)
Beurskapitalisatie op 31/12 (in miljoen EUR)
Totaal aantal uitgegeven aandelen
GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND

17,2
8,1
2,3
1,7325
1,9635
141,2
189,1
135,1
136,5
161,5
7,9
4.723
754,9
5.530.260

(in voltijdse equivalenten zonder Belron)

7.659

7.602

7.371

7.485

7.258

1. Vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen.
2. Berekend op basis van het aantal aandelen in omloop op het einde van het boekjaar (verbeterd om rekening te houden met de 500.000 winstaandelen die elk recht geven op
1/8 van het dividend van een gewoon aandeel), hetzij 5.592.760.
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OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN D’IETEREN
Drie activiteiten
Autodistributie in België
D’Ieteren Auto verzorgt in België het geheel van de distributie- activiteiten voor de merken van de groep
Volkswagen alsook van Porsche en Yamaha. Deze activiteit vormt de historische pijler van de Groep en berust op
verkoopconcessiecontracten van onbe- paalde duur die, sedert 56 jaar voor het Volkswagen-contract, de
relaties van D’Ieteren Auto met de constructeurs regelen.
De distributie van nieuwe voertuigen gebeurt via 5 netwerken van ongeveer 300 zelfstandige
concessiehouders verspreid over heel België. D’Ieteren Auto heeft verder 15 agentschap- pen in eigen
beheer die zich voornamelijk in de Brusselse regio bevinden. D’Ieteren Auto staat ook in voor de logistiek en
de distributie van onderdelen en accessoires bij al zijn concessie- houders. Zijn dochtermaatschappij D’Ieteren
Lease is gespecialiseerd in de verhuur op lange termijn en vormt een belangrijk verkoopinstrument. De vloot
van D’Ieteren Lease wordt door- verkocht op de tweedehandse markt onder meer via de twee «My Way»
centres. D’Ieteren Sport staat in voor de distributie in België en Luxemburg van de Yamaha-producten.
Op 31 december 2004 bedroeg het aandeel van D’Ieteren Auto in de inschrijvingen van nieuwe wagens meer
dan 18% met ongeveer 950.000 rondrijdende voertuigen van zijn merken in België. D’Ieteren Auto’s sterkte ligt
in zijn flexibele organisatie dicht bij de klant en in zijn know-how op het vlak van logistiek, marketing en
netwerkbeheer. De groeimogelijkheden voor D’Ieteren Auto berusten op zijn vermogen om het eigen
potentieel van elk merk ten volle te benutten, door doelgerichte en nabije diensten aan te bieden en om zijn
klanten te binden vermits zij aan de bron liggen van toekomstige verkopen van nieuwe voertuigen,
onderdelen en accessoires maar eveneens van mechaniek- en carrosserieactiviteiten in de netwerken.
KERNCIJFERS (in miljoen EUR)
Gefactureerde nieuwe
voertuigen
(in eenheden)
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat
Courant resultaat
1,2
na belasting
Gemiddeld

2004
99.587

2003
89.968

2002
95.900

2001
114.896

2000
119.784

2.158,3
60,7
43,9

1.860,1
50,9
36,9

1.877,6
52,8
35,6

2.076,3
77,0
48,1

2.063,3
84,8
48,3

1.493

1.498

1.531

1.490

1.428

1. Groepsaandeel.
2. Na toewijzing aan de voertuigbeglazing van een netto financiële kost na belasting
verbonden met de investering van D’Ieteren in deze activiteit.
Autoverhuur
Na een lange periode van partnership, in België sinds 1958 en in Europa sinds 1987, wordt D’Ieteren
meerderheidsaandeelhouder van Avis Europe in 1989. Avis Europe is sinds 1997 op de beurs van Londen
genoteerd. D’Ieteren bezit 59,59% van het kapitaal van Avis Europe.
Met bijna 8 miljoen klanten per jaar, is Avis Europe één van de leiders op de Europese autoverhuurmarkt met
zijn merken Avis en Budget. De groep is aanwezig in 110 landen met een net- werk van ongeveer 4.000
servicepunten bestaande uit filialen en licentiehouders in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Voor
de groep stelt deze laatste regio een groeipotentieel op lange termijn voor. Avis is aanwezig in 18 landen in Azië
waar- onder India en China sinds 2003.
Met zijn activiteiten dekt Avis Europe alle segmenten van de markt - zaken, vrijetijd en vervanging. De
ontwikkeling van de groep is gebaseerd op een dynamisch en zeer breed beleid van commerciële
partnerships, dat beschouwd wordt als een strate- gisch element om zijn positie als leider op lange termijn te
vrij- waren. Zijn partners bestaan uit luchtvaart- en spoorwegmaat- schappijen, tour operators, hotelketens,
reisagentschappen, kredietkaartmaatschappijen, etc. Zijn klanten kunnen rekenen op een gepersonaliseerde
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service van hoge kwaliteit. De onder- neming stimuleert eveneens het diversifiëren van zijn verdeel- kanalen
via Internet. Internetreservaties blijven toenemen en in 2004 werden bijna 20% van alle reservaties van de roep
online uitgevoerd.
KERNCIJFERS (in miljoen EUR)
Gefactureerde dagen
(in duizenden)
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat
na belasting1,2
Gemiddeld

2004
30.004

2003
29.673

2002
28.654

2001
30.364

2000
29.684

1.176,9
115,4
24,3

1.169,4
122,8
27,1

1.189,2
186,5
54,6

1.255,4
215,6
64,1

1.222,4
246,4
76,5

6.166

6.104

5.840

5.995

5.830

1. Groepsaandeel.
2. Vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen.
Voertuigbeglazing
Deze derde pool behoort tot D’Ieteren’s activiteitenportefeuille sinds de overname in december 1999 van
Belron, de wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. D’Ieteren bezit
vandaag, op directe en indirecte wijze (via Dicobel), 73,73% van Belron s.a.
Belron beschikt over een uitgebreid netwerk van filialen en franchisehouders in 27 landen in Europa,
Canada, Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland. De groep omvat meer dan 1.000 servicepunten en ongeveer
3.500 mobiele interventieunits, die hoofdzakelijk opereren onder de merknamen CARGLASS® en
AUTOGLASS®.
De hoge kwaliteit van de geboden service door elk van zijn ope- rationele entiteiten berust op beproefde
werkmethodes, een logistieke organisatie en beproefde systemen, die allen op de klant gericht zijn, zowel in
de vervanging als in de herstelling. Voor dit laatste beschikt Belron over een unieke techniek. De uit- bouw van
de mobiele dienstverlening bij de klant thuis of op een door hem gekozen plaats zorgt voor een bijkomend
comfort. De tenlasteneming van een aanzienlijk deel van de administratieve afhandeling van schadegevallen en
de actieve promotie van de herstelling stellen de verzekeringsmaatschappijen en vlootbeheerders in staat
om de beheerskosten van hun schadegevallen te verminderen.
Belron kende een belangrijke organische en externe groei. De groep deed sinds zijn overname door
D’Ieteren, zijn intrede op 15 nieuwe markten met de opening van nieuwe filialen en de uitbreiding van zijn
franchisenetwerk. Om zijn marktaandeel op bestaande markten te verhogen, plant Belron voortdurende
investeringen in marketing, informatica, in zijn call centres en toevoerlijnen.
KERNCIJFERS (in miljoen EUR)
Aantal interventies
(in miljoenen)
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat
Courant resultaat
na belasting2,3
Gemiddeld

2004
4,811

2003
4,711

2002
4,1

2001
3,9

2000
3,5

1120,3
95,6
28,2

1061,1
82,9
19,9

981,4
74,6
15,7

911,8
64,6
4,1

819,5
48,4
0,2

9.794

9.582

8.424

8.195

7.863

1. Zonder rekening te houden met Brazilië.
2. Bijdrage van de groep Dicobel (zonder PG Holding verkocht in 2001) tot het courante
resultaat van D’Ieteren na belasting, vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen en
na toewijzing aan de voertuigbeglazing van een netto financiële kost na belasting
verbonden met de investering van D’Ieteren in deze activiteit.
3. Groepsaandeel.
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NB : overeenkomstig toelichting I « Consolidatiebeginselen » § 2 « Consolidatieprincipes » 2e alinea en
aangezien de activiteit Dicobel tot 31 december 2004 niet in de activiteit D'Ieteren is opgenomen, wordt
zij volgens de vermogensmutatiemethode geconsolideerd.

STRUCTUUR VAN DE GROEP D’IETEREN
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2. ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BORG SA D’IETEREN NV
2.1. ALGEMENE INLICHTINGEN
2.1.1. Vennootschapsnaam
De vennootschap draagt de naam S.A. D’Ieteren N.V..
2.1.2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen in de Maliestraat nr. 50 te 1050 Brussel.
2.1.3. Ondernemingsnummer
RPR Brussel 0403.448.140
2.1.4. Duur
De vennootschap, ontstaan in 1805, werd opgericht als handelsvennootschap op 28 juli 1919 (BS van 21
augustus 1919, n° 6998) voor onbepaalde duur.
2.1.5. Juridische vorm
De maatschappij is een naamloze vennootschap onderworpen aan Belgisch recht die een openbaar
beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.
2.1.6. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
2.1.7. Inzage in de vennootschapsstukken
De jaarrekening van de vennootschap, het jaarverslag en het verslag van de commissaris zijn neergelegd
bij de Nationale Bank van België¨. Deze documenten, samen met de statuten, statutenwijzigingen en de
bijzondere verslagen vereist door het Wetboek van vennootschappen, kunnen geraadpleegd worden op
de Internetsite www.dieteren.com.
2.1.8. Doel van de vennootschap
Artikel 3 van de statuten luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel het tot stand brengen, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, van alle operaties voor de fabricatie, het commercialiseren of andere
met betrekking tot al dan niet gemotoriseerde voertuigen en machines, en tot materiaal, gereedschappen,
toebehoren en wisselstukken in al hun vormen.
Zij heeft tevens tot doel het tot stand brengen van alle andere operaties die de hierboven beschreven
bedrijvigheid begunstigen en die de algemene ontwikkeling van de vennootschap mogelijk maken, met
inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten inzake het vervoer van personen, materiaal en
handelsgoederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het verhuren in al zijn
vormen, financieringshuur, het makelaarschap van verzekeringen, de financiering en de verkoop op
afbetaling.
Het doel van de vennootschap omvat tevens de aanschaf door middel van aankoop, ruiling, inbreng,
inschrijving, vaste deelneming, aankoopoptie of op iedere andere manier, van alle effecten, waarden,
schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, de deelneming aan alle verenigingen en fusies, het beheer
en de valorisatie van haar effectenportefeuille en participaties, de controle, de documentatie, de
financiële of andere bijstand, van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, het
tegeldemaken of de vereffening van deze waarden, door middel van overdracht, verkoop of anderszins.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke of
onderzoekshandelingen verrichten, roerende zowel als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband met haar activiteiten staan.”
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2.2. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
2.2.1. Maatschappelijk kapitaal en toegestaan kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 160.003.030,23 en wordt
vertegenwoordigd door 5.530.261 gewone aandelen. Tevens zijn er 500.000 winstaandelen op naam die
een stemrecht heft en recht geeft op een dividend dat gelijk is aan één achtste van het dividend van een
gewoon aandeel. De vennootschap zelf bezit momenteel 74.641 gewone aandelen.
Toegestaan kapitaal:
Op 27 mei 2004 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering de Raad van bestuur voor een nieuwe en
hernieuwbare periode van vijf jaar gemachtigd om het kapitaal in één of meer stappen te verhogen met
een maximaal bedrag van EUR 60.000.000 door inbreng in contanten of in natura of door opneming van
beschikbare of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe
maatschappelijke aandelen, al dan niet preferent, met of zonder stemrecht, met of zonder
inschrijvingsrecht, en met de mogelijkheid het preferente inschrijvingsrecht (inclusief ten voordele van
één of meerdere specifieke personen) te beperken of te schrappen.
Statutaire voorwaarden voor de overdracht van aandelen:
Er mag geen enkele overdracht gebeuren van maatschappelijke aandelen op naam, die niet volledig
volgestort zijn, behalve krachtens een speciale toelating van de Raad van bestuur voor iedere overdracht
en ten gunste van een door de Raad van bestuur aanvaarde overnemer (art. 7 van de statuten). De
winstbewijzen zullen slechts mogen worden overgedragen met de toestemming van de meerderheid van
de leden die de Raad van bestuur vormen en ten gunste van een door deze leden aanvaarde overnemer
(art. 8 van de statuten).
Aandelenopties en winstdeelname:
86.580 opties op bestaande aandelen zijn toegekend in het kader van de aandelenoptieplannen van de
groep gelanceerd vanaf 1999 en bestemd voor de kaderleden en directieleden.
Voor de plannen van 1999 tot 2002 heeft de onderneming gebruik gemaakt van een in de wet voorziene
mogelijkheid om de normale uitoefenperiode van 7 jaar voor elk plan te verlengen met een bijkomende
periode van 3 jaar. In 2004, werd ingeschreven op 8.990 opties op een totaal van 19.670. Voor de andere
personeelsleden heeft D’Ieteren een plan tot deelname in de winst uitgewerkt dat hen voor 2004 een
bedrag van EUR 514.020 toekent.
De vennootschap heeft geen enkele converteerbare, omwisselbare of van warrants voorziene obligatie
uitgegeven.
2.2.2. Wijzigingen aan het kapitaal gedurende de laatste drie jaren
Het kapitaal is op 5 juni 2003 van EUR 160.000.000 tot EUR 160.003.005 verhoogd door de uitgifte van
19 nieuwe aandelen in het kader van de fusie door opslorping van drie vastgoedmaatschappijen.
Vervolgens is het kapitaal op 26 mei 2005 van EUR 160.003.005 tot EUR 160.003.030,23 verhoogd door
de uitgifte van 1 nieuw aandeel in het kader van de fusie door opslorping van één
vastgoeddochtermaatschappij.
2.2.3. Stemgerechtigde aandeelhouderschap
Familiaal aandeelhouderschap
Cobepa n.v.
Eigen aandelen
Publiek

50,38%
7,05%
1,24%
41,33%

2.2.4. Commerciële contracten
De autodistributieactiviteit van s.a. D'Ieteren n.v. is gebaseerd op verkoopconcessiecontracten van
onbepaalde duur die - voor Volkswagen al 56 jaar - de zakelijke relaties met de fabrieken en de
distributienetwerken beheersen. Wat betreft de autoverhuuractiviteit, gebruikt Avis Europe plc, waarin
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s.a. D'Ieterenn.v. rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van 59,6 % aanhoudt, de naam van Avis in
het kader van een exclusieve vergunning die afloopt in 2036.
2.3. FINANCIËLE KALENDER
Publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar 2005 :
2 september 2005
Publicatie van de resultaten van het boekjaar 2005 :
februari 2006
Laatste dag voor het neerleggen van aandelen voor de Gewone Algemene Vergadering :
19 mei 2006
Gewone Algemene vergadering 2006 :
25 mei 2006
Uitbetaling van het dividend voor het boekjaar 2005 :
1 juni 2006
Overgang naar IFRS
D’Ieteren zal zijn op basis van de “International Financial Reporting Standards (“IFRS”) opgemaakte
geconsolideerde jaarrekening vanaf het boekjaar 2005 publiceren samen met de vergelijkende informatie
voor 2004. Conform de voorschriften van Euronext voor het segment NextPrime waarvan D’Ieteren deel
uitmaakt, geeft D'Ieteren een verklarende mededeling uit (zie blz. 62) waarin de gevolgen van de
toepassing van de IFRS-normen op de openings- en sluitingsbalans eigen vermogen en op de
resultaten 2004 worden beschreven. .

2.4. CORPORATE GOVERNANCE
Het toepassen van de Corporate Governance principes binnen s.a. D’Ieteren n.v. houdt rekening met
de bijzondere structuur van het aandeelhouderschap van de vennootschap waarvan de familiale
aandeelhouders de meerderheid hebben en de stabiliteit van de onderneming verzekeren sinds haar
oprichting in 1805. De vennootschap heeft beslist de Belgische Corporate Governance Code toe te
passen. De Algemene Vergadering van 26 mei 2005 heeft kennis genomen van een mededeling van de
Raad van bestuur betreffende de maatregelen getroffen voor de implementatie van de Code en de timing
ervan.

Raad van bestuur
Na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2005, is de Raad van bestuur van s . a . D’Ieteren n.v.
samengesteld uit twaalf leden, zoals hieronder aangegeven :
• zes niet-uitvoerende bestuurders, benoemd op voor- stel van de familiale aandeelhouders;
• één niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder, benoemd op voorstel van Cobepa;
• vier niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders, geselecteerd op basis van hun ervaring (één van
hen, een vroeger lid van de algemene directie, zal vanaf 1 januari 2006 onafhankelijk worden
overeenkomstig de Code);
• één gedelegeerd bestuurder (CEO). De functies van Voorzitter van de Raad van bestuur en die van Chief
Executive Officer (CEO) zijn vanaf eind mei 2005 gescheiden.
De Voorzitter zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de Raad en is verantwoordelijk voor de
goede werking ervan. In samenwerking met de CEO, vertegenwoordigt hij de vennootschap en
onderhoudt hij nauwe banden met sommige belangrijke externe partners; hij handelt, rechtstreeks en
binnen het kader van het Overlegcomité, in nauwe samenwerking met de CEO. Thans is de duur van de
bestuursmandaten vastgelegd op drie jaar. De benoeming van nieuwe bestuurders gebeurt op basis van
objectieve criteria. De leeftijdsgrens is vastgelegd op 70 jaar. In het belang van de vennootschap kan de
Raad van bestuur echter afwijken van deze termijnen. De Voorzitter en Ondervoorzitter van de Raad zijn
gekozen onder de bestuurders die op voorstel van de familiale aandeelhouders benoemd zijn.
ROL VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Behoudens zijn wettelijke en statutaire bevoegdheden en die van de Algemene Vergadering, voert de
Raad van bestuur de volgende taken uit :
• de strategie en waarden van de vennootschap bepa- len en haar plannen en budgetten goedkeuren
• over de belangrijke financiële operaties, overnames en desinvesteringen beslissen
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• ervoor zorgen dat de nodige organisatiestructuren, processen en controles geïmplementeerd zijn om
de doelstellingen van de vennootschap te bereiken en haar risico’s passend te beheren
• toezicht houden over en onderzoek uitvoeren wat betreft de prestaties van het dagelijkse bestuur
• een efficiënte communicatie onderhouden met de aandeelhouders en andere belanghebbenden.
De Raad van bestuur komt minstens vijf keer per jaar bijeen. Indien nodig worden bijkomende
vergaderingen gehouden. In 2004 kwam de Raad acht keer bijeen waar- van één keer in de aanwezigheid van
de Commissaris, die verslag uitbracht over de externe audit-activiteiten.
De beslissingen van de Raad van bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staken
van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend
OVERLEGCOMITE
De Voorzitter en Ondervoorzitter komen maandelijks samen, in het Overlegcomité, met de CEO om
een regelmatige samenwerking te waarborgen, de gang van zaken op te volgen, de vooruitgang van
belangrijke projecten na te gaan en de vergaderingen van de Raad van bestuur voor te bereiden.
COMITES VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Op 17 februari 2005 heeft de Raad twee Bestuurscomités opgericht :
• het Auditcomité bestaande uit vier niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders (waarvan één
onafhankelijk zal worden op 1 januari 2006). De opdrachten van het Auditcomité bestaan er hoofdzakelijk
in toezicht te houden op de jaarrekeningen van de vennootschap, het risicobeheer op te volgen en
de efficiëntie van de externe en interne audits te waarborgen. Dit Comité zal kennisnemen van de
verslagen van de Commissarissen betreffende de halfjaar- en jaarresultaten van de geconsolideerde
dochtermaatschappijen. Het Auditcomité komt minstens drie maal per jaar samen, waarvan t weemaal
in de aanwezigheid van de Commissaris, en brengt verslag uit over zijn activiteiten aan de Raad van
bestuur.
• het Benoemings-en Remuneratiecomité bestaande uit drie leden: de Voorzitter van de Raad van bestuur,
die het voorzit, en twee onafhankelijke bestuurders. Dit Comité legt de Raad voorstellen voor die
betrekking hebben op de benoeming en remuneratie van de bestuurders en het senior management van
de vennootschap en zorgt ervoor dat er formele, rigoureuze en transparante procedures bestaan om de
beslissingen van de Raad te ondersteunen. Dit Comité komt minstens tweemaal per jaar samen.
UITVOEREND MANAGEMENT VAN DE GROEP
Het Uitvoerend Management van de Groep valt onder de verantwoordelijkheid van de
gedelegeerd bestuurder / CEO aan wie het dagelijkse bestuur wordt toevertrouwd. Het Uitvoerend
Comité Groep wordt afgeschaft. De CEO wordt bijgestaan door het Corporate management, waaronder
groepsfinanciën, financiële communicatie, beleggersbetrekkingen, consolidatie, juridische en fiscale
aangelegenheden en controlebeheer op groepsniveau. De CEO is, ex officio, lid van de Raad van
bestuur van de belangrijkste dochtermaatschappijen van de vennootschap en van bepaalde van hun
sub-comités.
De activiteiten van de groep D’Ieteren zijn verdeeld over drie sectoren, als volgt georganiseerd:
De sector van de Autodistributie wordt geleid door de CEO D’Ieteren Auto, die het management
comité van D’Ieteren Auto voorzit. De CEO D’Ieteren Auto rapporteert aan de CEO Groep.
De sector van de Autoverhuur omvat Avis Europe plc en haar dochtermaatschappijen. Op 1 januari
2005, wordt Avis Europe plc bestuurd door een Raad van bestuur bestaande uit 13 leden waaronder
drie onaf- hankelijke bestuurders en drie bestuurders benoemd door s . a. D’Ieteren n.v. De Voorzitter
van de Raad is een voormalig Avis CEO. Eén van de door D’Ieteren benoemde bestuurders is
uitvoerend Ondervoorzitter van de Raad van bestuur van Avis Europe.
De Raad van bestuur van Avis Europe plc beschikt over drie comités: het Auditcomité, met drie
onafhankelijke bestuurders, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité, waarin telkens één
van de door D’Ieteren n.v. benoemde bestuurders zetelt.
Avis Europe plc is op de beurs van Londen genoteerd en leeft de principes van de Combined Code na,
op een paar uitzonderingen na die vermeld worden in haar jaarverslag. De rechten en plichten van de
door D’Ieteren n.v. benoemde bestuurders, en van D’Ieteren n.v. als aandeelhouder, worden uiteengelegd
in het Relationship Agreement afgesloten ter gelegenheid van de beursintroductie in 1997.
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De sector van de voertuigbeglazing omvat Belron s.a. en haar dochtermaatschappijen. Op 1 januari
2005 wordt Belron s.a. beheerd door een Raad van bestuur bestaande uit 13 leden waaronder zes
benoemd door Dicobel.
De Raad van bestuur van Belron s.a. heeft twee comités: het Auditcomité en het Remuneratiecomité w aarin t elkens twee door Dicobel benoemde bestuurders zetelen.
Dicobel n.v. heeft een belang van 81,73% in het kapitaal van Belron. D’Ieteren en Cobepa hebben
respectievelijk 75,5% en 24,5% van Dicobel dat een Raad van bestuur van zeven leden heeft waaronder
vier benoemd door D’Ieteren en drie door Cobepa.

BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS EN VAN DE COMMISSARIS IN 2004

De Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2005 werd verzocht haar goedkeuring te geven voor het
toekennen van tantièmes aan de bestuurders voor een bedrag van EUR 1.003.000 voor 2004; alhoewel
deze tantièmes volgens de statuten verbonden zijn met de resultaten tot 26 mei 2005, vormden zij in
2004 een ongewijzigde vergoeding in vergelijking met het niveau van 2003. Bovendien werd een
totaalbedrag van EUR 243.350 gestort door de buitenlandse dochtermaatschappijen aan de bestuurders
van D'Ieteren voor het uitoefenen van hun mandaten binnen hun Raden. Aan de bestuurders werd geen
enkele andere bezoldiging of vergoeding toegewezen en er werd aan de bestuurders door D'Ieteren geen
enkele lening of borgstelling verleend.
Voor het boekjaar 2004 bedroegen de totale vergoedingen van alle aard (inclusief de patronale bijdragen
voor de groepsverzekeringen) die D'Ieteren en zijn dochtermaatschappijen aan het senior management
uitkeerden voor het geheel van de geleverde prestaties van welke aard ook EUR 6,0 miljoen, waarvan
het variabele gedeelte 35,7% vertegenwoordigt. Met "senior management" wordt een groep van dertien
personen aangeduid, leden van het Group Executive Committee of die rechtstreeks aan hen
verantwoording afleggen. Bovendien werden in 2004 een totaal van 3.200 D'Ieteren aandelenopties
toegekend aan de leden van het senior management ; er werd hen door D'Ieteren geen enkele lening of
borgstelling verleend.
De vergoedingen die in 2004 door de Commissaris werden aangerekend voor de uitgevoerde
controleopdrachten voor maatschappijen van de Groep met betrekking tot de wettelijk verplicht controle op de
statutaire en geconsolideerde jaarrekening bedroegen EUR 152.288 excl. BTW. Voor andere specifieke en
uitzonderlijke opdrachten werden vergoedingen aangerekend van EUR 115.231 excl. BTW, waarvan EUR
57.167 excl. BTW voor het onderzoeken van de omrekening van het eigen vermogen ter voorbereiding van de
overgang naar IFRS in 2005 voor de geconsolideerde jaarrekening.
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SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP 31 DECEMBER 2004
LEEFTIJD
Roland D’Ieteren1,2

Voorzitter van de Raad; bestuurder, Avis Europe plc,

Maurice Périer1,2
Yves Brasseur3

Ondervoorzitter van de Raad; bestuurder van vennootschappen
66
Bestuurder van vennootschappen (Voorzitter van de Raad en lid van het audit62
comité, Exmar; bestuurder en voorzitter van het auditcomité, Zenitel; bestuurder, Sunparks)

mei 2005
mei 2006

Gilbert van Marcke de Lummen4

Bestuurder van vennootschappen (o.m. van de beursgenoteerde
vennootschappen Avis Europe plc, Cofinimmo n.v.)Cofinimmo s.a.)
Gedelegeerd bestuurder, Petercam
Voorzitter van de Raad van bestuur, Bank Degroof; bestuurder C.F.E.
Gedelegeerd bestuurder, Cobepa; bestuurder, Sapec, KeyTrade Bank
Vaste vertegenwoordiger : Patrick Peltzer, doctor in de rechten
Vaste vertegenwoordiger: Etienne Heilporn, doctor in de rechten
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mei 2005

54
65
57
65
65

mei 2007
mei 2006
mei 2007
mei 2007
mei 2007

Pascal Minne3
Alain Philippson3
Christian Varin3
s.a. de Participations et de Gestion1
Nayarit Participations s.c.a.1
1.
2.
3.
4.
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EINDE
MANDAAT
mei 2007

Bestuurder benoemd op voorstel van de familiale aandeelhouders.
Bestuurder, afstammend van of verwant aan de stichtende familie.
Onafhankelijk bestuurder.
Onafhankelijk bestuurder vanaf 2006.

Commissaris
DELVAUX FRONVILLE SERVAIS en vennoten, Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de Heren Gérard Delvaux en Jean-Louis Servais

Einde mandaat
mei 2008

SAMENSTELLING VAN HET UITVOEREND COMITE GROEP OP 31 DECEMBER 20041
Roland D’Ieteren

Voorzitter

Jean-Pierre Bizet

Group Executive Vice President

Thierry van Kan

Executive Vice President D'Ieteren Auto

Maurice Périer

Ondervoorzitter van de Raad van bestuur

Gilbert van Marcke de Lummen

Adviseur

1

Dit Comité heeft op 26 mei 2005 zijn werkzaamheden stopgezet.

BESTUURDERS BENOEMD DOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN MEI 2005
LEEFTIJD
Jean-Pierre Bizet1
Nicolas D’Ieteren2,3
Olivier Périer2,3

Group Executive Vice President, D’Ieteren, sinds oktober 2002. Bestuurder, Avis Europe plc, Belron s.a.
Voordien: Gedelegeerd bestuurder GIB GROUP; Director, McKinsey & Co, Inc.
Bachelor of Science (Management), London University; Zaakvoerder, Nayarit s.p.r.l.; European Manager
for Network Development, Bentley Motor Cars (2000 - 2003)
Architect. Partner-stichter van het bureau Urban Platform s.c.r.l., Brussel;
Bestuurder, s.a. de Participations & de Gestion, Reptid Comm. Corp. (USA) en LHP Trade s.p.r.l.

57
30
34

1. Uitvoerend bestuurder.
2. Bestuurder benoemd op voorstel van de familiale aandeelhouders.
3. Bestuurder afstammend van of verwant aan de stichtende familie.

3. VOORUITZICHTEN VOOR DE ACTIVITEITSDOMEINEN
Autodistributie
Activiteiten en resultaten

De bedrijfsopbrengsten van D'Ieteren Auto kenden een opmerkelijke stijging van 16,0%, door de groei in
bijna al zijn activiteiten, en meer in het bijzonder wat betreft de nieuwe en tweedehandse voertuigen.
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NIEUWE VOERTUIGEN
Voor het volledige boekjaar 2004 kwamen de inschrijvingen van nieuwe wagens op de Belgische markt
neer op 484.757 eenheden. Dit is een stijging van 6%. De daling van de inschrijvingen was minder
belangrijk dan verwacht tijdens het tweede halfjaar, slechts 3%, na een vooruitgang van 12% tijdens het
eerste halfjaar. Het aandeel hierin van de door D'Ieteren Auto verdeelde merken kwam neer op 18,11%,
een stijging in vergelijking met de 17,76% van 2003. Voor het tweede halfjaar bedroeg het aandeel van
D'Ieteren Auto 19,42%, eveneens een stijging in vergelijking met de 17,26% van het eerste halfjaar 2004
en de 18,58% van het tweede halfjaar 2003.
Bij Volkswagen was de groei van het marktaandeel te danken aan zijn modellen Polo, Touran, Touareg
en Golf. Het marktaandeel van Audi bleef stabiel omdat de bevoorrading de zeer sterke vraag naar de
nieuwe modellen A6, A3 Sportback en A4, geïntroduceerd respectievelijk in mei, september en
november, niet heeft kunnen opvolgen. Audi is wel voor het tweede jaar op rij leider in zijn segment.
Seat en Skoda kenden een lichte daling van hun marktaandeel. Porsche en Bentley boekten record
inschrijvingen in 2004.
De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen was goed voor 57.496 nieuwe inschrijvingen, hetzij 14% meer
dan in 2003. Het aandeel van de door D'Ieteren Auto verdeelde merken hierin is sterk verbeterd en
bedroeg 10,24% tegenover 8,51% in 2003 hoofdzakelijk dankzij de VW Transporter en de nieuwe VW
Caddy geïntroduceerd in april 2004.
Het aantal door D'Ieteren Auto gefactureerde nieuwe voertuigen, lichte bedrijfsvoertuigen inbegrepen,
bedroeg 99.587 eenheden voor 2004, wat een vooruitgang van 10,7% vertegenwoordigt in vergelijking
met 2003. De bedrijfsopbrengsten van nieuwe voertuigen groeiden met 17,0%; de productenmix werd
gunstig beïnvloed door de VW Touareg, Audi, Porsche en Bentley.
ANDERE ACTIVITEITEN

De bedrijfsopbrengsten van tweedehandse voertuigen bedroegen EUR 229,1 miljoen, een groei van
29,3% in vergelijking met een zwak 2003.
Op de markt van de recente voertuigen
(1 tot 5 jaar) bleven de bedrijfsopbrengsten van "My Way" stabiel.
De bedrijfsopbrengsten voor de onderdelen en accessoires bleven stabiel in vergelijking met 2003, op
EUR 150,1 miljoen. Dit is het gevolg van een daling van de bedrijfsopbrengsten van onderdelen als
gevolg van een algemene terugval van de carrosseriemarkt, en van een stijging van de
bedrijfsopbrengsten van accessoires. Dit laatste is te danken aan de toename van het aantal verkochte
voertuigen, en is het resultaat van een dynamisch diversificatiebeleid van het aanbod van artikelen en
promotieacties.
De 15 D'Ieteren Car Centers, die door D'Ieteren Auto zelf beheerd worden en hoofdzakelijk gesitueerd
zijn in de Brusselse regio, waren goed voor 8,7% van het door D'Ieteren Auto verkochte aantal nieuwe
voertuigen (8,1% in 2003). De bedrijfsopbrengsten van de activiteit na-verkoop gingen lichtjes achteruit
en kwam neer op EUR 40,6 miljoen.
D'Ieteren Lease, actief in de verhuur op lange termijn van door D'Ieteren Auto verdeelde merken, kende
een stijging van 11,3% van zijn bedrijfsopbrengsten die EUR 104,0 miljoen bedroegen. Op 31 december
2004 telde zijn park 16.407 voertuigen verhuurd op lange termijn. Dit is 4,5% meer dan in 2003. Deze
gunstige evolutie wordt verklaard door het aanbod van aantrekkelijke voertuigen die ter verhuring worden
aangeboden; de prijzen zijn ook competitiever geworden onder meer door een efficiënt beheer bij de
doorverkoop van voertuigen en er is een groter serviceaanbod aangepast aan de behoeften van elke
categorie klanten.
De bedrijfsopbrengsten van D'Ieteren Sport stegen met 9,0% en bedroegen EUR 64,1 miljoen. Dit cijfer
omvat de bedrijfsopbrengsten van moto's, quads en scooters van het merk Yamaha alsook van
accessoires en onderdelen. De stijging van 12,7% van de in België ingeschreven nieuwe voertuigen
(motos, quads en scooters van meer dan 50cc), is te danken aan de grote vraag naar quads. Dit komt
vooral door de groeiende interesse voor motorsporten en door het steeds meer gediversifieerde aanbod.
Yamaha heeft zijn tweede plaats behouden op deze markt met een aandeel van 20,4% tegenover 21,0%
in 2003. Zeven van zijn modellen werden bovendien opgenomen in de top-20 van de best verkochte
voertuigen in België.
RESULTATEN
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Het bedrijfsresultaat kwam neer op EUR 60,7 miljoen, een groei van 19,3%, dankzij de stijging van de
bedrijfsopbrengsten en de stabiliteit van de algemene kosten.
De netto-financiële lasten stegen van EUR 4,3 miljoen tot EUR 4,7 miljoen. Er werd in 2004 een
uitzonderlijke nettowinst vóór belasting van EUR 8,9 miljoen geboekt. Dit is voornamelijk het resultaat
van de terugname van een tal van naar Belgische normen niet gerechtvaardigde provisies die
geïdentificeerd werden ter gelegenheid van de werken betreffende de overgang naar IFRS-normen. De
belastingen stegen tot EUR 11,8 miljoen tegenover EUR 7,8 miljoen in 2003.
Het courante resultaat na belasting1, groepsaandeel, bedroeg EUR 43,9 miljoen, een groei van 19,0%.
1

Na toewijzing aan de voertuigbeglazing van een netto financiële kost na belasting van EUR 9,8 miljoen (EUR 8,3 miljoen in 2003) verbonden met de
investering van D'Ieteren in deze activiteit.

VERWEZENLIJKINGEN EN STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

Met zijn ongeveer 950.000 rondrijdende voertuigen stelt het wagenpark van D'Ieteren Auto een groot
potentieel voor aan verkopen van nieuwe wagens, onderdelen en accessoires. Het levert ook een
potentieel aan activiteiten automechaniek- en carrosseriediensten voor de dealers. Dit wagenpark kwam
tot stand dankzij het commerciële beleid dat zich toespitst op verkoopvolumes en dat door D'Ieteren Auto
reeds sinds meerdere jaren gevoerd wordt.
Om dit potentieel ten volle te benutten, ziet D'Ieteren Auto erop toe de competentie en concurrentiekracht
van zijn netwerken en agentschappen constant te versterken door de verbetering en uitbreiding van de
diensten aan de dealers. Dit leverde D'Ieteren Auto de titel op van "Importeur van het jaar", een prijs die
in 2004 uitgereikt werd door de Volkswagen constructeur.
De Volkswagen en Audi verdelers werden geleidelijk opgedeeld in twee gescheiden netwerken. Elk merk
beschikt over ruime showrooms waarin een uitgebreid gamma aan wagens getoond wordt en waarvan de
architectuur zijn imago en waarden weerspiegelt. Het programma voor de opleiding en de evaluatie van
de verkoopteams gaat door en wordt aangevuld met geregelde tevredenheidsenquêtes bij de klanten.
D'Ieteren Auto werkt eveneens de herstructurering van zijn Seat en Skoda netwerken af zodat deze
aangepast zijn aan de eisen van de fabrieken wat betreft verkoop en na-verkoop. Tenslotte werd de
scheiding van de merken in de D'Ieteren Car Centers in de Brusselse regio voortgezet met de opening
van D'Ieteren Woluwe Seat, D'Ieteren Stokkel Skoda en D'Ieteren Mail Audi.
Voor D'Ieteren Auto is de constante verbetering van de dienst na-verkoop primordiaal voor het binden
van de klanten aan zijn netwerken. Daarom werden de opleidingscursussen voor de techniekers van de
netwerken opnieuw opgevoerd. In 2004 werden bijna 7.500 opleidingen gegeven, 9% meer dan in 2003.
Het streefdoel in 2005 is 5 dagen opleiding per persoon per jaar tegenover 1,6 dagen in 2000. De uiterst
snelle levering van onderdelen aan de netwerken geeft een hoge voldoening en wordt door de fabrieken
als voorbeeld aangestipt. Andere diensten, zoals de mobiliteitsgarantie, de verkeersbijstand of de
WECARE onderhoudscontracten - waarvan meer dan 30.000 rondrijdende voertuigen gebruik maken dragen eveneens bij tot een grotere klantenbinding.
VOORUITZICHTEN 2005

De markt van de nieuwe wagens zou, in 2005, op het niveau van 2004 moeten blijven, met ongeveer
480-485.000 inschrijvingen.
D'Ieteren Auto zou het aantal verkochte nieuwe voertuigen moeten doen toenemen met meer dan 5% en
een aandeel in de inschrijvingen van nieuwe wagens bereiken van ongeveer 19% dankzij verbeterde
klantenbindingsprogramma's, de herstructurering van de Seat en Skoda netwerken, de grote vraag naar
de meeste van de in 2004 geïntroduceerde modellen en de lancering in 2005 van nieuwe modellen. De
VW Golf Plus, VW Passat, Audi A6 Avant, Octavia Combi zullen in de loop van de eerste vier maanden
van het jaar geïntroduceerd worden. De kleine city-car VW Fox, de nieuwe VW Polo en VW Bora, en de
Seat Leon zullen later in het jaar geïntroduceerd worden.

Autoverhuur op korte termijn
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ACTIVITEITEN EN RESULTATEN
In 2004 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van Avis Europe EUR 1.177 miljoen. Hierin werden de EUR
34 miljoen van Budget opgenomen alsook de EUR 1 miljoen van het nu stopgezette Centrus. De
wisselkoersen hadden een gunstige invloed van EUR 2 miljoen.
Bij constante koersen en exclusief Budget en Centrus, stegen de Avis bedrijfsopbrengsten over het hele
boekjaar met 0,5%. Ze lagen lager in het tweede halfjaar 2004 vergeleken met een sterker tweede
halfjaar 2003. Zowel de volumes (in aantal gefactureerde dagen) als de prijzen (in gemiddelde opbrengst
per dag) bleven quasi stabiel. De volumestijgingen in het zaken- en vervangingsegment compenseerden
de daling in het segment vrijetijd, hoofdzakelijk door tariefaanpassingen in bepaalde markten. Prijzen
stonden onder druk door zeer concurrentiële marktvoorwaarden vooral in Frankrijk, maar werden
gecompenseerd door tariefaanpassingen in Spanje.
De bedrijfsopbrengsten van de filialen van Budget in Frankrijk, het VK, Oostenrijk en Zwitserland,
bedroegen EUR 27 miljoen tegenover EUR 17 miljoen van vorig boekjaar, over negen maanden
(aangezien Avis Europe Budget heeft overgenomen in maart 2003). Ze liggen onder de verwachtingen
hoofdzakelijk door moeilijke marktomstandigheden.
De bedrijfsopbrengsten van de Budgetlicentiehouders kenden een groei van 30% in vergelijking met de negen maanden in 2003. Hiervoor
hebben zij bovendien kunnen rekenen op de belangrijke inspanningen die werden geleverd om de
netwerkondersteuning te verbeteren. Tijdens 2004 werden de licentie-overeenkomsten in 10 landen
hernieuwd.
Het bedrijfsresultaat van Avis Europe kwam neer op EUR 115,4 miljoen, inclusief een verlies van EUR
8,1 miljoen uit Budget (2003: EUR 5,3 miljoen verlies na 9 maanden overname) en een positieve invloed
uit wisselkoersschommelingen van EUR 0,7 miljoen. Na de aanpassing van zowel Budget als de
wisselkoerseffecten, kwam het bedrijfsresultaat van Avis neer op EUR 122,8 miljoen in vergelijking met
137,8 miljoen vorig jaar. Dit is 10,9% lager.
Avis' bedrijfsmarge was 1,3 procentpunten lager dan vorig jaar en kwam neer op 10,8% hoofdzakelijk
door een relatief stabiele gemiddelde opbrengst per dag en aanhoudende inflatie van de kosten. De
bedrijfskosten stegen met EUR 22 miljoen, hetzij 2,2%, van EUR 997 miljoen tot EUR 1.019 miljoen. Dit
was vooral te wijten aan de inflatie van de algemene kosten, de oorspronkelijke uitgaven verbonden met
de eerste fase van het herstelplan en bepaalde éénmalige kosten zoals voor het back-office ITherstructureringsprogramma en een netto overdracht van provisies in 2003 in algemene kosten. Deze
kostenstijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd met een daling van 2,4% in vlootkosten tot EUR
391 miljoen voortvloeiend uit een verbetering in gebruik met 0,8 procentpunten tot 69,5% en uit een
daling van 1% van de vlootkosten per eenheid.
Budget’s bedrijfsverlies van EUR 8,1 miljoen viel beter uit dan verwacht met lager dan verwachte
bedrijfsopbrengsten uit eigen filialen die ruim werden gecompenseerd door een betere kostenbeheersing
voor netwerkondersteuning, verbeterde bedrijfsopbrengsten en inning van licentie-fees. Er werden ook
kostenbesparingen doorgevoerd dankzij verdere synergieën met Avis zoals de verhuis van de Franse
hoofdzetel, de opening van nieuwe Budget-vestigingen onder leiding van Avis-licentiehouders en een
gezamenlijk beleid voor de aankoop van de vloot in bepaalde markten.
Netto financiële kosten vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen daalden van EUR 62,8 miljoen tot
EUR 61,1 miljoen door de lagere gemiddelde netto schuldenlast als gevolg van de lagere te financieren
vloot.
Netto uitzonderlijke kosten, exclusief afschrijvingen op consolidatieverschillen, vóór belasting, van EUR
37,3 miljoen omvatten enerzijds de kosten voor het herstructureringsproject voor IT back-office voor een
bedrag van EUR 9,6 miljoen samen met kosten voor het stopzetten van het project van EUR 44,4
miljoen, en anderzijds een uitzonderlijke opbrengst van EUR 16,7 miljoen voortvloeiend uit de beter dan
verwachte inning van de reeds afgeschreven Centrus vorderingen (cfr. blz. 58, noot 19).
Het courante resultaat na belasting, vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen, aandeel van D'Ieteren,
zakte in de autoverhuur met 10,3% tot EUR 24,3 miljoen.

32/

STAND VAN ZAKEN VAN HET STRATEGISCHE PLAN
In september kondigde Avis Europe aan dat het een programma lanceerde voor een herstelstrategie in
meerdere fasen. De voor 2005 geplande uitgave van EUR 7-10 miljoen voor de eerste fase
aangekondigd bij de bekendmaking van zijn halfjaarresultaten wordt nu door de groep verhoogd tot EUR
15 miljoen voor verdere doelgerichte initiatieven. Tijdens de eerste fase zullen deze doelgerichte
uitgaven dienen om de bedrijfsopbrengsten van Avis verder te ontwikkelen, zijn marges op middellange
termijn te verbeteren alsook de klantenservice te versterken, een nieuwe aanpak van de
informaticasystemen van de groep te implementeren en de rendabiliteit van Budget te herstellen.
Ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten
De eerste initiatieven van Avis Europe om de bedrijfsopbrengsten te ontwikkelen focussen op zijn
distributiekanalen, het reservatieverkeer opdrijven tussen de Avis-netwerken en nieuwe vrijetijdproducten
op de markt brengen. Avis Europe heeft zijn investeringen verhoogd voor on line publiciteit en heeft
bijkomend personeel aangeworven om de groei in sommige key partnerships te ondersteunen. Het
aantal reservaties via internet bleef groeien tot 17,7% van het totaal aantal reservaties van de groep via
dit kanaal, een stijging van 50% in vergelijking met vorig jaar.
Verbetering van de marge
Een aantal initiatieven werden gelanceerd om de kosten voor distributie en vloot te verbeteren en om
tegelijkertijd de gemiddelde opbrengst per dag en het gebruik van de vloot te verbeteren. In bepaalde
lokale markten werden logistieke en vlootoptimaliseringssystemen ontwikkeld. In een aantal markten
wordt dan weer toegespitst op het versterken van de doorverkoopprocessen van voertuigen. Er werden
een aantal initiatieven, die in 2005 in een aantal markten gelanceerd zullen worden, genomen om de
gemiddelde opbrengst per dag te verbeteren.
Verbetering van de klantenservice
In de belangrijkste markten worden specialisten in klantenrelaties aangeworven om de bestaande sterke
klantencultuur aan te zwengelen, een groter gebruik van key performance indicatoren in te voeren en te
focussen op het beter begrijpen en verminderen van de oorzaken van mogelijke klachten bij klanten.
Tijdens 2004 werd in de belangrijkste vestigingen van Europa geleidelijk een nieuw systeem
geïntroduceerd : een on line check-in systeem gebruik makend van hand-computers die in verbinding
staan met het centrale verhuursysteem. Momenteel is het systeem operationeel in bijna 100 vestigingen
waar een opmerkelijke verbetering vastgesteld werd wat betreft klantentevredenheid en dat een positieve
invloed heeft op de bedrijfsopbrengsten. Het is de bedoeling om dit systeem in 2005 in 40 andere
vestigingen van de groep te implementeren.
Er staan nog andere projecten op stapel om de klantenservice te verbeteren, zoals duidelijker
verhuurdocumenten en een snellere en meer gestroomlijnd verhuurproces.
Systemen

In oktober kondigde Avis Europe de stopzetting aan van een nieuw ERP systeem dat ontwikkeld werd om
zijn back-office en administratieve processen in Budapest te centraliseren. Avis deelde ook mee dat het
hiermee gepaard gaande belangrijke IT herstructureringsproject beëindigd werd.
Het project om bepaalde back-office activiteiten te centraliseren mits gebruik van de huidige systemen in
het gezamenlijke servicepunt in Budapest verloopt volgens plan en zal geleidelijk verder worden
geïmplementeerd in alle belangrijke markten.
Sommige activiteiten werden reeds met succes
getransfereerd vanuit Duitsland, het VK en de hoofdzetel.
Budget
Budget, dat na een gerechtelijk akkoord begin 2003 werd overgenomen door Avis Europe, bestaat
hoofdzakelijk uit een netwerk van licentiehouders en een beperkt aantal filialen. Het boekt op dit ogenblik
verlies, vooral door een tekort aan investeringen de laatste jaren en onvoldoende bedrijfsopbrengsten.
Budget is één van de drie wereldwijde merken binnen de autoverhuursector. De doestelling van Avis
Europe bestaat er dan ook in om zijn waarde te versterken door de financiële prestaties te verbeteren en
de activiteiten te ontwikkelen.
In september 2004 maakte Avis Europe zijn strategie bekend om de business opnieuw rendabel te
maken. Men houdt voor 2005 rekening met een verlies van ongeveer EUR 7 miljoen na een investering
van om en bij EUR 2-3 miljoen voor bijkomende verkoop- en marketingcampagnes. De strategie mikt op
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het herstel van de Franse en VK activiteiten, de ontwikkeling van bedrijfsopbrengsten over het hele
netwerk en uitbreiding in de belangrijkste Europese markten van het licentie-netwerk.
VOORUITZICHTEN 2005
De huidige moeilijke marktomstandigheden zouden zich volgens Avis Europe gedurende heel 2005
moeten voortzetten. Prijzen zouden in kleine mate toenemen en de marges zouden onder druk blijven
staan. De groep heeft beslist om de investeringen met betrekking tot de eerste fase van zijn strategie ter
bevordering van zijn bedrijfsopbrengsten, te verhogen, wat een groei van volumes in het tweede halfjaar
van 2005 zou moeten opleveren. De groep gaat ervan uit dat de volumes door deze investeringen tijdens
het tweede halfjaar zullen verbeteren. Er wordt momenteel hard gewerkt om de tweede fase van de
herstelstrategie te ontwikkelen om de rendabiliteit te verbeteren en Avis Europe vertrouwt erop dat al
deze inspanningen zijn herstel op middellange termijn zullen bevorderen.
DIVIDEND EN WAARDEVERMINDERING

Zoals Avis Europe aankondigde in december 2004, is de Raad van bestuur tot het besluit gekomen dat
hij geen aanbeveling zou geven het saldo van het dividend voor het boekjaar 2004 uit te betalen gezien
de moeilijke marktvoorwaarden. Bovendien zal er een aanzienlijke waardevermindering geboekt worden
in zijn statutaire jaarrekening op de investering in zijn dochtermaatschappijen, tot heden geboekt aan
historische kost. De impact hiervan op de te verdelen reserves van de onderneming maakt de betaling
van het dividend onmogelijk. De Raad van bestuur van Avis Europe zal ten gepaste tijden maatregelen
nemen om het probleem van zijn te verdelen reserve op te lossen. De waardevermindering heeft geen
impact op zijn thesaurie noch op zijn geconsolideerde rekeningen.
De Raad van bestuur van D'Ieteren n.v. heeft beslist een waardevermindering van EUR 9,6 miljoen te
boeken op de consolidatieverschillen die voortvloeien uit de overname door Avis in het verleden van
licentiehouders in Frankrijk en die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen. De Raad was
bovendien van oordeel dat de waarde van de consolidatieverschillen van Budget en Avis Europe
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van D'Ieteren n.v. volgens de Belgische
boekhoudkundige normen, economisch verantwoord is.

Voertuigbeglazing
VERHOGING VAN HET BELANG VAN D’IETEREN IN BELRON

D'Ieteren n.v. heeft in juli 2004 12% van Belron s.a. overgenomen van diverse
minderheidsaandeelhouders. Deze transactie waardeert het eigen vermogen van Belron op EUR 625
miljoen.
In januari 2005 heeft D'Ieteren n.v. van Cobepa 5,53% overgenomen van het kapitaal van hun
dochtermaatschappij Dicobel, die 81,73% van Belron in handen heeft, waarbij het eigen vermogen van
Belron op ongeveer EUR 690 miljoen gewaardeerd werd. Door deze transacties bezitten D'Ieteren en
Cobepa respectievelijk 75,53% en 24,47% van Dicobel. D'Ieteren bezit, op directe en indirecte wijze (via
Dicobel), 73,73% van Belron (57,21% op 31 december 2003).
Deze akkoorden zijn tevens een bevestiging, voor de komende jaren, van het vertrouwen van de
aandeelhouders in de zeer performante strategie en directie- team van Belron. Er zijn voor de
minderheidsaandeelhouders liquiditeitsmechanismen voorzien. (cfr. Bijlage XV blz. 69).
ACTIVITEITEN EN RESULTATEN
Belron zette in 2004 opnieuw een zeer sterke prestatie neer ondanks een zwakkere dan verwachte markt
hoofdzakelijk door zachte weersomstandigheden in Europa. De bedrijfsopbrengsten stegen met 5,6% tot
EUR 1.120 miljoen. Het totale aantal interventies groeide in 2004 met 2% tot EUR 4,8 miljoen.
Bij constante wisselkoersen en perimeter stegen de bedrijfsopbrengsten met 2%. Daar komt nog 3% bij
door de recente geografische expansie. De wisselkoersschommelingen hadden een positieve impact van
1%.
In 2004 groeiden de bedrijfsopbrengsten in Europa met 5% rekening houdend met
wisselkoersschommelingen en overnames. Frankrijk en Duitsland kenden een groei van hun
bedrijfsopbrengsten. Spanje, Scandinavië en Italië waren zeer performant. De overname van de op één
na grootste specialist in voertuigbeglazing in Italië in maart 2004 zorgde voor 1% van de groei van de
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bedrijfsopbrengsten van de groep. Minder gevallen van glasbreuk hadden een invloed op de
bedrijfsopbrengsten in de rijpere markten zoals het VK, Nederland en België.
Buiten Europa stegen de bedrijfsopbrengsten in 2004 met 7% na wisselkoersschommelingen en
consolidatie van Brazilië. De continue groei van de sector voertuigbeglazing in deze groeimarkt was goed
voor een twee-cijfer groei. Bedrijfsopbrengsten in Australië namen toe dankzij nieuwe initiatieven wat
tarieven en service aangaat. In Canada bleven de marktvoorwaarden moeilijk wat leidde tot een daling
van de verkoop.
Het bedrijfsresultaat voor 2004 bedroeg EUR 95,6 miljoen, een stijging van 15% tegenover 2003. Het
leeuwendeel van deze stijging is op rekening te schrijven van de belangrijkste groeimarkten Frankrijk,
Duistland en Italië. De recente expansies, en meer in het bijzonder in Brazilië waar de activiteit goed
evolueert, droegen voor EUR 5 miljoen bij tot deze stijging.
De plannen ter verbetering van de business, geïmplementeerd tijdens het jaar om de impact van de
zwakker dan verwachte bedrijfsopbrengsten te compenseren, hebben ertoe geleid dat de marges
toenamen en dat besparingen in de vaste kosten werden doorgevoerd. Het in 2003 afgewerkte
hervormingsprogramma in Australië leverde resultaten op en de marges werden er aanzienlijk verbeterd.
In Canada zorgde een belangrijk kostenreductieprogramma ervoor de invloed van de daling van de
bedrijfsopbrengsten op het resultaat te beperken.
Een uitzonderlijke kost van EUR 19,2 miljoen (EUR 15,3 miljoen na belasting) werd geboekt als provisie
voor de contante regeling van het aandelenoptieplan voor het management naar aanleiding van de
beslissing om in 2005 niet naar de beurs te gaan na de overname van verschillende
minderheidsaandeelhouders in juli 2004 door D'Ieteren n.v. van 12% van het kapitaal. Overeenkomstig
de Belgische boekhoudkundige normen is er in het verleden geen last geboekt voor dat
aandelenoptieplan dat, in geval van beursnotering van Belron, een verwatering van de bestaande
aandeelhouders als gevolg zou hebben gehad. Gelet op de voortaan contante regeling van dit optieplan
(gelijk aan de meerwaarde die bij beursnotering door de begunstigden zou gerealiseerd zijn),
overeenkomstig zijn reglement bij gebrek aan beursgang van Belron, zal, voor de periode vanaf de
implementatie van het plan tot 2004, een last moeten worden geboekt.
De netto financiële kosten vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen daalden van EUR 30,2 miljoen
naar EUR 24,0 miljoen ten gevolge van een lagere gemiddelde schuldenlast en rentebesparingen na de
globale herstructurering van Belron's schuld in september 2004.
Het courante resultaat na belasting, vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen, aandeel van Dicobel,
steeg met 34% van EUR 31,2 miljoen naar EUR 41,9 miljoen in 2004.
VERWEZENLIJKINGEN EN STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

Belron bleef focussen op groei van de bedrijfsopbrengsten en rendabiliteit. In marktomstandigheden die
in bepaalde landen zijn volumes beïnvloeden, is Belron erin geslaagd zijn marktaandeel te verhogen
dankzij de aangeboden servicekwaliteit. Bijna de helft (48%) van alle interventies werd uitgevoerd buiten
de servicepunten, door mobiele units. In landen zoals Brazilië en Noorwegen waar nog steeds de
voorkeur gegeven wordt aan interventies in servicepunten i.p.v. mobiele units, verhoogde Belron het
aantal servicepunten om de geografische spreiding te optimaliseren.
Ook in zijn betrekkingen met key partners stelde Belron een uitstekende service voorop. De strategie
"herstelling eerst" is een onderdeel van zijn business met verzekeringsmaatschappijen en
vlootbeheerders. Het vertegenwoordigt immers ook voor hen een belangrijke kostenbesparing. Van alle
voorruit-interventies tijdens het jaar waren 29% herstellingen. Dit is een vooruitgang van 7% tegenover
2003.
Belron ging tijdens het jaar over tot twee overnames. In maart werd de nummer twee in Italië op gebied
van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing overgenomen. Dit maakte het voor Belron mogelijk
het aantal servicepunten in dat land te verhogen met 30. In november nam de groep eveneens een kleine
operator over in Noorwegen met twee servicepunten. Dit betekende een uitbreiding van de Noorse
operaties.
Het centraliseren van de toevoerlijn bleef in 2004 resultaten opleveren. In Frankrijk werden de distributieactiviteiten geconsolideerd en werd de infrastructuur uitgebreid om aan de toenemende vraag te
beantwoorden. In het VK werden de distributiecentra in mei 2004 gefuseerd tot één enkele entiteit die
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onder het merk LADDAW® werkt. Alle distributiecentra zetten zich constant in om de kwaliteit van de
geleverde diensten aan de servicepunten te verhogen en om duurdere aankopen van derden te
vermijden. Een nauwere samenwerking met zijn leveranciers heeft het Belron mogelijk gemaakt om in dit
domein besparingen door te voeren.
Het programma voor een geïntegreerd informaticaplatform voor Belron, werd in mei opnieuw gelanceerd
met een nieuwe partner. Het project boekte sedertdien aanzienlijke vooruitgang.
In mei 2004 werd ook beslist de verantwoordelijkheid voor de bepaling van de verkoop- en marketing
strategie van Belron te centraliseren zodat de hele groep gebruik kan maken van best practice op een zo
efficiënt mogelijke manier.
VOORUITZICHTEN 2005
Belron zal in 2005 zijn strategie van rendabele groei voortzetten. Een organische groei wordt verwacht in
bestaande markten zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje dankzij het permanent aandacht besteden
aan de kwaliteit van de klantenservice. De openingsuren zullen verlengd worden, het call center in
Frankrijk zal 24 uur op 24 open blijven om de kwaliteit van de diensten te verhogen. Het netwerk van
servicepunten zal uitgebreid worden onder andere in Duitsland en Italië en de mobiele diensten zullen
opgevoerd worden onder meer in Canada.
Belron zal in 2005 blijven streven naar geografische uitbreiding. In februari 2005 werd een franchiseovereenkomst getekend met het Hongaarse Pneutrade Service Kft actief in de markt van de vervanging
van banden en andere automotive diensten. Het bestaat uit een netwerk van 12 servicepunten in de
belangrijkste steden van het land en telt een 100-tal medewerkers. De eerste CARGLASS® Belron
vestiging in Budapest zal zijn deuren openen in april 2005.
Vanaf 2005 zal een nieuw incentive programma op lange termijn voor het management worden opgesteld
dat het in 2000 gelanceerde aandelenoptieplan opvolgt. De kost ervan zal geboekt worden als courante
kost.
RECENTE ONTWIKKELINGEN
Groep D'Ieteren
D'Ieteren is van plan zowel Dicobel n.v. als Belron integraal te consolideren in 2005 (tot hiertoe gebeurde
dit volgens de vermogensmutatiemethode). Deze wijziging, die samenvalt met de aanneming van de
IFRS-normen, zal een impact hebben op alle rubrieken van de geconsolideerde jaarrekening, balans en
financieringstabel van D'Ieteren n.v. maar verandert niets aan het eigen vermogen (groepsaandeel) of
aan het nettoresultaat (groepsaandeel).
Belron heeft eind april 2005 de overname afgesloten van Elite Auto Glass Inc en Glass Pro Inc, beiden
met hoofdzetel in Denver, Colorado. Deze overname betekent een belangrijke stap in de strategie van
geografische expansie van Belron. Het aantal landen waarin Belron aanwezig is wordt hierdoor op 28
gebracht. Elite Auto Glass en Glaspro hebben samen 31 servicepunten in verschillende staten van het
westen van de VS en realiseerden in 2004 US$ 57 miljoen bedrijfsopbrengsten.
In zijn trading update van 26 mei 2005, becommentarieert D'Ieteren de gang van zaken tijdens de eerste
maanden 2005 als volgt.
"Autodistributie- D'Ieteren Auto
Op datum van 24 mai 2005 daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens in België met ongeveer
6% in vergelijking met 2004 dat een gunstig effect van het Autosalon kende. De zwakke vraag van de
voorbije weken zet D'Ieteren Auto ertoe aan zijn marktvooruitzichten benedenwaarts tot ongeveer
470.000 inschrijvingen van nieuwe wagens voor het jaar te herzien. De door D'Ieteren Auto verdeelde
merken bereiken op 24 mei een gecumuleerd marktaandeel van 17,96%. Dit is een stijging in vergelijking
met de 16,86% die op dezelfde datum in 2004 werd gerealiseerd. Deze vooruitgang volgt hoofdzakelijk
uit de krachtige vraag naar de nieuwe modellen van Audi, nog versterkt door de introductie tijdens het
eerste trimester 2005 van de A6 Avant. Ook Skoda registreert een verbetering van zijn aandeel in de
inschrijvingen van nieuwe wagens dankzij zijn recent vernieuwde Octavia-gamma. Volkswagen kent een
terugval tegenover 2004. Verscheidene nieuwe Volkswagen-modellen werden recent geïntroduceerd: de
Golf Plus en de Passat berline in maart, de Polo in april, en de Fox in mei. Er worden dit jaar nog andere
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nieuwe modellen verwacht, zoals de Passat Variant en de Jetta. De vraag naar deze nieuwe modellen
zal bepalend zijn voor de realisatie van onze doelstelling voor 2005, namelijk een marktaandeel van bijna
19 %. De kosten die verbonden zijn met de introductie van de nieuwe modellen van de verschillende
merken zullen overigens de resultaten 2005 van D'Ieteren Auto beïnvloeden.
Autoverhuur op korte termijn - Avis Europe plc
Zoals door Avis Europe voorzien bij de bekendmaking van zijn jaarresultaten in februari ll., zijn de
moeilijke marktvoorwaarden blijven aanhouden. De bedrijfsopbrengsten in alle verhuursegmenten zijn
lager in vergelijking met die van de eerste vier maanden van 2004 en de druk op de prijzen is gebleven.
De bescheiden volumegroei in de zaken- en Premium-segmenten werd gecompenseerd door een lichte
vraag in het vervangingsegment en een daling in het vrijetijdsegment.
De initiatieven tot
bedrijfsopbrengstengroei binnen het kader van de eerste fase van de herstelstrategie zouden tijdens het
tweede semester 2005 een verbeterde volumetrend moeten opleveren. De plannen voor de tweede fase
van de herstelstrategie zijn aan de gang. Zodra deze goedgekeurd zijn, zou Avis Europe voor eind juni de
markt moeten informeren.
Voor het volledige jaar verwacht Avis Europe nu een lagere groei van de bedrijfsopbrengsten gezien de
reeds vermelde trends en een stijging van de financiële kosten voortvloeiend uit een verwachte toename
van de behoefte aan bedrijfskapitaal met betrekking tot de vloot. Avis Europe blijft niettemin de
verbetering van zijn operationele efficiëntie voortzetten en verwacht bijgevolg geen verandering in zijn
vooruitzichten voor de resultaten 2005.
Vervanging en herstelling van voertuigbeglazing - Belron s.a.
Belron kende een sterke start in 2005, vooral op het Europese vasteland. Dit was mogelijk door een
voortgezette focus op: inspanningen om de klanten een uitmuntende dienstverlening te bieden;
ontwikkeling van relaties met belangrijke businesspartners; versterking van merkbekendheid door
gerichte reclamecampagnes. Daarnaast heeft Belron zijn geografische expansie voortgezet door de
overname van Elite Auto Glass en Glaspro. Deze bedrijven hebben samen 31 servicepunten in zeven
staten in het westen van de Verenigde Staten, met bedrijfsopbrengsten die in 2004 opliepen tot US$ 57
miljoen. Door deze overname is Belron nu actief op 28 markten.
Geconsolideerde resultaten 2005 van D'Ieteren
De recente achteruitgang van de verwachtingen op de Belgische automobielmarkt, enerzijds, en de
goede start van het jaar door Belron, anderzijds, brengen er ons toe om niettemin onze vooruitzichten
met betrekking tot het geconsolideerde courante resultaat na belasting, groepsaandeel, op een met 2004
vergelijkbaar niveau te handhaven.
Verder werd de beslissing van de Raad van bestuur om de functies van Voorzitter van de Raad van
bestuur en verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer te scheiden, op 26 mei 2005 van kracht. JeanPierre Bizet werd door de Raad aangesteld om de taak van het dagelijkse beheer op zich te nemen en
werd bovendien benoemd tot bestuurder door de Gewone Algemene Vergadering van diezelfde dag.

In zijn persmededeling van 16 juni 2005, becommentarieert D'Ieteren de kapitaalverhoging van Avis
Europe plc als volgt :
" De in dit bericht gehouden informatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks,
vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd worden in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië,
Republiek Ierland, Republiek Zuid-Afrika of Japan
Avis Europe legt de grote lijnen van zijn herstelplan vast en verhoogt zijn kapitaal
D'Ieteren schrijft in voor het geheel van zijn rechten
Avis Europe plc heeft vandaag bekendgemaakt een kapitaalverhoging voor te stellen van ongeveer £
110,5 miljoen, exclusief lasten, door de uitgifte van ongeveer 334,7 miljoen nieuwe aandelen met
voorkeurrecht aan de bestaande aandeelhouders tegen een prijs van 35 pence per nieuw aandeel. Deze
kapitaalinjectie heeft tot doel de financiële structuur van de vennootschap te versterken en de
herstelstrategie waarvan de grote lijnen eerder vandaag meegedeeld werden, voort te zetten.
(Persmededeling Avis Europe in bijlage)
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D'Ieteren, meerderheidsaandeelhouder van Avis Europe, maakt vandaag bekend deze uitgifte volledig te
ondersteunen en van plan te zijn erop in te schrijven voor het geheel van zijn rechten. Na afloop van de
verwerving van nieuwe aandelen voor een bedrag van om en bij EUR 105 miljoen, zal D'Ieteren bijgevolg
zijn belang in het kapitaal van Avis Europe op ongeveer 59,6% handhaven.
Deze aankondiging vormt of maakt geen deel uit van om het even welk aanbod of uitnodiging tot
inschrijving op of aanwerving van, of van om het even welke sollicitatie van aanwerving van of inschrijving
op aandelen of rechten op aandelen. "

Synthese van de persmededeling van Avis Europe plc dd. 16 juni 2005 :
Voorstel van uitgifte met voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders van 334.736.017 nieuwe
aandelen a rato van 4 nieuwe aandelen tegen 7 aandelen tegen 35 pence per aandeel en
aankondiging van strategie tot heropleving

Avis Europe plc maakt vandaag bekend een kapitaalverhoging voor te stellen van ongeveer £ 110,5
miljoen, exclusief lasten, door de uitgifte van ongeveer 334,7 miljoen nieuwe aandelen met voorkeurrecht
aan de bestaande aandeelhouders tegen een prijs van 35 pence per nieuw aandeel. Deze uitgifte maakt
het mogelijk de nodige middelen vrij te maken om de strategie tot heropleving van de vennootschap op
een solidere basis voort te zetten.
Kernaspecten van de strategie tot heropleving
•
•
•
•
•

Twee hoofddoeleinden - doelgerichte rendabele groei en voortgezette kostenvermindering
Succesvolle implementatie gericht op een verbetering van de bedrijfsmarge met 3 tot 5
procentpunten over een periode van 3 à 4 jaar
Stapsgewijze strategie met laag uitvoeringsrisico - eerste stap goed onderweg
Gebaseerd op de sterke punten van de groep met inbegrip van de Avis en Budget merken en
netwerken
Senior management ploeg aanzienlijk versterkt

Kenmerken van de uitgifte
•
•
•
•
•
•
•
•

Netto-provenu van ongeveer £ 110,5 miljoen
4 nieuwe aandelen voor elke 7 aandelen tegen een prijs van 35 pence per aandeel
Vertegenwoordigt een 34 % disconto ten aanzien van de theoretische ex-rights price van 53 pence
De voorgestelde uitgifte van 334,7 miljoen nieuwe aandelen vertegenwoordigt ongeveer 36,4 procent
van het verhoogde uitgegeven maatschappelijk kapitaal
De hoofdaandeelhouder D'Ieteren heeft zich onherroepelijk verbonden op ongeveer £ 70 miljoen aan
nieuwe aandelen in te schrijven, wat het geheel van zijn rechten in de uitgifte vertegenwoordigt
Alle overige nieuwe aandelen zijn door Dresdner Kleinwort Wasserstein volledig onderschreven
Vergt de goedkeuring of gewone besluiten door de aandeelhouders op de Buitengewone Algemene
Vergadering opgeroepen op 4 juli 2005
Prospectus en voorlopige toekenningsbrieven verwacht op 4 juli 2005

Motivatie van de uitgifte
•
•

Maakt de implementatie van de volgende stap van de strategie tot heropleving mogelijk
Versterkt de kapitaalbasis

Chief Executive Murray Hennessy heeft het volgende commentaar gegeven :
"Deze kapitaalverhoging zal ons toelaten vooruitgang te boeken in onze heroplevingstrategie. Ze zal de
doelgerichte rendabele groei financieren en onze kapitaalbasis versterken. Gelet op de talrijke
belangrijke beslissingen die het laatste jaar zijn genomen, is onze heroplevingtrategie nu goed onderweg
en wordt door een versterkt managementteam geïmplementeerd. Wij denken dat de succesvolle
implementatie van onze margeherstelstrategie een verbetering van de bedrijfsmarge tussen drie en vijf
procentpunten over de komende drie tot vier jaar met zich mee zou moeten brengen."
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Contactpersonen :
Jean-Pierre Bizet, Afgevaardigd bestuurder
Benoit Ghiot, Group Financial Manager
Catherine Vandepopeliere, Financial Communication
Tel : + 32 (0)2 536.54.39
e-mail : financial.communication@dieteren.be

4. FINANCIELE INFORMATIE
4.1. GECONSOLIDEERDE FINANCIELE INFORMATIE OVER D’IETEREN
Geconsolideerde jaarrekeningen 2002/2003/2004 – Tabel van de kasstromen van de laatste drie jaar –
Toelichting bij de jaarrekening 2004

39/

Geconsolideerde balans
ACTIVA (in miljoen EUR)

TOELICHTING

31.12.2004

VASTE ACTIVA
II.

31.12.2003

2.782,3

31.12.2002

2.784,0

2.749,2

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

VIII.

0,8

1,2

1,4

III. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

XII.

730,7

718,8

757,2

IV. MATERIËLE VASTE ACTIVA

IX.

A.

Terreinen en gebouwen

1.743,6

1.685,9

112,2

108,6

102,2

B/C. Installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel

40,5

35,6

42,5

D.

Leasing

271,4

257,6

361,8

E.

Overige materiële vaste activa

1.313,9

1. Huurwagenparken
2. Andere
F.
V.

1.749,4

1.150,5

30,6

29,3

28,9
11,4

X.

301,4

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

320,4

299,5

1. Deelnemingen
2. Vorderingen
B.

1.179,4

1.289,6

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

A.

1.318,9

1.283,3

304,7

317,9

298,6

279,0

251,0

230,1

20,5

66,9

68,5

Andere ondernemingen

1,9

2,5

6,1

1. Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen

1,1

1,2

4,8

2. Vorderingen en borgtochten

0,8

1,3

1,3

VLOTTENDE ACTIVA

1.015,8

1.054,3

1.057,8

VII. VOORRADEN

301,1

256,9

230,7

VIII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

620,6

718,2

738,3

A.

Handelsvorderingen

B.

Vorderingen bij de realisatie van huurwagenparken

C.

Overige vorderingen

264,5
123,3

IX. GELDBELEGGINGEN

X.

A.

Eigen aandelen

B.

Overige beleggingen

LIQUIDE MIDDELEN

XI. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA
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308,6
126,8

259,4
147,0

232,8

282,8

331,9

56,8

26,2

37,4

9,8

8,5

7,1

47,0

17,7

30,3

22,5

39,6

43,0

14,8

13,4

8,4

3.798,1

3.838,3

3.807,0

Geconsolideerde balans
PASSIVA (in miljoen EUR)

TOELICHTING

31.12.2004

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN

31.12.2003

31.12.2002

1.064,2

1.060,2

1.121,3

EIGEN VERMOGEN, AANDEEL VAN D’IETEREN

789,7

762,1

772,3

I.

GEPLAATST KAPITAAL

160,0

160,0

160,0

II.

UITGIFTEPREMIES

24,4

24,4

24,4
583,9

IV. GECONSOLIDEERDE RESERVES

XI.

607,0

575,2

V.

XII.

7,0

7,0

6,2

-8,7

-4,5

-2,2

CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

VI. OMREKENINGSVERSCHILLEN
BELANGEN VAN DERDEN

274,5

298,1

349,0

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

158,1

130,4

151,2

IX. A.

B.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

141,1
31,9

27,5

3. Grote herstellings- en onderhoudswerken

21,5

24,2

14,5

4. Overige risico’s en kosten

89,4

44,7

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

A.

XIII.

Financiële schulden

58,7

2.575,8

2.647,7

2.534,5

1.047,5

995,6

1.147,6

1.046,8

994,8

1.147,6

670,1

358,8

642,7

332,2

579,3

445,1

44,5

56,7

59,8

Overige schulden

A.

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

XIII.

B.

Financiële schulden

XIII.

0,7

0,8

-

1.489,0

1.617,8

1.359,7

62,4

299,0

163,8

489,0

420,6

428,7

1. Kredietinstellingen

116,4

135,2

88,8

2. Leasingschulden

270,7

250,6

310,6

3. Overige leningen

101,9

Handelsschulden
765,2

2. Te betalen wissels
D.

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

E.

Schulden met betrekking tot :

34,8
780,6

1. Leveranciers

F.

29,6

4. Kredietinstellingen

XI. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

C.

50,5

17,0

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen

5. Overige leningen
D.

92,5

30,2

SCHULDEN
X.

100,8

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

29,3
729,3

710,2

15,4

608,8
598,7

19,1

10,1

12,7

12,1

11,7

106,9

131,5

112,7

1. Belastingen

47,1

76,6

67,9

2. Bezoldigingen en sociale lasten

59,8

54,9

44,8

Overige schulden

XII. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA

37,4

25,3

34,0

39,3

34,3

27,2

3.798,1

3.838,3

3.807,0
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Geconsolideerde resultatenrekening
(in miljoen EUR)
I.

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

II.

KOSTEN VAN VERKOPEN

III.

BRUTOMARGE

V.

COMMERCIËLE EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN

IX.

BEDRIJFSWINST

X.

TOELICHTING
XIV.

XIV.

2003

2002

3.335,2

3.029,5

3.066,8

2.554,5

2.272,6

2.263,6

780,7

756,9

803,2

604,6

583,2

563,9

176,1

173,7

239,3

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

8,2

9,0

9,1

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

0,9

1,5

1,6

B. Opbrengsten uit vlottende activa

6,9

6,7

6,8

C. Andere financiële opbrengsten
XI.

2004

FINANCIËLE KOSTEN

0,4

0,8

0,7

119,7

120,3

124,5

A. Kosten van schulden

87,9

89,0

91,5

B. Afschrijvingen op consolidatieverschillen

30,4

30,9

30,1

C. Waardeverminderingen op vlottende activa

0,9

-0,6

2,1

D. Andere financiële kosten

0,5

1,0

0,8

XII.

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING

64,6

62,4

123,9

XIII.

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

53,4

23,2

-

-

-

10,9

-

C. Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa

0,2

D. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s
en kosten

9,7

E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
F. Andere uitzonderlijke opbrengsten

XIV.

XIV. UITZONDERLIJKE KOSTEN

-

2,4

43,5

9,9

-

116,8

16,4

64,6

-

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

34,2

10,2

-

B. Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen

9,6

45,9

-

D. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

-4,1

5,7

-

-

0,6

-

24,9

54,4

16,4

53,4

-31,2

107,5

XVI. UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES (1)

-7,8

-28,0

-1,1

XVII. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

11,2

34,6

24,4

11,2

34,7

24,6

-

-0,1

-0,2

50,0

-37,8

E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
F. Andere uitzonderlijke kosten
XV.

XIV.

WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING

A. Belastingen
B. Regularisering van belastingen en terugneming
van voorzieningen voor belastingen (1)
XVIII. WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR
VAN DE GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

(1) Toevoegingen (+) / Bestedingen en terugnemingen (-).
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84,2

Geconsolideerde resultatenrekening
(in miljoen EUR)

2004

2003

2002

50,0

-37,8

84,2

XVIII. WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR
VAN DE GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

XIX. AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN
WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

-11,8

11,5

11,4

2,4

25,0

25,4

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

-14,2

-13,5

-14,0

GECONSOLIDEERD(E) WINST (+) / VERLIES (-)

38,2

Winst na belasting (1)

XX.

-26,3

95,6

XXI. AANDEEL VAN DERDEN IN HET RESULTAAT

-7,4

-31,4

23,5

XXII. AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT

45,6

5,1

72,1

2004

2003

2002

38,2

-26,3

GECONSOLIDEERDE RESULTAATVERWERKING
GECONSOLIDEERD RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

1. Aandeel van D’Ieteren

45,6

2. Aandeel van derden

-7,4

VERWERKING VAN HET AANDEEL VAN D’IETEREN

5,1
-31,4
45,6

95,6
72,1
23,5

5,1

72,1

1. Toevoeging aan de reserves

31,8

-8,7

58,3

2. Vergoeding van het kapitaal

12,8

12,8

12,8

1,0

1,0

1,0

3. Bestuurders
VERWERKING VAN HET AANDEEL VAN DERDEN

-7,4

-31,4

23,5

1. Toevoeging aan de reserves

-21,1

-49,3

-0,7

2. Vergoeding van het kapitaal

13,7

17,9

24,2

(1) Vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen.
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Geconsolideerde financieringstabel
(in miljoen EUR)

2004

2003

2002

Aandeel van de groep in het resultaat

45,6

5,1

72,1

Aandeel van derden in het resultaat

-7,4

-31,4

23,5

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN

38,2

-26,3

95,6

354,7

359,8

336,1

Afschrijvingen op andere investeringen

33,6

31,7

32,8

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

30,4

30,9

30,1

1,9

-22,7

-20,6

GECONSOLIDEERD RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Afschrijvingen op huurwagenparken

Andere elementen van het resultaat die geen thesauriestromen
teweegbrengen
Min: uitzonderlijke resultaten na belasting

-4,8

82,2

11,2

COURANTE CASHFLOW NA BELASTING

454,0

455,6

485,2

WIJZIGING IN DE BEHOEFTE AAN BEDRIJFSKAPITAAL

157,8

84,4

-21,5

EXPLOITATIEKASMIDDELEN (1)

611,8

540,0

463,7

Aanschaffingen van huurwagens

-1.823,9

-2.063,9

-1.700,7

Verkopen van huurwagens

2.215,9

2.393,0

2.272,3

-65,1

-59,9

-48,3

1,9

2,2

2,9

328,8

271,4

526,2

INVESTERINGSVERRICHTINGEN

Andere aanschaffingen van immateriële en materiële vaste activa
Andere verkopen van immateriële en materiële vaste activa
NETTO-INVESTERING IN IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
NETTO-INVESTERING IN FINANCIËLE VASTE ACTIVA

-20,3

-48,6

-30,6

INVESTERINGSKASMIDDELEN (1)

308,5

222,8

495,6

FINANCIERINGSVERRICHTINGEN
Kapitaalsverhoging

-

-

1,6

Dividenden en tantièmes van de moedermaatschappij

-13,8

-13,8

-13,8

Dividenden aan minderheidsaandeelhouders

-13,7

-17,9

-24,2

Dividenden van de ondernemingen waarop vermogensmutatie
is toegepast
Terugbetaling van leasingschulden
Wijziging in de leningen op meer dan één jaar
Wijziging in de leningen op ten hoogste één jaar

-

1,1

6,5

-732,5

-781,0

-875,6

128,2

168,8

281,8

-270,0

-130,5

-289,3

FINANCIERINGSKASMIDDELEN (1)

-901,8

-773,3

-913,0

TOTAAL DER THESAURIESTROMEN VAN HET BOEKJAAR

18,5

-10,5

46,3

(1) Vermeerderingen (+) / Verminderingen (-).
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Geconsolideerde jaarrekening per sector
BALANS (in miljoen EUR)

Commentaar

Autodistributie

31.12.2004
Autoverhuur

Groep

Autodistributie

31.12.2003
Autoverhuur

Groep

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

1

0,8

-

0,8

1,2

-

1,2

Consolidatieverschillen

2

50,3

680,4

730,7

-

718,8

718,8

Materiële vaste activa

3

356,7

1.392,7

1.749,4

336,0

1.407,6

1.743,6

Financiële vaste activa

4

292,7

8,7

301,4

310,5

9,9

320,4

5

301,1

-

301,1

256,9

-

256,9

Vorderingen op ten hoogste één jaar

6

109,6

511,0

620,6

126,3

591,9

718,2

Geldbeleggingen

7

9,8

47,0

56,8

8,5

17,7

26,2

1,2

21,3

22,5

3,2

36,4

39,6

14,8

-

14,8

13,4

-

13,4

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

1.137,0

2.661,1

3.798,1

1.056,0

160,0

-

160,0

160,0

2.782,3

3.838,3

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN, AANDEEL VAN D’IETEREN
Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies

-

160,0

24,4

-

24,4

24,4

-

24,4

607,0

-

607,0

575,2

-

575,2

Consolidatieverschillen

7,0

-

7,0

7,0

-

7,0

Omrekeningsverschillen

-8,7

-

-8,7

-4,5

-

-4,5

Geconsolideerde reserves

BELANGEN VAN DERDEN
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

8

9

1,6

272,9

274,5

1,4

296,7

298,1

10

47,1

111,0

158,1

59,0

71,4

130,4

11

350,0

696,8

1.046,8

184,4

810,4

994,8

-

0,7

0,7

-

0,8

0,8

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-financiële schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Financiële schulden

12

135,8

415,6

551,4

299,8

419,8

719,6

Niet-financiële schulden

13

162,4

775,2

937,6

137,0

761,2

898,2

30,0

9,3

39,3

25,2

9,1

34,3

1.516,6

2.281,5

3.798,1

1.468,9

2.369,4

3.838,3

474,8

998,0

1.472,8

472,5

1.076,0

1.548,5

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

NETTO FINANCIËLE SCHULDEN
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Geconsolideerde jaarrekening per sector
Commentaar

Autodistributie

2004
Autoverhuur

Groep

Autodistributie

2003
Autoverhuur

Groep

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

14

2.158,3

1.176,9

3.335,2

1.860,1

1.169,4

3.029,5

KOSTEN VAN VERKOPEN

15

1.941,3

613,2

2.554,5

1.652,2

620,4

2.272,6

217,0

563,7

780,7

207,9

549,0

756,9

156,3

448,3

604,6

157,0

426,2

583,2

60,7

115,4

176,1

50,9

122,8

173,7

RESULTATENREKENING
(in miljoen EUR)

BRUTOMARGE

COMMERCIËLE EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN

16

BEDRIJFSWINST

FINANCIEEL RESULTAAT

Financiële opbrengsten

17

4,5

3,7

8,2

4,8

4,2

9,0

Financiële kosten (1)

18

24,5

64,8

89,3

22,4

67,0

89,4

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

2

1,7

28,7

30,4

-

30,9

30,9

39,0

25,6

64,6

33,3

29,1

62,4

35,7

-46,9

-11,2

8,8

-102,4

-93,6

74,7

-21,3

53,4

42,1

-73,3

-31,2

6,3

-2,9

3,4

2,8

3,8

6,6

68,4

-18,4

50,0

39,3

-77,1

-37,8

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VÓÓR BELASTING

UITZONDERLIJK RESULTAAT

19

WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR
VÓÓR BELASTING

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT EN UITGESTELDE
BELASTINGEN

20

WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR
VAN DE GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN
WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

21

GECONSOLIDEERD(E) WINST (+) / VERLIES (-)

AANDEEL VAN DERDEN IN HET RESULTAAT

22

AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT

-11,7

-0,1

-11,8

12,1

-0,6

11,5

56,7

-18,5

38,2

51,4

-77,7

-26,3

0,4

-7,8

-7,4

0,4

-31,8

-31,4

56,3

-10,7

45,6

51,0

-45,9

5,1

72,1(2)

24,3

96,4

56,8(2)

27,1

83,9

COURANT RESULTAAT NA BELASTING,
AANDEEL VAN D’IETEREN (1)

23

(1) Vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen.
(2) Waarvan 28,2 betrekking heeft op de voertuigbeglazing
(19,9 in december 2003).
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Geconsolideerde jaarrekening per sector
FINANCIERINGSTABEL
(in miljoen EUR)

Commentaar

Autodistributie

2004
Autoverhuur

Groep

Autodistributie

2003
Autoverhuur

Groep

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN
GECONSOLIDEERD RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

56,7

-18,5

38,2

51,4

-77,7

-26,3

58,1

330,2

388,3

53,6

337,9

391,5

1,7

28,7

30,4

-

30,9

30,9

die geen thesauriestromen teweegbrengen

12,2

-10,3

1,9

-9,2

-13,5

-22,7

Min: uitzonderlijke resultaten na belasting

-35,7

30,9

-4,8

-10,3

92,5

82,2
455,6

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen op consolidatieverschillen
Andere elementen van het resultaat

COURANTE CASHFLOW NA BELASTING

24

93,0

361,0

454,0

85,5

370,1

WIJZIGING IN DE BEHOEFTE AAN BEDRIJFSKAPITAAL

25

-5,8

163,6

157,8

-21,3

105,7

84,4

87,2

524,6

611,8

64,2

475,8

540,0

-74,5

403,3

328,8

-88,5

359,9

271,4

-20,3

-

-20,3

-0,6

-48,0

-48,6

-94,8

403,3

308,5

-89,1

311,9

222,8

-13,8

-

-13,8

-13,8

-

-13,8

20,0

-33,7

-13,7

25,4

-43,3

-17,9

-

-

-

1,1

-

1,1

-

-732,5

-732,5

-

-781,0

-781,0

190,0

-61,8

128,2

79,4

89,4

168,8

-81,6

-270,0

-65,2

-65,3

-130,5

-909,6

-901,8

26,9

-800,2

-773,3

EXPLOITATIEKASMIDDELEN (1)

INVESTERINGSVERRICHTINGEN
Immateriële en materiële vaste activa
Financiële vaste activa

26

INVESTERINGSKASMIDDELEN (1)

FINANCIERINGSVERRICHTINGEN
Dividenden en tantièmes
Door de dochterondernemingen betaalde dividenden

27

Dividenden van de ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
Terugbetaling van leasingschulden
Wijziging in de leningen op meer dan één jaar
Wijziging in de leningen op ten hoogste één jaar

-188,4

FINANCIERINGSKASMIDDELEN (1)

7,8

TOTAAL DER THESAURIESTROMEN
VAN HET BOEKJAAR

28

0,2

18,3

18,5

2,0

-12,5

-10,5

(1) Vermeerderingen (+) / Verminderingen (-).
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Commentaar op de geconsolideerde
jaarrekening per sector
BALANS
1. De immateriële vaste activa vertegenwoordigen de

5. De voorraden bestaan in hoofdzaak uit nieuwe voertuigen,

externe ontwikkelingskosten van informaticaprojecten. Deze
activa worden lineair afgeschreven sinds hun ingebruikname
bij het begin van het boekjaar 2003. De bewegingen van de
immateriële vaste activa worden in detail beschreven in
toelichting VIII.

maar ook uit occasievoertuigen, wisselstukken en accessoires. De stijging van de voorraden is vooral het gevolg van
de omzetgroei.

2. De consolidatieverschillen vloeien voort uit de overname
van de groep Avis Europe in 1989, de overnames die de groep
Avis Europe sinds 1995 heeft verricht, de toename van onze
participatie in de groep Avis Europe in de loop van het boekjaar 2002 en de overname van een directe participatie van
12% in Belron s.a. in juli 2004. De waarderingsregels met
betrekking tot de consolidatieverschillen worden vermeld in
toelichting VI. De terugkerende afschrijvingen geboekt m.b.t.
Avis Europe voor het boekjaar bedragen EUR 28,7 miljoen
(EUR 16,8 miljoen voor het aandeel van de groep en EUR 11,9
miljoen ten laste van derden). Een uitzonderlijke afschrijving
werd eveneens in 2004 erkend op consolidatieverschillen
voortvloeiend uit vorige overnames van licentiehouders in
Frankrijk. Die uitzonderlijke afschrijving bedroeg EUR 9,6
miljoen (EUR 5,7 miljoen voor het aandeel van de groep en
3,9 miljoen ten laste van derden). Wat Belron betreft, bedroeg
de afschrijving (volledig ten laste van de groep) voor de
tweede helft van het financiële jaar EUR 1,7 miljoen.

3. Voor de autodistributie, omvatten de materiële vaste activa
terreinen en gebouwen voor een bedrag van EUR 77,6 miljoen,
tegenover EUR 81,3 miljoen in 2003. De rest van de rubriek
omvat voornamelijk het wagenpark voor verhuur op lange
termijn van D’Ieteren Lease. De waarde van deze vloot is
gestegen van EUR 236,2 miljoen in 2003 naar EUR 252,9
miljoen in 2004. De balans van de autodistributie omvat vaste
activa in aanbouw voor EUR 11,1 miljoen tegenover EUR 3,2
miljoen in 2003. Wat de autoverhuur betreft, is de waarde van
de vloot licht gedaald van EUR 1.311,0 tot EUR 1.301,8 miljoen.
De activa in financiële leasing vertegenwoordigen een bedrag
van EUR 271,4 miljoen (EUR 257,6 in 2003).

4. De financiële vaste activa van de autodistributie
omvatten de participatie in Belron s.a. en in Dicobel n.v. (die
81,73% van het geplaatst kapitaal van Belron s.a. in handen
heeft). Die deelnemingen, waarop vermogensmutatie is
toegepast, bedragen EUR 270,3 miljoen, tegenover
EUR 241,2 miljoen in 2003. De post omvat ook de aan Belron
s.a. toegestane leningen ten belope van EUR 20,0 miljoen
(tegenover toegestane leningen aan Dicobel n.v. voor
EUR 66,9 miljoen eind 2003). De participaties waarop vermogensmutatie is toegepast omvatten ook EUR 0,6 miljoen
voor D’Ieteren Vehicle Trading n.v. (een onderneming die
actief is in de financiële leasing, en waarin D’Ieteren voor
49% participeert). De waarde van de niet geconsolideerde
participaties is ongewijzigd gebleven op EUR 0,5 miljoen. De
financiële vaste activa van de autoverhuur bestaan vooral uit
de investering van vorig jaar in China door Avis Europe.
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6. Wat de autodistributie betreft, bestaan de vorderingen op
ten hoogste één jaar hoofdzakelijk uit handelsvorderingen op de concessiehouders van de door de groep
verdeelde merken, en dit voor een bedrag van EUR 103,0
miljoen tegenover EUR 116,8 miljoen in 2003. Voor de autoverhuur omvat deze post de handelsvorderingen voor een
bedrag van EUR 161,5 miljoen (EUR 191,8 miljoen in 2003),
vorderingen bij de verkoop van huurwagens voor EUR 123,3
miljoen (EUR 126,8 miljoen in 2003) en overige vorderingen
voor EUR 226,2 miljoen (EUR 273,3 miljoen in 2003). De
vorderingen op de verkoop van huurwagenparken zijn de
door autoconstructeurs of concessiehouders verschuldigde
bedragen voor voertuigen die uit het wagenpark zijn
genomen. De overige vorderingen zijn in hoofdzaak verschuldigde bedragen door de belastingsdiensten of door
verzekeringsmaatschappijen in het kader van schadegevallen, alsook borgsommen ten belopen van EUR 46,1
miljoen (EUR 100,1 miljoen in 2003). Deze borgsommen
worden in de berekening van de netto financiële schuld als
liquide middelen beschouwd.

7. Voor de autodistributie vertegenwoordigen de geldbeleggingen voornamelijk de eigen aandelen die D’Ieteren
verworven heeft om de aandelenoptieplannen ten voordele
van het personeel die lopen sedert 1999 in te dekken. Voor de
autoverhuur vertegenwoordigen ze deposito’s in contanten.

8. De wijziging van de geconsolideerde reserves van
EUR +31,8 miljoen is het gevolg van het in 2004 behaalde
resultaat (EUR 45,6 miljoen) en van de voorgestelde uitkering, die EUR 13,8 miljoen bedraagt.

9. Wat de autodistributie betreft, vertegenwoordigen de
belangen van derden de minderheidsparticipatie (25%)
van Yamaha Motor Europe in D’Ieteren Sport. Wat de autoverhuur betreft, vertegenwoordigt deze post de fractie van
het eigen vermogen van Avis Europe die niet in handen is
van D’Ieteren. Deze fractie wordt berekend na aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen op consolidatieverschillen ten
laste van derden.

10. De voorzieningen voor risico’s en kosten van de autodistributie werden gebruikt om de contante uitgaven (EUR 4,1
miljoen) te dekken voortvloeiend uit de beëindiging van het
programma voor de inkrimping van het personeel van de
Brusselse agentschappen van Volkswagen en Audi die door
D’Ieteren worden uitgebaat. Bovendien werd een uitzonderlijke
terugname van EUR 8,6 miljoen geboekt (zie commentaar
19).
Andere
bewegingen
van
voorzieningen
vertegenwoordigen een netto stijging van EUR 0,9 miljoen.
Wat de autoverhuur betreft, zijn de voorzie- ningen in
hoofdzaak voorzieningen voor pensioenen van

Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening per sector
EUR 24,6 miljoen (EUR 24,4 miljoen in 2003), voorzieningen
voor grote herstellingswerken van EUR 17,3 miljoen (EUR 17,7
miljoen in 2003) alsook andere voorzieningen die vroeger als
niet-financiële schulden op ten hoogste één jaar werden voorgesteld (verzekeringsreserves : EUR 26,3 miljoen; overige
voorzieningen : EUR 26,0 miljoen). De uitgestelde belastingen
bedragen EUR 16,8 miljoen, een daling van EUR 12,5 miljoen
tegenover 2003.

11. De verdeling van de financiële schulden op meer dan één
jaar per vervaldatum, munteenheid en rentevoet wordt
gegeven in toelichting XIII. Wat de autodistributie betreft,
bestaat deze post uit een niet-achtergestelde obligatielening
(EUR 100,0 miljoen, nihil in 2003), schulden ten opzichte van
kredietinstellingen (EUR 237,6 miljoen tegenover EUR 159,6
miljoen in 2003) en handelspapier op middellange termijn
(EUR 12,4 miljoen, tegenover 24,8 miljoen in 2003). Wat de
autoverhuur betreft, bestaan de schulden uit niet-achtergestelde obligatieleningen voor EUR 570,1 miljoen (EUR 358,8
miljoen in 2003), geleende bedragen bij kredietinstellingen

voor EUR 94,6 miljoen (EUR 419,7 miljoen in 2003) en overige
leningen voor EUR 32,1 miljoen (EUR 31,9 miljoen in 2003).

12.De daling van de financiële schulden op ten hoogste
één jaar is voornamelijk het resultaat van de terugbetaling
van een obligatielening van EUR 250,0 miljoen vervallen in
oktober 2004.

13.Wat de autodistributie betreft, zijn de niet-financiële
schulden op ten hoogste één jaar voornamelijk handelsschulden voor EUR 103,0 miljoen (EUR 88,9 miljoen in 2003)
en schulden voor belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
voor EUR 19,9 miljoen (EUR 22,2 miljoen in 2003). Wat de
autoverhuur betreft, bestaat deze post vooral uit schulden
aan leveranciers voor EUR 677,6 miljoen (EUR 640,4 miljoen
in 2003) resulterend uit de aanschaf van verhuurwagens en
uit schulden voor belastingen, bezoldigingen en fiscale lasten
voor EUR 87,0 miljoen (EUR 109,3 miljoen in 2003). De
vergelijkende balansen houden rekening met bedragen die
heringedeeld werden onder andere rubrieken (vooral voorzieningen – zie commentaar 10 hierboven).

RESULTATENREKENIN
14.Bijlage XIV bevat een uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten

17.De financiële opbrengsten voor de autodistributie omvatten

per bedrijfsactiviteit en per geografische sector. De verkoop in de
autoverhuur bedroeg in 2004 EUR 1.177 miljoen. Dit bedrag
omvat EUR 34 miljoen van Budget (EUR 22 miljoen in 2003) en
EUR 1 miljoen afkomstig van Centrus, een activiteit waarvan Avis
Europe afstand heeft gedaan (EUR 12 miljoen in 2003). De
wisselkoersen hadden een gunstige invloed van EUR 2 miljoen.

interesten afkomstig van Dicobel voor een bedrag van EUR 0,9
miljoen over 9 maanden (EUR 1,5 miljoen over 12 maanden in
2003), alsook de opbrengsten van afgeleide producten uit indekkingsoperaties van de financiële schulden (EUR 3,0 miljoen
tegenover EUR 2,5 miljoen in 2003).

15.De kosten van verkopen omvatten het geheel van de
kosten verbonden aan de verkopen over de periode, met
uitzondering van de personeelskosten die opgenomen zijn
onder de rubriek «commerciële en administratieve kosten».
Voor de autodistributie bestaan deze kosten voornamelijk uit
de bevoorradings- en handelsgoederen (EUR 1.818,3 miljoen
tegenover EUR 1.535,7 miljoen in 2003), alsook uit de op de
vloot van D’Ieteren Lease toegepaste afschrijvingen
(EUR 44,8 miljoen tegenover EUR 41,7 miljoen in 2003). De
marketing- en publiciteitskosten zijn eveneens onder deze
rubriek opgenomen. De kosten van verkopen van de autoverhuur omvatten voornamelijk de exploitatiekosten van de vloot,
zoals de afschrijvingen van de wagens, het onderhoud, de
herstellingen en verzekeringen. De overige kosten omvatten
marketing en publiciteit, en bemiddelingscommissies voor
touroperators, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens.

16.De commerciële en administratieve kosten omvatten
de personeelskosten en het geheel van de exploitatiekosten
dat niet direct aan de verkopen gekoppeld is. Voor de autodistributie omvat deze post in hoofdzaak de personeelskosten
voor EUR 97,9 miljoen tegenover EUR 97,4 miljoen in 2003.
Voor de autoverhuur omvat deze post, behalve de bezoldigingen van EUR 274,2 miljoen tegenover EUR 265,4 miljoen
in 2003, andere bedrijfskosten voor EUR 174,1 miljoen
(EUR 160,8 miljoen in 2003).

18.De financiële kosten van de autodistributie omvatten hoofdzakelijk interesten en andere lasten voor EUR 23,1 miljoen
(EUR 22,5 miljoen in 2003), en een toewijzing van waardevermindering van EUR 0,9 miljoen (tegenover een terugneming
van EUR 1,1 miljoen in 2003) die werd geboekt om de waarde
van de eigen aandelen terug te brengen naar het minimum van
hun marktwaarde of van de uitoefenprijs van de opties die zij
dekken. Rekening houdend met de bovenvermelde opbrengst
van afgeleide producten (zie commentaar 17), bedragen de
netto kosten van de schulden EUR 20,1 miljoen (EUR 20,0
miljoen in 2003). Dit bedrag omvat de interestkosten ontstaan
uit de investering in de voertuigbeglazing (Dicobel/Belron) voor
een bedrag van EUR 16,2 miljoen (EUR 14,8 miljoen in 2003)
en waarvan de bovenvermelde interestopbrengsten van EUR
0,9 miljoen (zie commentaar 17) moeten worden afgetrokken
om de netto financiële kosten te verkrijgen van de investering
in de voertuigbeglazing (EUR 15,3 miljoen tegenover EUR 13,3
miljoen in 2003). Voor de autoverhuur omvat deze post interesten voor EUR 64,8 miljoen (EUR 66,5 miljoen in 2003).

19.Het uitzonderlijke resultaat van de autodistributie bestaat
uit opbrengsten en kosten. De opbrengsten (EUR 36,7
miljoen) hebben voornamelijk betrekking op (i) de
terugneming van tal van naar Belgische normen niet
gerechtvaardigde voorzieningen (EUR 8,6 miljoen) die
geïdentificeerd werden ter gelegenheid van de werken
betreffende de overgang naar IFRS-normen, en (ii) de
herintegratie van de gecumuleerde niet opgenomen interesten
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op de aandeelhouderslening toegekend aan Dicobel in 2000 en
terugbetaald in september 2004. Deze herintegratie, voor een
bedrag van EUR 26,8 miljoen, heeft geen invloed op de netto
resultaat aangezien die afgeboekt wordt met een gelijkwaardige
uitzonderlijke last opgenomen in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast (zie
commentaar 21 hieronder). Diverse uitzonderlijke kosten
bedragen EUR 1,0 miljoen. Het uitzonderlijke resultaat van de
autoverhuur bestaat uit verscheidene elementen. Een uitzonderlijke opbrengst vloeide voort uit de terugneming van een
provisie van EUR 16,7 miljoen geboekt met betrekking tot de
stopzetting van Centrus in 2003. De uitzonderlijke kosten
omvatten vooral (i) herstructureringskosten voor EUR 9,6
miljoen zijnde de kosten met betrekking tot het IT back-office
project, vervallen voor het stopzetten van het project (zie (ii) hieronder), en aanvullende herstructureringskosten met betrekking
tot een software ontwikkelingsproject, ingekrompen tijdens het
voorbije boekjaar, en (ii) kosten van EUR 44,4 miljoen als gevolg
van de beslissing om de overeenkomst met de belangrijkste
partner van de IT back-office project te beëindigen. Avis Europe
neemt de nodige maatregelen om deze kosten te verminderen,
en zou eventueel van een netto krediet genieten tijdens de
volgende boekjaren. Uitzonderlijke kosten omvatten eveneens
afschrijvingen op consolidatieverschillen (EUR 9,6 miljoen) hierboven vermeld (zie commentaar 2 hierboven).

20.De belastingen op het resultaat bestaan uit de som van de
te betalen belastingen van de verschillende belastbare entiteiten
van de groep. Het uitzonderlijke resultaat heeft geen fiscale
weerslag (tegenover een inkomen van EUR 1,5 miljoen in 2003)
voor de autodistributie. Wat de autoverhuur betreft, bedraagt de
fiscale weerslag van het uitzonderlijke resultaat een krediet van
EUR 16,0 miljoen (EUR 9,9 miljoen in 2003). De netto financiële
kosten van de bovenvermelde investering in de voertuigbeglazing
(zie commentaar 18 hierboven) leiden tot een belastingbesparing
van EUR 5,5 miljoen (EUR 5,0 miljoen in 2003).

21.Het aandeel van D’Ieteren in het netto resultaat van Dicobel
en Belron (waarop vermogensmutatie is toegepast)
bedraagt EUR –11,8 miljoen (EUR +12,1 miljoen in 2003), en
kan op de volgende manier in overeenstemming gebracht
worden met het netto resultaat van Dicobel:

Het aandeel van D’Ieteren in het nettoresultaat van Dicobel
en Belron bestaat uit de volgende elementen :
(in miljoen EUR)

2004

2003

38,0

28,2

-8,8

-2,6

Courant resultaat na belasting en vóór
afschrijvingen op consolidatieverschillen
Uitzonderlijk resultaat na belasting :
Zoals aangegeven door Dicobel
Herintegratie van niet-erkende bedragen (1)

-26,8

-

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

-14,2

-13,5

Totaal

-11,8

12,1

(1) Zie commentaar 19 hierboven.

Het resultaat van de autodistributie omvat eveneens het
resultaat van D’Ieteren Vehicle Trading n.v. waarop vermogensmutatie is toegepast (EUR 0,1 miljoen, nihil in 2003).
Het verlies van EUR 0,1 miljoen voor de autoverhuur
vertegenwoordigt het aandeel van Avis Europe in het resultaat gerealiseerd in China.

22.Het aandeel van derden in het resultaat vertegenwoordigt het aandeel van Yamaha Motor Europe in het
resultaat na belasting van D’Ieteren Sport, en het aandeel in
het resultaat na belasting (en na afschrijvingen op consolidatieverschillen) van Avis Europe met betrekking tot de fractie
van het kapitaal van Avis Europe dat in handen is van derden.

23.Het aandeel van de groep in het courante resultaat
na belasting en vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen wordt als volgt berekend:
(in miljoen EUR)
Netto resultaat (1)

2004

2003

45,6

5,1

Eliminatie van de consolidatieverschillen (1) :
Voor de autoverhuur

16,6

17,9

Voor de voertuigbeglazing

15,9

13,5

Eliminatie van het uitzonderlijke resultaat (1):
Voor de autodistributie

-35,7

-10,3

Voor de autoverhuur

18,4

55,1

Voor de voertuigbeglazing

35,6

2,6

96,4

83,9

Courant resultaat vóór afschrijvingen
op consolidatieverschillen (1)
(1) Aandeel van de groep na belasting.
(in miljoen EUR)

2004

2003

Netto resultaat van Dicobel

10,6

8,1

Deelnemingspercentage

70%

70%

7,4

5,7

Eliminatie van het boekjaar

+5,6

+6,4

Herintegratie van niet-erkende bedragen (1)

-26,8

-

Aandeel van D’Ieteren
Financieel intra-groep resultaat :

Aandeel van D’Ieteren in het nettoresultaat
van Dicobel

-13,8

12,1

2,0

-

-11,8

12,1

Impact van de directe deelneming van 12% door
D’Ieteren in Belron overgenomen in juli 2004
Nettoresultaat van Dicobel en Belron mits
toepassing van de vermogensmutatiemethode
(1) Zie commentaar 19 hierboven.
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24.De courante cashflow na belasting omvat een EBITDA
(bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen) van EUR 564,4 miljoen
(tegenover EUR 565,2 miljoen in 2003), namelijk EUR 118,8
miljoen uit de autodistributie (EUR 104,5 miljoen in 2003) en
EUR 445,6 miljoen uit de autoverhuur (EUR 460,7 miljoen
in 2003).

28.De overeenstemming van de thesauriestromen is als volgt
te verklaren:
(in miljoen EUR)

2004

2003

Thesauriemiddelen aan het begin
van het boekjaar

65,8

80,4

-

0,7

Thesauriestroom van het boekjaar

25.De wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal
omvat de thesauriestromen verbonden aan de wijzigingen
van de rubrieken VII, VIII en XI van het actief (vlottende
activa) alsook van de rubrieken X D, XI C tot F en XII van het
passief (niet-financiële schulden).

26.De netto thesauriestroom op de financiële vaste activa
vertegenwoordigt de netto investeringen verricht door
D’Ieteren tijdens het jaar (grotendeels afkomstig uit de
bewegingen in de aan Dicobel en Belron toegestane
leningen en de overname van een directe participatie van
12 % in Belron).

27.De dividenden van de dochterondernemingen vertegenwoordigen voornamelijk de door Avis Europe betaalde
dividenden (hetzij 2,6 pence per aandeel in juni en 1,3 pence
per aandeel in oktober 2004).

18,5

-10,5

.Wijzigingen in de consolidatiekring
Rapporteringswijziging van eigen aandelen
in handen van Avis Europe

-1,7

-

Omrekeningsverschillen

-2,4

-5,9

Toewijzingen aan (-) / Terugnamen van (+)
waardeverminderingen
Thesauriemiddelen aan het einde van het boekjaar

-0,9

1,1

79,3

65,8

Hetzij :
IX. Geldbeleggingen

56,8

26,2

X. Liquide middelen

22,5

39,6

De toevoegingen en terugnemingen van waardeverminderingen op geldbeleggingen vloeien voort uit de waardering
van de eigen aandelen (zie commentaar 18).
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bij de geconsolideerde jaarrekening
I. CONSOLIDATIEBEGINSELEN
1. CONSOLIDATIEPLICHT

De geconsolideerde jaarrekening van s.a. D’Ieteren n.v.
wordt opgesteld op basis van de regels voorgeschreven
door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van Vennootschappen. De consolidatiekring omvat de ondernemingen die een duidelijke
belangrijkheid hebben op het niveau van de groep. Daarom
worden, in overeenstemming met art. 107 van het Koninklijk
Besluit van 30 januari 2001, de ondernemingen die individueel of samen een omzet van minder dan EUR 10 miljoen
en een balanstotaal van minder dan EUR 10 miljoen hebben,
buiten de consolidatiekring gehouden. Ondernemingen die
niet aan deze belangrijkheidscriteria voldoen, worden echter
toch geconsolideerd indien zij een voldoende ontwikkelingspotentieel kunnen voorleggen of indien zij participaties
hebben in ondernemingen die conform de bovenstaande
criteria wel geconsolideerd worden. De ondernemingen
verworven op het einde van het jaar of bestemd om te
worden verkocht in de loop van het jaar worden buiten de
consolidatiekring gehouden.
2. CONSOLIDATIEPRINCIPES

• De vermogensmutatie wordt toegepast op de geassocieerde ondernemingen waarin de consoliderende
onderneming en haar in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen minstens 20% van het kapitaal bezitten
en/of een invloed van betekenis uitoefenen op het beleid.
Deze methode wordt eveneens toegepast op de gemeenschappelijke dochterondernemingen, behalve wanneer de
activiteit van de gemeenschappelijke dochterondernemingen nauw geïntegreerd is in de activiteit van de
onderneming die over de gezamenlijke controle beschikt,
in welk geval de gemeenschappelijke dochterondernemingen zouden opgenomen worden volgens de methode
van de evenredige consolidatie.
• De andere participaties (ondernemingen waarin de participatie van de groep kleiner is dan 20%) worden in de
geconsolideerde balans opgenomen tegen nettoboekwaarde.
De volledige lijst van de ondernemingen bedoeld door
art. 165 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, zal neergelegd worden bij de Balanscentrale bij de Nationale Bank
van België. Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen
worden bij de maatschappelijke zetel van s.a. D’Ieteren n.v.,
Maliestraat 50 te 1050 Brussel.

De consolidatieprincipes zijn de volgende :
• De integrale consolidatie wordt toegepast op alle
dochterondernemingen die s.a. D’Ieteren n.v. direct of indirect controleert. Dit betreft alle dochterondernemingen ten
opzichte waarvan de consoliderende onderneming over de
bevoegdheid in rechte of in feite beschikt om een beslissende invloed uit te oefenen op het beleid.

II. INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN
De lijst hieronder vermeldt de voornaamste dochterondernemingen en subondernemingen geconsolideerd door globale
integratie.
1. AUTODISTRIBUTIE
s.a. D’Ieteren Lease n.v.

100%

Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België -B.T.W. BE 402.623.937

Loozenberg n.v.

s.a. D’Ieteren Sport n.v.

75%

Immonin n.v.

Parc Industriel de la Vallée du Hain - 1440 Wauthier-Braine - België
B.T.W. BE 415.217.012

Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België - B.T.W. BE 429.887.370

s.a. D’Ieteren Services n.v.

D’Ieteren Trading b.v.

100%

100%

Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België - B.T.W. BE 455.593.459

D’Ieteren Invest s.a.
Rue Aldringen 14 - L - 1118 Luxemburg - Luxemburg
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100%

100%

Luzerneklaver 17 - NL-3069 DS Rotterdam - Nederland

Maliestraat 50 -1050 Brussel - België - B.T.W. BE 428.741.087

Leeuwenveld n.v.

100%

Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België - B.T.W. BE 416.911.938

100%

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
2. AUTOVERHUUR
Avis Europe plc

Sociedade de Viaturas de Aluguer Lda
59,59%

Avis House, Park Road, Bracknell - Berkshire RG 12 2EW Verenigd Koninkrijk

De belangrijkste dochterondernemingen van Avis Europe plc
staan hieronder vermeld. De opgegeven percentages zijn
deze die Avis Europe plc in deze filialen bezit.
Avis Autovermietung GesbmH

100%

100%

Calle Agustin de Foxa 27 - 7a Planta - 28036 Madrid - Spanje

Avis Autovermietung AG

100%

Flughofstrasse 61, 8152 Glattbrugg - Zürich - Zwitserland

Avis Rent A Car Ltd

100%

Trident House, Station Road Hayes - Middlesex UB3 4DJ Verenigd Koninkrijk

Olympic Commercial and Tourist Enterprises s.a.

100%

Avis Autoverhuur BV

100%

Hogehilweg 7, 1101 CA - Amsterdam - Nederland

Kolonel Bourgstraat 107 - 1140 Brussel - België B.T.W. BE 415.872.355

Zodiac Europe Ltd (Budget)
Avis Location de Voitures s.a.

100%

La Défense, Tour Manhattan 5/6 - Place de l’Iris - 92400 Courbevoie Frankrijk

Op het einde van het boekjaar heeft de groep een uitzonderlijke afschrijving op consolidatieverschillen geboekt voor een
bedrag van EUR 9,6 miljoen (aandeel van de groep : EUR 5,7
miljoen) met betrekking tot de overname van Franse licentiehouders tijdens de voorbije jaren.
Avis Autovermietung GmbH & Co KG

100%

Zimmersmuhlenweg 21 - 61437 Oberursel - Duitsland

Avis Autonoleggio SpA

100%

Vas Georgiou Street 50A - 15233 Halandri - Athene - Griekenland

Gudrunstrasse 179A - A-1100 Wenen - Oostenrijk

Avis België n.v.

Rua da Gloria 14 - Lissabon - Portugal

Avis Alquile un Coche SA

Ten gevolge van een rapporteringswijziging van eigen aandelen
in handen van Avis Europe, zijn de percentages gebruikt voor
de consolidatie van Avis Europe iets hoger dan de hierboven
vermelde participatie in het geplaatst kapitaal van Avis Europe
(gemiddelde percentage : 59,66% ; percentage op het einde
van het boekjaar : 59,65%).

100%

100%

Tribunal of Rome and Milan - Via Tiburtina 1231 - Rome - Italië

100%

Avis House, Park Road, Bracknell - Berkshire RG 12 2EW Verenigd Koninkrijk

De waardering van Budget, op basis van een «discounted
cash flow» model dat alle bestaande gegevens in rekening
neemt, toont aan dat de boekwaarde van de consolidatieverschil met betrekking tot Budget op 31 december 2004 lager
is dan zijn economische waarde. Een uitzonderlijke afschrijving is bijgevolg niet nodig volgens de Belgische
Boekhoudkundige Normen. Indien de waardering uitgevoerd
wordt volgens het dwingende raamwerk van FRS 11 of IAS 36,
die de opneming in de waardering van bepaalde belangrijke
elementen zoals toekomstige herstructurering verbiedt, zou
een uitzonderlijke afschrijving op consolidatieverschillen van
EUR 31 miljoen (EUR 18 miljoen voor het aandeel van de
groep) moeten geboekt worden.
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IV. ONDERNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST
1. AUTODISTRIBUTIE
D’Ieteren Vehicle Trading n.v.

3. VOERTUIGBEGLAZING
49%

Kortenberglaan 71 - 1000 Brussel - België B.T.W. BE 428.138.994

Dicobel n.v.

70%

Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België Nationaal registernummer : 466.909.993

Belron s.a.
2. AUTOVERHUUR
Mercury Car Rental Ltd

33%

Mangoe Lane 4 - Calcutta 700001 - India

Anji Car Rental and Leasing Company Limited

69,21%

Boulevard Prince Henri 9B - L-1724 Luxemburg - Luxemburg

50%

2988 Zhang Yang Road, Pudong New Area, Shanghai 200135 Volksrepubliek China

Het percentage vermeld voor Belron s.a. is de optelling van
een indirecte participatie (via Dicobel n.v.) van 57,21% en van
een directe participatie van 12% overgenomen in juli 2004.
Dicobel n.v. wordt gezamenlijk gecontroleerd door D’Ieteren
en Cobepa. Sinds 1 januari 2000, overeenkomstig art. 134
van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, is de groep
Dicobel volgens de vermogensmutatiemethode in de jaarrekening van D’Ieteren opgenomen. Vanaf het boekjaar 2005
zullen Dicobel en Belron door globale integratie
geconsolideerd worden (in plaats van volgens de
vermogensmutatiemethode), o.a. in functie van de inhoud
van de met Cobepa afgesloten nieuwe overeenkomst. De
weerslag op het geconsolideerde resultaat van de groep is
als volgt :

(in miljoen EUR)

2004

2003

38,0

28,2

-8,8

-2,6

Courant resultaat na belasting vóór
afschrijvingen op consolidatieverschillen
Uitzonderlijk resultaat na belasting :
Zoals aangegeven door Dicobel
Herintegratie van niet-erkende financiële
-26,8

-

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

lasten

-14,2

-13,5

Netto resultaat

-11,8

12,1

(1)

(1) Herintegratie van de gecumuleerde interesten, die tot heden niet werden
opgenomen, op de lening toegestaan aan Dicobel in 2000 en terugbetaald in
september 2004. Deze herintegratie heeft geen invloed op het netto resultaat,
groepsaandeel, aangezien deze geannuleerd wordt met een gelijkwaardig
uitzonderlijk opbrengst opgenomen in het resultaat van de autodistributie.
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VI. WAARDERINGSREGELS
1. PRINCIPES

De waarderingsregels van de moederonderneming zijn van
toepassing op de geconsolideerde jaarrekening behalve de
kosten voor de uitgifte van leningen die onmiddellijk op het
niveau van de geconsolideerde jaarrekening ten laste worden
genomen. Op grond van art. 61 van het Koninklijk Besluit van
30 januari 2001 worden de merken en merknamen die in het
bezit van de groep zjin en waarvan het gebruik niet beperkt is in
de tijd, niet afgeschreven. Verder zullen deze slechts het voorwerp van waardevermindering zijn in geval van duurzaam
waardeverlies of depreciatie. Het wagenpark van Avis Europe
dat opgenomen wordt onder de rubriek «materiële vaste
activa», wordt afgeschreven volgens de toekomstige waarde
van de voertuigen of op basis van de overnamewaarde wanneer
deze waarde bekend is op de aankoopdatum. De afschrijvingspercentages variëren tussen 12% en 40% volgens het type
voertuig. Actief- of passiefelementen van de dochterondernemingen die niet gewaardeerd zijn volgens de regels die gelden
voor de geconsolideerde jaarrekening, worden ten behoeve van
de consolidatie aangepast. Het principe van de homogene
waardering wordt ook gehanteerd voor de rekeningen van de
ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast.

boekjaar. De wisselskoersverschillen die gerealiseerd worden
op de verrichtingen in vreemde munten, worden overgedragen
naar de resultatenrekening, net als de niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen. De niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten
worden ingeschreven in de overlopende rekeningen van de
balans. In de geconsolideerde jaarrekening worden de posten
van de activa en de passiva (behalve het eigen vermogen)
alsook de rechten en verplichtingen buiten balans van het
geheel van de ondernemingen omgerekend in euro tegen de
wisselkoers van toepassing op de balansdatum. Het eigen
vermogen van de filialen en de consolidatieverschillen worden
aan hun historische koers behouden. De omrekeningsverschillen die uit de toepassing van deze methode voortvloeien,
worden in de rubriek «omrekeningsverschillen» opgenomen.
De opbrengsten en kosten van de buitenlandse filialen worden
omgerekend in euro tegen de gemiddelde wisselkoers van de
betrokken periode. De voornaamste wisselkoersen gebruikt
voor de omrekening van de rekeningen zijn de volgende :
GBP

2004

2003

2002

Slotkoers

1,44

1,42

1,55

1,26

1,45

1,58

Gemiddelde koers

(1)

2. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Bij de integratie van een nieuw filiaal of bij de vermogensmutatie
van de participatie in een nieuwe geassocieerde onderneming, of
ook nog bij de verwerving van een aanvullende participatie, wordt
de boekhoudkundige waarde van de aandelen van deze ondernemingen vergeleken met de fractie van het netto actief dat zij
vertegenwoordigen. In voorkomend geval wordt rekening
gehouden met een herwaardering van het actief en het passief.
Op die manier wordt een consolidatieverschil vastgesteld en
geregistreerd onder de rubriek «consolidatieverschillen», aan
actiefzijde indien positief en aan passiefzijde indien negatief. De
positieve consolidatieverschillen worden lineair afgeschreven
over een maximum looptijd van 20 jaar, tenzij een langere
periode gewettigd wordt overeenstemmend met de waarschijnlijke gebruiksperiode van het actief. De consolidatieverschillen
betreffende de overname van de groep Avis Europe in 1989
(EUR 639,2 miljoen op 31-12-2004) worden afgeschreven over
een periode van 40 jaar, rekening houdend met het bezit van
de Avis-licentie tot het jaar 2036. De consolidatieverschillen
voortvloeiend uit de verwerving van Avis Europe-aandelen die
tijdens 2002 (EUR 2,4 miljoen op 31-12-2004) heeft
plaatsgevonden, zijn lineair afgeschreven over de resterende
afschrijvingsperiode van de initiële consolidatieverschillen
daterend van 1989. De nieuwe gerealiseerde verwerving door
Avis Europe sinds 1995 (EUR 38,8 miljoen op 31-12-2004),
worden afgeschreven over een looptijd van 20 jaar omwille van
hun stra- tegische belang.
De consolidatieverschillen voortvloeiend uit de overname in juli
2004 ( E U R 5 0 , 3 m i l j o e n o p 3 1 - 1 2 - 2 0 0 4 ) van
een directe participatie in Belron worden afge- schreven
over de resterende afschrijvingsperiode van de initiële
consolidatieverschillen bepaald in 1999 door Dicobel met
betrekking tot Belron.

(1) Effectief gemiddelde koers van het aandeel van de groep in het resultaat.

4. PENSIOENVERBINTENISSEN

Binnen de groep bestaan verscheidene pensioenplannen
met vaste bijdragen en vaste uitkeringen. Deze pensioenplannen worden meestal gedekt door pensioenfondsen of
verzekeringen. Het minimale actief waarover deze pensioenfondsen of verzekeringen moeten beschikken wordt door de
nationale wetgevingen bepaald.
Volgens IAS 19 (met onmiddellijke verwerking van de tekorten in
de balans) en FRS17 moet het verschil tussen de verbintenissen
voor geleverde diensten die volgens de «projected unit credit»
berekend zijn en de voor de plannen met vaste uitkeringen
aangelegde activa op het passief van de balans geboekt worden.
De toepassing van deze normen op 31 december 2004 zou tot
de verwerking leiden van een bijkomend passief van
EUR 56,6 miljoen, als volgt ontleed:
2004
(in miljoen EUR)

Autodistributie(1)

2003
Autoverhuur(2)

Autodistributie(1)

Autoverhuur(2)

Totale verbintenis
voor geleverde diensten

7,0

178,4

6,4

153,7

3,1

100,6

2,7

86,0

-3,9

-77,8

-3,7

-67,7

Totale waarde
van opgestelde activa
Netto overschot (+) /
tekort (-)
Voorzieningen voor
pensioen reeds in de balans
opgenomen
Bijkomende voorziening

0,7

24,4

-

22,7

-3,2

-53,4

-3,7

-45,0

(1) Op basis van IAS 19. (2) Op basis van FRS 17.

3. OMREKENINGSMETHODE VOOR VREEMDE VALUTA

In de rekeningen van de filialen worden de monetaire activa en
passiva die in vreemde munten geformuleerd zijn, geconverteerd volgens de wisselskoers die geldt op het einde van het

Onder IAS 19, met toepassing van de «corridor and spread»
benadering, zou de hierboven vermelde bijkomende voorziening verminderd worden met EUR 6 miljoen, dankzij de
uitsluiting van de niet-opgenomen actuariële verliezen.
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VIII. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Kosten van
(in miljoen EUR)
A.

onderzoek
en ontwikkeling

AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar

1,8

• Aanschaffingen

0,2

Per einde van het boekjaar

C.

2,0

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (-)

Per einde van het vorige boekjaar

0,6

• Geboekt

0,6

Per einde van het boekjaar

1,2

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

0,8

IX. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

(in miljoen EUR)

Terreinen
en
gebouwen

Installaties,
machines,
uitrusting,

Leasing

Huurwagenparken

Andere

Activa in
aanbouw

meubilair en
rollend
A.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar

173,9

143,3

282,4

1.478,9

47,9

23,2

• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde
vaste activa
• Overdrachten en buitengebruikstellingen
• Omrekeningsverschillen

738,0

1.844,5

5,4

32,7

-15,5

-678,2

-1.891,1

-2,4

-

-

-

-11,2

1,2

0,2

-5,4

6,8

-37,5

37,1

-

-37,7

185,3

149,8

293,5

1.470,6

51,1

12,8

Per einde van het vorige boekjaar

56,4

-

-

-

-

-

Per einde van het boekjaar

56,4

-

-

-

-

-

121,7

107,7

24,8

189,3

18,6

0,3

9,4

16,7

94,5

261,9

4,2

35,3

Per einde van het boekjaar

C.

15,2

-1,7

1,4

• Overboekingen van een post naar een andere

B.

11,7

MEERWAARDEN

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (-)

Per einde van het vorige boekjaar
• Geboekt
• Afgeboekt

-1,6

-13,9

-92,9

-268,2

-2,3

-

• Omrekeningsverschillen

-

-1,2

-0,6

1,0

-

-4,7

• Overboekingen van een post naar een andere

-

-

-3,7

3,3

-

-29,5

129,5

109,3

22,1

187,3

20,5

1,4

271,4

1.283,3

30,6

11,4

Per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

112,2
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X.

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast

(in miljoen EUR)

Deelnemingen
A.

Aandeel

Vorderingen

251,0

66,9

3,4

1,3

43,0

-

-

AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar
• Wijziging in de consolidatiekring
• Aanschaffingen
• Terugbetalingen
• Aandeel in het resultaat
• Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar

C.

-

-

21,3

-

0,5

-

-67,7

-0,2

-1,0

-11,8

-

-

-

-3,2

-

-0,1

-

279,0

20,5

3,1

0,8

-

-

1,4

-

WAARDEVERMINDERINGEN (-)

Per einde van het vorige boekjaar
• Teruggenomen
Per einde van het boekjaar

D.

Andere

Vorderingen

-

-

-0,2

-

-

-

1,2

-

NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (-)

Per einde van het vorige boekjaar

-

-

0,8

-

Per einde van het boekjaar

-

-

0,8

-

279,0

20,5

1,1

0,8

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XI. STAAT VAN DE RESERVES
(in miljoen EUR)
BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR

575,2

• Aandeel van de groep in het resultaat

45,6

• Dividenden en tantièmes

-13,8

BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

607,0

XII. STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
(in miljoen EUR)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR

• Aanschaffingen
• Afschrijvingen

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Positief

Negatief

718,8

7,0

51,9

-

-40,0

-

730,7

7,0
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XIII. STAAT VAN DE SCHULDEN
(in miljoen EUR)
A.

RESTERENDE LOOPTIJD VAN DE SCHULDEN
(met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar)

Hoogstens
één jaar

1 tot
5 jaar

Meer dan
5 jaar

50,0

228,8

443,8

-

329,7

-

12,4

13,5

31,0

FINANCIËLE SCHULDEN
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
4. Kredietinstellingen
5. Overige leningen
OVERIGE SCHULDEN
TOTAAL

-

0,7

-

62,4

572,7

474,8

2004

2003

De schulden worden tegen interest- en/of wisselkoersschommelingen gedekt door middel van afgeleide
producten, die onder de post «niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen» verschijnen.

C.

UITSPLITSING VAN FINANCIËLE SCHULDEN
C.1. OP BASIS VAN DE TERMIJN

• Op meer dan één jaar
• Op hoogstens één jaar
TOTAAL

1.046,8

994,8

551,4

719,6

1.598,2

1.714,4

C.2. OP BASIS VAN DE RENTEVOET

• Variabele rentevoet

633,2

676,9

• Vaste rentevoet

965,0

1.037,5

1.598,2

1.714,4

• EUR

1.437,0

1.463,9

• GBP

130,4

231,5

TOTAAL

C.3. OP BASIS VAN DE MUNTEENHEID

• Andere
TOTAAL
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30,8

19,0
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1.714,4
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XIV. RESULTATEN
2004

2003

• Nieuwe wagens

1.606,8

1.375,1

• Occasiewagens

229,1

177,2

• Wisselstukken en accessoires

159,5

161,1

(in miljoen EUR)
A.

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
A.1. UITSPLITSING PER BEDRIJFSACTIVITEIT

• Werkplaatsen
• Autoverhuur op lange termijn (D’Ieteren Lease)
• Andere

40,6

41,1

104,0

93,4

18,3

12,2

AUTODISTRIBUTIE

2.158,3

1.860,1

AUTOVERHUUR (AVIS EUROPE GROEP)

1.176,9

1.169,4

3.335,2

3.029,5

• België (1)

2.186,5

1.883,2

• Frankrijk

228,2

227,6

• Verenigd Koninkrijk

213,0

213,8

• Duitsland

169,3

167,0

• Italië

161,6

156,8

TOTAAL

A.2. GEOGRAFISCHE UITSPLITSING

• Spanje

185,4

186,2

• Andere landen

191,2

194,9

3.335,2

3.029,5

• Autodistributie

1.493

1.498

• Autoverhuur

6.166

6.104

7.659

7.602

TOTAAL

B.

PERSONEEL
B.1. GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (in voltijdse equivalenten)

TOTAAL

B.2. PERSONEELSKOSTEN

• Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

290,9

281,4

• Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

58,9

58,8

5,2

5,4

• Werkgeverspremies voor buitenwettelijke verzekeringen
• Andere personeelskosten

2,5

2,5

• Pensioenen

14,6

14,7

TOTAAL

372,1

362,8

waarvan : Autodistributie

97,9

97,4

274,2

265,4

Autoverhuur

B.3. GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN TEWERKGESTELD IN BELGIË DOOR DE INTEGRAAL
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN VAN DE GROEP (in voltijdse equivalenten)

1.594

1.602

(1) Omvat de kortetermijnverhuur van de groep Avis Europe voor een bedrag van EUR 28,2 miljoen in 2004
en van EUR 23,1 miljoen in 2003.
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XIV. RESULTATEN (vervolg)
(in miljoen EUR)
C.

2004

2003

24,9

54,4

ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN
C.1. UITSPLITSING VAN DE ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN

• Autodistributie

5,1

Herstructurering

4,1

Andere

1,0

0,1
-

• Autoverhuur

0,1
19,8

Herstructurering

54,3

19,8

15,9

Terugtrekking uit Centrus (dochteronderneming van Avis Europe)

-

22,5

Waardeverminderingen op vorderingen van Centrus

-

C.2. UITSPLITSING VAN DE ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

• Autodistributie

15,9
43,5

9,9

26,8

1,3

Herintegratie van de tot heden niet erkende financiële opbrengsten van januari 2000
tot september 2004 m.b.t. Dicobel

26,8
-

1,1

Andere

-

0,2

• Autoverhuur

16,7

Terugneming van waardeverminderingen op vorderingen van Centrus

D.

-

Opbrengst uit fusies

16,7

8,6
-

Terugbetaling van BTW met betrekking tot vorige boekjaren

-

Interesten op terugbetaling van BTW

-

3,6

Betaling van de schuld van een vroegere herverzekeraar

-

1,4

3,6

POSITIEVE INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN

• Autodistributie
• Autoverhuur
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XV. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
(in miljoen EUR)

2004

2003

539,6

898,9

• Verplichtingen tot aankoop van vaste activa
a) Vaste activa (1)
b) Financiële vaste activa
De beslissing om Belron niet naar de beurs te brengen werd genomen in de loop van het boekjaar 2004. Naar aanleiding hiervan werden
liquiditeitsmechanismen opgesteld ten voordele van de minderheidsaandeelhouders van Dicobel n.v. en Belron s.a. waardoor ze de mogelijkheid
hebben het geheel of een deel van hun aandeelhouderschap aan s.a. D’Ieteren n.v. over te dragen. Op 24 januari 2005 heeft D’Ieteren overigens
5,53% van het kapitaal van Dicobel n.v. (die 81,73% van Belron in handen heeft) overgenomen van Cobepa. Deze transactie waardeert het eigen
vermogen van Belron s.a. op ongeveer EUR 690 miljoen.
De geschatte waarde op de volgende vervaldatum, omgerekend naar 31 december 2004, van het geheel van de verkoopopties voortvloeiend uit
de afgesloten overeenkomsten met de minderheidsaandeelhouders van Dicobel n.v. en Belron s.a. komt uit op EUR 175 miljoen, niet opgenomen in
de geconsolideerde balans, en bestaat uit (deze waarden vloeien voort uit een formule gebaseerd op een veelvoud van de resultaten min de
financiële schuld) :
— EUR 66 miljoen verkoopopties waaraan aankoopopties met dezelfde voorwaarden verbonden zijn, met vervaldatum ten laatste in 2014 ;
— EUR 109 miljoen verkoopopties waaraan geen aankoopopties verbonden zijn, met vervaldatum ten laatste in 2009.
• Verplichtingen tot verkoop van vaste activa (1)

479,0

540,6

• Termijnverrichtingen en swaps (interesten en deviezen)
a) Termijnverrichtingen op deviezen
— Aankoop

60,2

320,2

— Verkoop

61,0

320,0

784,5

770,3

b) Termijnverrichtingen op interesten
• Andere belangrijke verplichtingen
— Gegeven verplichtingen

1,1

1,2

— Gekregen verplichtingen

11,9

10,9

— Terugkoop van voertuigen

26,0

-

— Opties op aandelen (2)
Sedert 1999 heeft de Raad van Bestuur jaarlijks besloten om aan de kaderleden van de onderneming opties op bestaande aandelen aan te
bieden zoals toegelaten door de wet van 26 maart 1999
Plan 2004

Uitoefenperiodes :

Plan 2003

Plan 2002

Plan 2001

Plan 2000

Plan 1999

van 1 jan. 2008

van 1 jan. 2007

van 1 jan. 2006

van 1 jan. 2005

van 1 jan. 2004

van 1 jan. 2003

tot 28 nov. 2014

tot 16 nov. 2013

tot 13 okt. 2015

tot 25 okt. 2014

Uitoefenprijs :
Aantal ingeschreven :

EUR 142,0
9.025

EUR 163,4
12.805

tot 25 sept. 2013

tot 17 okt. 2012

EUR 116,0

EUR 133,0

EUR 267,0

EUR 375,0

17.470

20.770

14.800

11.710

(1) Betreft vooral de huurwagenparken.
(2) Grotendeels gedekt door eigen aandelen.

XVI. BETREKKINGEN MET ONDERNEMINGEN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN
2004

2003

278,1

250,1

20,5

66,9

• Opbrengsten uit financiële vaste activa

0,9

1,5

• Kosten van schulden

0,2

0,2

0,9

0,9

0,2

0,2

(in miljoen EUR)
A.

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

1. Financiële vaste activa
• Deelnemingen
• Vorderingen
7. Financiële resultaten

B.

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

1. Financiële vaste activa
• Deelnemingen
2. Vorderingen
• Op hoogstens één jaar
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Verslag van de Commissaris
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN
PER 31 DECEMBER 2004 VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DE GROEP D’IETEREN
Brussel, 23 maart 2005

In overeenkomst met de wettelijke en statutaire bepalingen, breng ik U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die mij
werd toevertrouwd.
Ik heb de controle uitgevoerd van de geconsolideerde rekeningen opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
van de vennootschap voor het boekjaar, afgesloten op 31 december 2004, met een balanstotaal van EUR 3.798,1 miljoen, en waarvan
de resultatenrekening afsluit met een aandeel van de groep in de geconsolideerde winst van het boekjaar van EUR 45,6 miljoen.
VERKLARING ZONDER VOORBEHOUD OVER DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

Mijn controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat
mijn controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde
rekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften.
Overeenkomstig deze normen heb ik rekening gehouden met de geconsolideerde administratieve en boekhoudkundige organisatie
van de vennootschap, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van de vennootschap hebben mijn
vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord.
Ik heb de waarderingsregels, de regels inzake consolidatie en de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming
maakte en de voorstelling van de geconsolideerde rekeningen in hun geheel beoordeeld. Ik ben van mening dat mijn
werkzaamheden en deze van mijn confraters die de rekeningen van de filialen hebben nagezien een redelijke basis vormen voor het
uitbrengen van mijn oordeel.
Naar mijn oordeel afgaand van mijn nazicht en van de verslagen van mijn confraters, en rekening houdend met de in België
toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geven de geconsolideerde rekeningen afgesloten op 31 december 2004
een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de geconsolideerde resultaten en wordt een passende
verantwoording gegeven in de toelichting.

BIJKOMENDE VERKLARINGEN EN INLICHTINGEN

Ik vul mijn verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van mijn
verklaring over de geconsolideerde rekening te wijzigen :
Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekeningen.

Gérard DELVAUX
Commissaris
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Overgang naar IFRS
RAAMWERK
D’Ieteren zal zijn geconsolideerde jaarrekening volgens de
«International Financial Reporting Standards» («IFRS») publiceren vanaf het boekjaar 2005, met vergelijkende informatie
voor 2004. Overeenkomstig de vereisten van Euronext voor het
NextPrime segment waartoe D’Ieteren behoort, verschaft deze
nota uitleg over de impact van de invoering van de IFRS op de
openings- en sluitingsbalans, en op de prestaties van de groep
voor het hele jaar 2004.

het Standing Interpretations Committee («SIC») en het International
Financial Reporting Interpretations Committee («IFRIC»).
De optionele uitzonderingen tot de volledige retrospectieve
toepassing van de IFRS toegestaan door IFRS 1 «Eerste toepassing van IFRS» toegepast op de IFRS-openingsbalans zullen de
volgende zijn :

– het afwerken van een beperkt aantal standaarden door het
International Accounting Standards Board («IASB»);
– de goedkeuring (of niet) door de Europese Commissie van
recent uitgegeven standaarden;
– het vervroegd aanwenden van nieuwe standaarden waarvan
de toepassing niet verplicht zou zijn in 2005;
– de evolutie van interpretaties van bestaande normen die nog
zou kunnen gebeuren.

– bedrijfscombinaties van vóór 1 januari 2004 zullen niet worden
aangepast;
– wat betreft de in het verleden aanvaarde herwaarderingen van
terreinen en gebouwen, zal een deel (EUR 5 miljoen) betreffende de gebouwen worden geannuleerd, terwijl de overige
met betrekking tot de terreinen (EUR 23 miljoen) niet zullen
worden geannuleerd;
– alle actuariële winsten en verliezen met betrekking tot de toegezegde pensioenregeling inzake vergoedingen na uitdiensttreding
worden opgenomen op 1 januari 2004;
– de cumulatieve omrekeningsverschillen zullen op nul worden
gezet;
– wat aandelenopties betreft die afgewikkeld zijn in eigen-vermogensinstrumenten, IFRS 2 «Op aandelen gebaseerde
betalingen» zal alleen toegepast worden op opties toegestaan
na 7 november 2002.

De informatie in deze nota werd niet onderworpen aan een audit.
Er werd in de onderstaande omrekening rekening gehouden met alle
standaarden tot heden goedgekeurd door de Europese Commissie,

Hoewel het toepassen van de IFRS voor aanzienlijke wijzigingen
in de presentatie van de jaarrekening zal zorgen, is het niet het
doel van deze nota hier verder op in te gaan.

De hieronder gekwantificeerde en beschreven aanpassingen
kunnen nog onderhevig zijn aan wijzigingen tot de
bekendmaking van de halfjaarresultaten op 30 juni 2005, die
volgens de IFRS-normen gepubliceerd zullen worden en
onderworpen zullen zijn aan een beperkte audit . Dit is te
wijten aan verschillende factoren zoals :

OMREKENING
Onderstaande tabel maakt een omrekening van het eigen
vermogen (groepsaandeel) van D’Ieteren tussen de voorheen
toegepaste Belgische Boekhoudkundige Normen en IFRS.
Commentaar

(in miljoen EUR)

EIGEN VERMOGEN, GROEPSAANDEEL

BELGISCHE BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

Andere 31 december
bewegingen
2004
eigen
vermogen*

762

46

-18

790

25

4

-

29

Pensioenen

2

-75

-

-1

-76

Dividenden

3

13

-

-

13

Voorzieningen

4

13

-

-

13

Goodwill

5

-

20

1

21

Immateriële vaste activa

6

44

-22

-

22

2

1

Overige

7

4

-5

Uitgestelde belastingen

8

-213

-2

-

-215

-189

-5

2

-192

93

-

-1

92

666

41

-17

690

Subtotaal aan 100%
Belangen van derden

9
IFRS

* Volgens Belgische Boekhoudkundige Normen: Omrekeningsverschillen, dividenden en tantièmes.
Volgens IFRS: Vooral omrekeningsverschillen en dividenden.
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Resultatenrekening
31 december
2004

1

Materiële vaste activa

EIGEN VERMOGEN, GROEPSAANDEEL

1 januari
2004

Overgang naar IFRS
COMMENTAAR
1 - IAS 16 op materiële vaste activa

4 - IAS 37 op voorzieningen

De evaluatie van materiële vaste activa volgens het kostprijsmodel (namelijk het meten op basis van de kostprijs verminderd
met het bedrag van de gecumuleerde afschrijvingen) toegestaan
door IAS 16 komt overeen met de Belgische Boekhoudkundige
Normen. Zowel het retrospectief toepassen van herziene
afschrijvingspercentages en -methodes, als het annuleren van
een voorheen geboekte herwaardering van gebouwen, zal een
positieve impact hebben op het eigen vermogen op de overgangsdatum voor een bedrag van EUR 25 miljoen, en een
positieve impact van EUR 4 miljoen op de resultatenrekening.
Deze aanpassing betreft enkel de autodistributie.

De opnamecriteria voor de voorzieningen zijn verschillend
volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen en IFRS :

2 - IAS 19 op personeelsbeloningen
Volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen worden enkel
de betalingen, uitgevoerd door de groep aan de pensioenfondsen of de verzekeraars, ten laste genomen.
Onder IFRS, indien de netto opgebouwde niet opgenomen actuariële winsten en verliezen op het einde van de vorige
verslagperiode het hoogste bedrag overschrijden tussen 10%
van de contante waarde van de toegezegde pensioenregeling
inzake vergoedingen op die datum (vóór aftrek van de activa van
de regeling) en 10% van de reële waarde van de fondsbeleggingen op die datum, zullen de actuariële winsten en verliezen
gespreid worden over de gemiddelde actieve levensduur van de
personeelsleden die aan het pensioenplan deelnemen en overeenkomstig geboekt worden als inkomsten of uitgaven.
De IASB heeft een amendement van de IAS 19 ingediend,
waardoor het toegestaan is om actuariële winsten en verliezen
onmiddellijk in het eigen vermogen op te nemen in plaats van in
de resultatenrekening. Indien de Europese Commissie het goedkeurt en indien de vervroegde toepassing ervan op de
jaarrekening op 31 december 2005 mogelijk is, zal deze wijziging
door D’Ieteren toegepast worden.
Overeenkomstig IFRS 1, zullen alle actuariële winsten en
verliezen op toegezegde pensioenregelingen inzake vergoedingen na uitdiensttreding op 1 januari 2004 geboekt worden.
Dit zal een vermeerdering van voorzieningen voor pensioenen
veroorzaken voor een bedrag van EUR 75 miljoen, hoofdzakelijk
van toepassing op de sectoren van de autoverhuur en de voertuigbeglazing.
3 - IAS 1 op de presentatie van de jaarrekening
en IAS 10 op gebeurtenissen na balansdatum
Volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen worden de dividenden die door de Raad van Bestuur zijn voorgesteld, maar nog
niet zijn goedgekeurd door de aandeelhouders, beschouwd als
niet financiële schulden. Volgens de IFRS worden deze dividenden opnieuw opgenomen onder het eigen vermogen. De
vermindering van het eigen vermogen als gevolg van de betaling
van de dividenden zal worden geboekt indien goedgekeurd door
de aandeelhouders tijdens het eerste semester van het jaar.

– Volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen is de waarschijnlijkheid dat een entiteit kosten zal oplopen ten gevolge van
een vroegere gebeurtenis voldoende. Er moet geen enkele
verplichting bestaan op de afsluitingsdatum van de balans.
– Volgens IFRS moet er op de afsluitingsdatum van de balans
een huidige (wettelijke of impliciete) verplichting bestaan de
kosten te dragen ten gevolge van een vroegere gebeurtenis,
en het verlies moet waarschijnlijk zijn.
Met het oog op de overgang naar IFRS, werden bestaande voorzieningen herzien met een netto vermindering, op de
overgangsdatum, van EUR 13 miljoen als gevolg, waarvan
EUR 12 miljoen voor de autodistributie.
Een voorziening van EUR 9 miljoen, geboekt in 1999 tegenover
goodwill, werd in de loop van het boekjaar volgend op de regeling
van een rechtsgeschil ten voordele van Belron teruggenomen.
Deze terugneming werd geboekt tegenover goodwill volgens de
Belgische Boekhoudkundige Normen terwijl deze in de resultatenrekening zal worden opgenomen onder IFRS. In het
omrekeningsschema verschijnt deze boeking niet omwille van de
annulering onder IFRS van de uitzonderlijke terugnemingen van
voorzieningen (EUR 9 miljoen) geboekt door de autodistributie
volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen.
5 & 6 – IFRS 3 op bedrijfscombinaties
en IAS 38 op immateriële vaste activa
Van de EUR 719 miljoen goodwill die volgens de Belgische
Boekhoudkundige Normen op 1 januari 2004 worden getoond, is
EUR 667 miljoen toe te schrijven aan de overname van de Avislicentierechten voor een periode eindigend in 2036
(volledig afgeschreven in de rekeningen van Avis Europe in UK
GAAP).. In de openingsbalans worden deze licentierechten
voorgesteld als immateriële vaste activa (met een vaste
gebruiksduur), aangezien deze classificatie coherent is met
hun inhoud zowel onder Belgische Boekhoudkundige Normen
als onder IFRS. De netto boekwaarde van die licentierechten zal
vermeerderd worden met EUR 44 miljoen om de
retrospectieve toepassing van een afschrijvingsperiode
eindigend in 2036 (tegen 2029 volgens de Belgische
Boekhoudkundige
Normen)
te
weerspiegelen.
Die
licentierechten zullen vervolgens worden afgeschreven (EUR 22
miljoen op 31 december 2004) volgens de lineaire afschrijvingsmethode tot 2036.
De resterende goodwill met betrekking tot de sector van de autoverhuur, ten belope van EUR 50 miljoen op 1 januari 2004, zal niet
langer worden afgeschreven, overeenkomstig IFRS 3 (positieve
impact van EUR 29 miljoen op 31 december 2004), maar zal
worden getest voor waardeverminderingen.
Op basis van een «discounted cash flow» model dat alle bestaande
gegevens in rekening neemt, is de boekwaarde van de goodwill
met betrekking tot Budget op 31 december 2004 lager dan zijn
economische waarde. Een uitzonderlijke afschrijving is bijgevolg niet
nodig volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen. De waardering uitgevoerd volgens het dwingende raamwerk van IAS 36, die
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de opneming in de waardering van bepaalde belangrijke elementen
zoals toekomstige herstructurering verbiedt, ondersteunt de boekwaarde op 31 december 2004 echter niet. Als gevolg zal een
bijzondere waardeverminderingsverlies onder IFRS van EUR 32
miljoen opgenomen worden tegenover Budget’s goodwill (terwijl er
geen waardevermindering wordt erkend volgens de Belgische
Boekhoudkundige Normen, in tegenstelling tot de rekeningen van
Avis Europe opgesteld in UK GAAP waarin de totale goodwill werd
afgeschreven). Het bijzondere waardeverminderings- verlies ten
opzichte van bepaalde Franse licentiehouders geboekt volgens de
Belgische Boekhoudkundige Normen zal worden verhoogd met
EUR 1 miljoen onder IFRS, door het feit dat de boek- waarde van
de goodwill van deze maatschappijen hoger is onder IFRS dan
volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen.
Na de bovenvermelde waardeverminderingen, zal de boekwaarde van de overige goodwill van de autoverhuur EUR 8
miljoen bedragen.
De afschrijving van de goodwill met betrekking tot de sector van
de voertuigbeglazing zal eveneens worden gestopt (positieve
impact van EUR 24 miljoen op 31 december 2004).
7 - Overige
Diverse andere herschikkingen op eigen vermogen op de overgangsdatum zullen een positieve impact van EUR 4 miljoen
veroorzaken. Deze vermeerdering wordt grotendeels (EUR 5
miljoen) vertegenwoordigd door de kapitalisatie onder IFRS van
de uitgiftekosten op leningen, ten laste genomen in 1999
volgens de Belgische Boekhoudkundige Normen, die volledig
afgeschreven zullen worden in de resultatenrekening van 2004
als gevolg van de globale herstructurering van de schuld van
Belron. Andere herschikkingen betreffen o.a. de aanpassingen
ontstaan door de verkoop van voertuigen aangehouden volgens
een overeenkomst van het type «buy-back» die vervolgens
geboekt moeten worden als voertuigen die deel uitmaken van
een eenvoudige lease-overeenkomst (operationele leasings)
volgens IFRS, terwijl ze voorheen geboekt werden als verkochte
of aangekochte voertuigen in de Belgische boekhouding.
8 - IAS 12 op winstbelastingen
IAS 12 vereist de opname van uitgestelde belastingvorderingen
en -verplichtingen volgens de balansmethode. Bijgevolg zal een
bijkomende netto uitgestelde belastingverplichting van EUR 213
miljoen bij de opening geboekt worden, hoofdzakelijk met
betrekking tot de hierboven vermelde aanpassingen, met inbegrip van de presentatieverandering van de Avis-licentierechten
voordien voorgesteld als goodwill. De uitgestelde belastingverplichting met betrekking tot deze laatste (EUR 221 miljoen),
«mechanisch» voortvloeiend uit de opname van immateriële
vaste activa waarvoor de belastbare basis nul is, zal mettertijd
verminderd worden, aan hetzelfde ritme als de afschrijving van
de immateriële vaste activa. Deze vermindering komt overeen
met een krediet op de resultatenrekening voor een bedrag van
EUR 7 miljoen op 31 december 2004. De totale beweging van
de uitgestelde belastingen betekent een kost van EUR 2 miljoen
op 31 december 2004.
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9 - Minderheidsbelangen
Alle bedragen in deze nota zijn weergegeven vóór minderheidsbelangen. Verschillende derde partijen hebben aanzienlijke
belangen in belangrijke dochtermaatschappijen, met name Avis
Europe (40%), Belron (43% tijdens het eerste semester 2004,
31% tijdens het tweede) en Dicobel (30%). Het corrigeren van
de minderheidsbelangen wijst de impact van alle hierboven
vermelde aanpassingen tussen de minderheidsbelangen en het
groepsaandeel in het eigen vermogen opnieuw toe.
10 - Elementen niet opgenomen in de omrekeningsschema
Er werd in 2004 besloten om de vooropgestelde beursintroductie
van Belron niet te laten doorgaan. Naar aanleiding hiervan
werden liquiditeitsmechanismen opgesteld ten voordele van de
minderheidsaandeelhouders van Dicobel en Belron waardoor ze
de mogelijkheid hebben het geheel of een deel van hun aandeelhouderschap aan D’Ieteren over te dragen. Op 24 januari 2005
heeft D’Ieteren overigens 5,53% van het kapitaal van Dicobel
(die 81,73% van Belron in handen heeft) overgenomen van
Cobepa. Deze transactie waardeert het eigen vermogen van
Belron op ongeveer EUR 690 miljoen.
De geschatte waarde op de volgende vervaldatum, omgerekend
naar 31 december 2004, van het geheel van de verkoopopties
voortvloeiend uit de afgesloten overeenkomsten met de minderheidsaandeelhouders van Dicobel en Belron komt uit op EUR 175
miljoen, niet opgenomen in de geconsolideerde balans onder
Belgische Boekhoudkundige Normen, en bestaat uit :
– EUR 66 miljoen verkoopopties waaraan aankoopopties met
dezelfde voorwaarden verbonden zijn, met vervaldatum ten
laatste in 2014;
– EUR 109 miljoen verkoopopties waaraan geen aankoopopties
verbonden zijn, met vervaldatum ten laatste in 2009.
Deze verkoopopties zullen onder IFRS resulteren in de opname
van een financiële schuld voor een bedrag gelijk aan de beste
schatting van het inkoopbedrag. De gevolgen daarvan op het
eigen vermogen en de resultatenrekening werden nog niet
bepaald (gezien de talrijke interpretaties die tot nu toe beschikbaar zijn).

Verkorte balans
ACTIVA (in miljoen EUR)
VASTE ACTIVA

31.12.2004

31.12.2003

1.368,8

1.198,3

31.12.2002
1.194,3

II.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

0,7

1,2

1,4

III.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

91,5

87,9

74,8

IV.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

1.276,6

1.109,2

1.118,1

VLOTTENDE ACTIVA

325,3

341,5

252,3

VI.

270,7

232,1

210,0

37,6

91,1

29,3

VIII. GELDBELEGGINGEN

9,8

8,5

7,1

IX.

LIQUIDE MIDDELEN

0,9

2,1

1,1

X.

OVERLOPENDE REKENINGEN

6,3

7,7

4,8

VOORRADEN

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

TOTAAL DER ACTIVA

1.694,1

1.539,8

1.446,6

31.12.2004

31.12.2003

31.12.2002

EIGEN VERMOGEN

675,8

608,3

572,8

I.A. GEPLAATST KAPITAAL

160,0

160,0

160,0

PASSIVA (in miljoen EUR)

II.

UITGIFTEPREMIES

IV.

RESERVES

V.

OVERGEDRAGEN WINST

24,4

24,4

24,4

464,0

396,8

364,6

27,4

27,1

23,8

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

43,6

51,9

51,1

SCHULDEN

974,7

879,6

822,7

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

767,7

693,6

636,3

IX.

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

186,9

168,9

170,3

X.

OVERLOPENDE REKENINGEN

20,1

17,1

16,1

TOTAAL DER PASSIVA

1.694,1
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1.539,8

1.446,6

Verkorte resultatenrekening
(in miljoen EUR)
I.

2004

2003

2002

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2.166,5

1.874,4

1.875,7
1.845,1

II.

BEDRIJFSKOSTEN

2.129,7

1.843,4

III.

BEDRIJFSWINST

36,8

31,0

30,6

IV.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

78,8

57,2

55,4

V.

FINANCIËLE KOSTEN

38,5

41,4

42,5

VI.

WINST UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING, VÓÓR BELASTING

77,1

46,8

43,5

VII.

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

5,5

10,1

-

VIII.

UITZONDERLIJKE KOSTEN

IX.

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING

IXBIS. UITGESTELDE BELASTINGEN
X.

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

XI.

WINST VAN HET BOEKJAAR

XII.

WIJZIGING VAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES

XIII.

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

(1)

-

6,1

-

82,6

50,8

43,5

0,1

0,1

0,1

-1,4

-1,7

-1,0

81,3

49,2

42,6

0,1

-0,8

0,2

81,4

48,4

42,8

(1) Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) /
Overboeking naar de belastingvrije reserves (-)
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Verkorte toelichting
STAAT VAN HET KAPITAAL
(in miljoen EUR)
A.

Bedrag

Aantal

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

1. Geplaatst kapitaal
Per einde van het vorige boekjaar

160,0

-

Per einde van het boekjaar

160,0

-

-

5.530.260

2,2

74.641

-

19

60,0

-

-

500.000

Het geplaatste kapitaal is volgestort
2. Samenstelling van het kapitaal
• Gewone aandelen
De gewone aandelen zijn zonder nominale waarde op naam of aan toonder.
Elk aandeel heeft een stemrecht.
C.

EIGEN AANDELEN AANGEHOUDEN DOOR :

• De vennootschap zelf
• Haar dochters
E.

TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL

F.

AANDELEN BUITEN KAPITAAL

• Winstaandeel op naam

Elk winstaandeel heeft een stemrecht en geeft recht op een dividend dat gelijk is aan één achtste van het dividend van een gewoon aandeel.

Aandelen

Aandeelhouders
Aantal

Totaal v/d
stemrechten

Winstaandelen
%

Aantal

%

Aantal

%

• s.a. de Participations et de Gestion, Brussel

966.890

17,48

-

-

966.890

16,03

• Reptid Commercial Corporation, Dover, Delaware

202.532

3,66

-

-

202.532

3,36

• Een natuurlijke persoon

153.990

2,78

125.000

25,00

278.990

4,63

in gemeenschappelijk overleg met Cobepa n.v.

1.323.412

23,93

125.000

25,00

1.448.412

24,02

• Nayarit Participations s.c.a.; Brussel

1.166.905

21,10

-

-

1.166.905

19,35

47.619

0,86

375.000

75,00

422.619

7,01

1.214.524

21,96

375.000

75,00

1.589.524

26,36

425.000

7,69

-

-

425.000

7,05

De drie bovenvermelde personen zijn verbonden en handelen

• Een natuurlijke persoon
De twee bovenvermelde personen zijn verbonden en handelen
in gemeenschappelijk overleg met Cobepa n.v.

• Cobepa n.v., Brussel

Cobepa n.v. handelt in gemeenschappelijk overleg met enerzijds Nayarit Participations s.c.a. en een natuurlijke persoon met elkaar verbonden, en
anderzijds met s.a. de Participations et de Gestion, Reptid Commercial Corporation en een natuurlijke persoon met elkaar verbonden.

TOEGESTAAN KAPITAAL
Op 27 mei 2004 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering de Raad van Bestuur voor een nieuwe en hernieuwbare periode van vijf jaar gemachtigd om het kapitaal in
één of meer stappen te verhogen met een maximaal bedrag van EUR 60.000.000 door inbreng in contanten of in natura of door opneming van beschikbare of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe maatschappelijke aandelen, al dan niet preferent, met of zonder stemrecht, met of zonder
inschrijvingsrecht, en met de mogelijkheid het preferente inschrijvingsrecht (inclusief ten voordele van één of meerdere specifieke personen) te beperken of te schrappen.

STATUTAIRE VOORWAARDEN VOOR DE OVERDRACHT VAN AANDELEN
Er mag geen enkele overdracht gebeuren van maatschappelijke aandelen op naam, die niet volledig volgestort zijn, behalve krachtens een speciale toelating van
de Raad van Bestuur voor iedere overdracht en ten gunste van een door de Raad van Bestuur aanvaarde overnemer (art. 7 van de statuten).
De winstbewijzen zullen slechts mogen worden overgedragen met de toestemming van de meerderheid van de leden die de Raad van Bestuur vormen en ten
gunste van een door deze leden aanvaarde overnemer (art. 8 van de statuten).
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Verkorte toelichting
VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS
De vergoedingen gefactureerd door de commissaris tijdens het boekjaar bedroegen EUR 92.977 exl. BTW voor de wettelijke controle van de
statutaire en geconsolideerde rekeningen, EUR 57.167 excl. BTW met betrekking tot de aanpassing van het eigen vermogen naar
aanleiding van de overgang naar IFRS in 2005 voor de geconsolideerde rekeningen en EUR 17.268 excl. BTW voor andere opdrachten met
betrekking tot s.a. D’Ieteren n.v.

69/
VERKORTE STATUTAIRE JAARREKENING •

79

Samenvatting van de waarderingsregels
De geactiveerde informatica ontwikkelingskosten
worden volgens de lineaire methode afgeschreven gedurende
de gehele economische levensduur. De duur van deze afschrijving mag niet kleiner zijn dan 2 jaar noch groter dan 7 jaar.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun aanschaffingswaarde. De interestkosten van het opgenomen kapitaal ter
financiering van de investering zijn hier niet inbegrepen. Vaste
activa die in bruikleen, financieringshuur of gelijkaardige rechten
worden gehouden, worden voor hun herstellingswaarde in kapitaal
opgenomen. De afschrijvingspercentages van de vaste activa
worden bepaald in functie van de vermoedelijke economische
gebruiksduur. Vanaf 1 januari 2003 worden de aangeworven of de
na deze datum opgestelde vaste activa pro rata temporis afgeschreven. De hieraan verbonden kosten worden over dezelfde
periode afgeschreven.
De voornaamste percentages zijn de volgende :

Financiële vaste activa worden opgenomen aan hun
aankoopprijs, na aftrek van de nog niet opgevorderde bedragen
(deelnemingen) of aan de nominale waarde (vorderingen). Ze
kunnen aan herwaardering worden onderworpen. Ze ondergaan
waardeverminderingen in geval van duurzame minderwaarde of
waardevermindering. Bijkomende kosten worden ten laste
genomen tijdens het boekjaar.

Vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op ten
hoogste één jaar worden gewaardeerd aan hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast indien de terugbetaling na afloop van de termijn geheel of gedeeltelijk onzeker is of in
gevaar gebracht wordt, of indien de realisatiewaarde bij afsluiting
van het boekjaar lager is dan de boekwaarde.

Voorraden nieuwe wagens worden gewaardeerd aan hun

5%

L/D

geïndividualiseerde aankoopprijs. De andere voorraadrubrieken
worden gewaardeerd aan hun aankoopprijs volgens de fifomethode, de gewogen gemiddelde prijs of de geïndividualiseerde
aankoopprijs. Waardeverminderingen worden toegepast naargelang de realisatiewaarde en de marktwaarde.

Inrichting van lokalen

10%

L/D

Geldbeleggingen en liquide middelen worden opge-

Magazijnmaterieel

15%

L/D

Netwerkidentificatiematerieel

20%

L/D

Kantoormeubilair

10%

L/D

nomen aan hun aanschaffingswaarde. Ze zijn onderhevig aan
waardeverminderingen indien de realisatiewaarde bij afsluiting
van het boekjaar lager ligt dan de aanschaffingswaarde.

Kantoormaterieel

20%

L/D

Rollend materieel

25%

L

<

Percentage
Gebouwen

Verwarmingsuitrusting
Informatica-uitrusting

Methode

10%

L/D

20%-33%

L/D

L: lineair.
D: degressief (percentage dubbel zo hoog als de basispercentage).

Materiële vaste activa worden geherwaardeerd wanneer ze
een zekere duurzame meerwaarde vertonen. De afschrijvingen
op de herwaarderingsmeerwaarden worden lineair berekend op
de resterende looptijd voorzien in het afschrijvingsplan van de
betrokken goederen.

Indien deze beleggingen uit eigen aandelen bestaan, aangehouden
ter dekking van aandelenopties, worden bijkomende waardeverminderingen genomen als de uitoefenprijs lager ligt dan de
waarde berekend zoals beschreven in voorgaande paragraaf.
Voorzieningen voor risico’s en kosten worden geïndividualiseerd opgenomen en houden rekening met voorzienbare
risico’s. Ze zijn aan terugname onderhevig in zover ze bij afsluiting van het boekjaar een actuele schatting overschrijden van de
risico’s en kosten waarvoor ze zijn opgesteld.

Schulden worden aan hun nominale waarde opgenomen.

WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA IN VREEMDE VALUTA
Financiële vaste activa worden gewaardeerd in overeenstemming met het advies 152/4 van de Commissie voor
Boekhoudnormen. Voorraden worden aan de historische koers
gewaardeerd, of aan de gemiddelde koers bij afsluiting van het
boekjaar, indien deze lager ligt dan de historische koers.
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Monetaire posten en verplichtingen worden gewaardeerd aan
de gemiddelde slotkoers of aan de koers van het contract in het
geval van specifieke dekkingstransacties. Alleen de negatieve
verschillen per valuta worden in het resultaat opgenomen.

4.2. GECONSOLIDEERDE FINANCIELE INFORMATIE VAN DICOBEL
Nota :
D'Ieteren is van plan zowel Dicobel n.v. als Belron integraal te consolideren in 2005 (tot hiertoe gebeurde
dit volgens de vermogensmutatiemethode). Deze wijziging, die samenvalt met de aanneming van de
IFRS-normen, zal een impact hebben op alle rubrieken van de geconsolideerde jaarrekening, balans en
financieringstabel van D'Ieteren n.v. maar verandert niets aan het eigen vermogen (groepsaandeel) of
aan het nettoresultaat (groepsaandeel).
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Geconsolideerde balans
ACTIVA (in miljoen EUR)

31.12.2004

TOELICHTING

VASTE ACTIVA
II.

31.12.2003

713,4

31.12.2002

735,7

773,5

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

VIII.

219,0

219,0

219,0

III. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

XII.

371,6

393,0

409,6

IX.

122,8

123,7

123,1

14,5

15,8

16,4

IV. MATERIËLE VASTE ACTIVA

A.

Terreinen en gebouwen

B/C. Installaties, machines, uitrusting, meubilair
en rollend materieel

V.

D.

Leasing

F.

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

B.

Andere ondernemingen

64,4

85,8

4,5

12,5

20,9

33,3

31,0

-

-

-

21,8

-

2. Vorderingen en borgtochten

-

VLOTTENDE ACTIVA
VII. VOORRADEN
VIII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

-

21,8
21,8

280,6

283,0

95,9

97,5

268,6
90,5

134,3

151,9

138,4

A.

Handelsvorderingen

90,9

90,7

98,6

B.

Overige vorderingen

43,4

61,2

39,8

IX. GELDBELEGGINGEN

B.
X.

70,5

Overige beleggingen

LIQUIDE MIDDELEN

XI. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA

13,4

0,5

2,4

13,4

0,5

2,4

32,9

32,5

36,7

4,1

0,6

0,6

994,0
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1.018,7

1.042,1

Geconsolideerde balans
PASSIVA (in miljoen EUR)

31.12.2004

TOELICHTING

31.12.2003

31.12.2002

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN

393,1

380,5

387,2

EIGEN VERMOGEN, AANDEEL VAN DICOBEL

322,3

314,3

303,5

I.

291,4

291,4

291,4

XI.

28,0

17,4

9,4

XII.

1,7

1,7

-

GEPLAATST KAPITAAL

IV. GECONSOLIDEERDE RESERVES
V.

CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

VI. OMREKENINGSVERSCHILLEN
BELANGEN VAN DERDEN

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
IX. A.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

A.

277,4

Financiële schulden

202,4

240,1

-

-

281,1

279,8

271,7

23,3

28,5

31,2

7,7
3,7

20,0

121,5

51,4

2. Bezoldigingen en sociale lasten

61,7

Overige schulden

XII. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA

110,8

110,8
113,1

1. Belastingen

7,4
7,4

4,0
121,5

Schulden met betrekking tot

118,5
0,2

21,6

3. Overige leningen

F.

119,7
1,4

1,6

Handelsschulden
1. Leveranciers

364,2

273,1

1. Kredietinstellingen

E.

328,0
5,6

XI. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

B.

364,2

5,9

5. Overige leningen

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen XIII.

642,5

328,2

4,3

Overige schulden

A.

12,4
12,4

623,0

278,8

Financiële schulden

12,4

15,2
15,2

570,3
XIII.

4. Kredietinstellingen

C.

15,2

30,6

3. Leasingschulden

D.

2,7
83,7

30,6

SCHULDEN
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

3,8
66,2

30,6

4. Overige risico’s en kosten

X.

1,2
70,8

123,7
123,7

123,7
64,5

85,4
46,4

59,2

39,0

1,6

9,1

24,0

10,4

15,0

6,6

994,0

1.018,7

1.042,1
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Geconsolideerde resultatenrekening
(in miljoen EUR)
I.

TOELICHTING

2004

2003

2002

XIV.

1.120,3

1.061,1

981,4

OMZET

II.

KOSTEN VAN VERKOPEN

573,5

551,6

521,4

III.

BRUTOMARGE

546,8

509,5

460,0

IV.

COMMERCIËLE KOSTEN

179,3

167,3

151,2

V.

ADMINISTRATIEVE KOSTEN

273,7

259,5

233,9

VI.

KOSTEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

1,3

1,1

2,6

VII.

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2,3

0,5

2,0

IX.

BEDRIJFSWINST (+) / BEDRIJFSVERLIES (-)

94,8

82,1

74,3

X.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

1,4

1,6

1,9

B.

1,4

1,6

1,9

FINANCIËLE KOSTEN

47,5

54,7

58,0

A.

Kosten van schulden

24,8

30,3

32,7

B.

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

22,5

23,7

24,4

C.

Waardeverminderingen op vlottende activa

D.

Andere financiële kosten

XI.

XIV.

Opbrengsten uit vlottende activa

-

-

0,9

0,2

0,7

-

XII.

WINST (+) / VERLIES (-) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
48,7

29,0

18,2

XIII.

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

0,2

0,6

2,8

E.

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

0,2

0,6

1,1

F.

Andere uitzonderlijke opbrengsten

1,7

VÓÓR BELASTING

XIV. UITZONDERLIJKE KOSTEN

XV.

D.

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

F.

Andere uitzonderlijke kosten

XIV.

WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING

XVI. UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

(1)

XVII. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

A.

Belastingen

-

-

19,2

6,9

-

19,2

2,2

-

-

4,7

-

29,7

22,7

21,0

1,6

-5,3

-8,4

13,7

18,4

17,3

13,7

18,4

17,3

14,4

9,6

12,1

3,8

1,5

2,7

10,6

8,1

9,4

XVIII. WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VAN DE GECONSOLIDEERDE
ONDERNEMINGEN
XXI. AANDEEL VAN DERDEN IN HET RESULTAAT
XXII. AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT

GECONSOLIDEERDE RESULTAATVERWERKING
GECONSOLIDEERD RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

1. Aandeel van Dicobel

10,6

2. Aandeel van derden

3,8

VERWERKING VAN HET AANDEEL VAN DICOBEL

2004

2003

14,4

9,6
8,1

1. Toevoeging aan de reserves

10,6

3. Bestuurders
VERWERKING VAN HET AANDEEL VAN DERDEN
3,8

(1) Toevoegingen (+) / Bestedingen en terugnemingen (-).
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9,4
9,3

0,1
3,8

1. Toevoeging aan de reserves

2,7
8,1

8,0
-

12,1
9,4

1,5
10,6

2002

0,1
1,5

1,5

2,7
2,7

Geconsolideerde jaarrekening per sector
BALANS (in miljoen EUR)

31.12.2004
Dicobel

Groep

31.12.2003
Dicobel

Commentaar

Belron

Belron

Groep

Immateriële vaste activa

1

219,0

-

219,0

219,0

-

219,0

Consolidatieverschillen

2

356,1

15,5

371,6

371,7

21,3

393,0

Materiële vaste activa

3

122,8

-

122,8

123,7

-

123,7

95,9

-

95,9

97,5

-

97,5

Vorderingen op ten hoogste één jaar

4

134,2

0,1

134,3

130,0

21,9

151,9

Geldbeleggingen

5

ACTIVA
VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

0,5

12,9

13,4

0,5

-

0,5

32,9

-

32,9

32,5

-

32,5

4,0

0,1

4,1

0,5

0,1

0,6

965,4

28,6

994,0

975,4

43,3

1.018,7

-

322,3

322,3

-

314,3

314,3

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN, AANDEEL VAN DICOBEL

6

BELANGEN VAN DERDEN
VOORZIENINGEN

70,8

-

70,8

66,2

-

66,2

7

30,6

-

30,6

15,2

-

15,2

8

277,4

-

277,4

208,3

119,7

328,0

1,4

-

1,4

0,2

-

0,2

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-financiële schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Financiële schulden

9

44,9

-

44,9

32,1

4,1

36,2

10

235,0

1,2

236,2

238,0

5,6

243,6

9,5

0,9

10,4

14,1

0,9

15,0

TOTAAL DER PASSIVA

669,6

324,4

994,0

574,1

444,6

1.018,7

NETTO FINANCIËLE SCHULDEN

288,9

-12,9

276,0

207,4

123,8

331,2

Niet-financiële schulden
Overlopende rekeningen
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Geconsolideerde jaarrekening per sector
2004

RESULTATENREKENING (in miljoen EUR)

Commentaar

Belron

Dicobel

2003
Groep

Belron

Dicobel

Groep

OMZET

11

1.120,3

-

1.120,3

1.061,1

-

1.061,1

KOSTEN VAN VERKOPEN

12

573,5

-

573,5

551,6

-

551,6

546,8

-

546,8

509,5

-

509,5

BRUTOMARGE

COMMERCIËLE KOSTEN

13

179,3

-

179,3

167,3

-

167,3

ADMINISTRATIEVE KOSTEN

14

272,9

0,8

273,7

258,7

0,8

259,5

KOSTEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

1,3

-

1,3

1,1

-

1,1

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2,3

-

2,3

0,5

-

15

95,6

-0,8

94,8

82,9

1,1

0,3

1,4

0,9

0,7

1,6

Financiële kosten (1)

16

15,6

9,4

25,0

19,7

11,3

31,0

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

17

22,7

-0,2

22,5

22,7

1,0

23,7

-9,5

9,5

-

-11,4

11,4

-

48,9

-0,2

48,7

30,0

-1,0

29,0

BEDRIJFSWINST (+) / BEDRIJFSVERLIES (-)

-0,8

0,5
82,1

FINANCIEEL RESULTAAT

Financiële opbrengsten

Intra-groep opbrengsten (+) / kosten (-)
WINST (+) / VERLIES (-) UIT DE GEWONE
BEDRIJFSUITOEFENING VÓÓR BELASTING

UITZONDERLIJK RESULTAAT

Uitzonderlijke opbrengsten

18

0,2

-

0,2

0,6

-

0,6

Uitzonderlijke kosten

19

19,2

-

19,2

6,9

-

6,9

29,7

23,7

-1,0

22,7

WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR
VÓÓR BELASTING

29,9

-0,2

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT, UITGESTELDE
BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

20

15,1

0,2

15,3

13,1

-

13,1

14,8

-0,4

14,4

10,6

-1,0

9,6

WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR
VAN DE GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

AANDEEL VAN DERDEN IN HET RESULTAAT

3,8

3,8

1,5

-

1,5

AANDEEL VAN DE GROEP IN HET RESULTAAT

11,0

-0,4

-

10,6

9,1

-1,0

8,1

COURANT RESULTAAT NA BELASTING, AANDEEL VAN DICOBEL(1) 21

41,9

-0,4

41,5

31,2

-

31,2

(1) Vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen.

10 • GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

76/

Geconsolideerde jaarrekening per sector
2004

FINANCIERINGSTABEL (in miljoen EUR)

Commentaar

Belron

Dicobel

2003
Groep

Belron

Dicobel

Groep

EXPLOITATIEVERRICHTINGEN
GECONSOLIDEERD(E) WINST (+) / VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR

14,8

-0,4

14,4

10,6

-1,0

9,6

Afschrijvingen op materiële vaste activa

26,9

-

26,9

28,3

-

28,3

Afschrijvingen op consolidatieverschillen

22,7

-0,2

22,5

22,7

1,0

23,7

10,0

0,5

10,5

-5,0

-

-5,0

Andere elementen van het resultaat die geen
thesauriestromen meebrengen
Min : uitzonderlijke resultaten na belasting

15,1

0,2

15,3

4,6

-

4,6

22

89,5

0,1

89,6

61,2

-

61,2

WIJZIGING IN DE BEHOEFTE AAN BEDRIJFSKAPITAAL 23

-6,0

22,0

16,0

18,7

8,4

27,1

EXPLOITATIEKASMIDDELEN (1)

83,5

22,1

105,6

79,9

8,4

88,3

COURANTE CASHFLOW NA BELASTING

INVESTERINGSVERRICHTINGEN
Immateriële en materiële vaste activa
Financiële vaste activa

24
25

INVESTERINGSKASMIDDELEN (1)

-23,5

-

-23,5

-29,9

-

-29,9

-9,7

-

-9,7

-7,7

-19,2

-26,9

-33,2

-

-33,2

-37,6

-19,2

-56,8

FINANCIERINGSVERRICHTINGEN
Dividenden en tantièmes van moedermaatschappij
Wijziging in financiële schulden
Wijziging in schulden ivm verwervingen
Intra-groep wijziging
FINANCIERINGSKASMIDDELEN

81,1

(1)

TOTAAL DER THESAURIESTROMEN VAN HET BOEKJAAR 26

-0,1

-0,1

-

-0,1

-0,1

-133,3

-52,2

-38,6

15,4

-23,2

-6,8

-19,6

5,0

-14,6

-1,8

-5,0

-129,2

129,2

-

11,4

-11,4

-

-49,9

-9,2

-59,1

-46,8

8,9

-37,9

13,3

-4,5

0,4

12,9

-1,9

-6,4

(1) Vermeerderingen (+) / Verminderingen (-).
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Commentaar op de geconsolideerde
jaarrekening per sector
BALANS
1. De immateriële vaste activa vertegenwoordigen de
reële waarde toegekend aan de merken AUTOGLASS® en
CARGLASS® (EUR 219,0 miljoen), berekend ten tijde van de
overname van Belron in december 1999. Op dit bedrag zijn
geen afschrijvingen toegepast, aangezien de Raad van
Bestuur van oordeel is dat deze merken geen vaste
gebruiksduur hebben. De boekwaarde van die merken wordt
onderworpen aan een jaarlijkse test voor waardeverminderingen.
2. De consolidatieverschillen vloeien voort uit het verschil
tussen de boekwaarde van de participaties en de fractie van
het netto actief (eventueel opnieuw geëvalueerd) die ze vertegenwoordigen. De consolidatieverschillen worden afgeschreven over een periode van 20 jaar. De netto wijziging
(EUR –21,4 miljoen) van de consolidatieverschillen vloeit
voort uit (i) de afschrijvingen voor een bedrag van EUR 22,5
miljoen (EUR 23,7 miljoen in 2003 – zie commentaar 17),
(ii) de overnames tijdens de periode (EUR 9,2 miljoen), en (iii)
de terugneming van een voorziening initieel geboekt tegenover consolidatieverschillen in 1999 (zie commentaren 7 en 17).
3. De materiële vaste activa omvatten een investering van
EUR 33,3 miljoen (EUR 31,0 miljoen in 2003) in het geïntegreerde informaticaplatform dat momenteel wordt ontwikkeld (gekend als «Bridge»). Aangezien de toepassing van
«Bridge» nu in 2005 is gepland, werd nog niet gestart met
de afschrijving van deze investering tijdens het lopende
boekjaar. De bewegingen op de materiële vaste activa worden in detail uiteengezet in toelichting IX.
4. De vorderingen op ten hoogste één jaar van Belron
bestaan voornamelijk uit handelsvorderingen (EUR 90,9 miljoen tegenover EUR 90,7 miljoen in 2003). De overige vorderingen van Belron omvatten uitgestelde belastingvorderingen
voor EUR 13,5 miljoen (EUR 15,2 miljoen in 2003). De deposito geregistreerd bij Dicobel eind 2003 (EUR 21,8 miljoen), als
waarborg voor de uitvoering van haar verplichtingen tegenover
de bankiers van Belron, werd vrijgemaakt tijdens het boekjaar.
5. De geldbeleggingen van Dicobel vertegenwoordigen termijndeposito’s.
6. De wijziging van het eigen vermogen van Dicobel tegenover 31 december 2003 is als volgt te verklaren:

31 december 2003

314,3

Resultaat van het boekjaar

10,6

Omrekeningsverschillen
31 december 2004

7. De netto stijging van de voorzieningen (EUR +15,4 miljoen) is vooral te wijten aan (i) de terugneming (geboekt
tegenover consolidatieverschillen – zie commentaren 2 en 17)
van een voorziening van EUR 9,4 miljoen geboekt in 1999
om een rechtsgeschil te dekken dat dit jaar werd bijgelegd
ten voordele van Belron, (ii) een herindeling van voorzieningen voor een bedrag van EUR 5,0 miljoen voorheen voorgesteld in de niet-financiële schulden op minder dan één
jaar, en (iii) een uitzonderlijke voorziening van EUR 19,2 miljoen geboekt om de contante regeling van het aandelenoptieplan voor het management te dekken naar aanleiding van
de beslissing van Belron om in 2005 niet naar de beurs te
gaan (zie commentaar 19). Deze contante regeling vermijdt
de verwatering van de participatie van de bestaande aandeelhouders die de uitgifte van nieuwe aandelen tot gevolg
zou hebben gehad.
8. De financiële schulden op meer dan één jaar bestaan
voornamelijk uit de aan Belron toegestane bankkredieten
(EUR 273,1 miljoen tegenover EUR 202,4 miljoen in 2003) en
andere financiële schulden van Belron (EUR 4,3 miljoen tegenover EUR 5,9 miljoen in 2003). In september 2004 betaalde
Dicobel een aandeelhouderslening, oorspronkelijk toegekend
in 2000, van EUR 129,2 miljoen (EUR 119,7 miljoen openstaand kapitaal op het einde van 2003 en vervallen interesten
voor EUR 9,5 miljoen) terug. Deze terugbetaling is het gevolg
van de globale herstructurering van Belron’s schuld.
9. Na vrijmaking van de hierboven vermelde deposito (zie
commentaar 4), heeft Dicobel het voorschot van EUR 4,0 miljoen
eind 2003, door de aandeelhouders toegekend, terugbetaald. De
daling van de financiële schulden op minder dan één
jaar wordt hierdoor uitgelegd. Het bedrag voor Belron bestaat
uit een lening toegekend door D’Ieteren op korte termijn van
EUR 20,0 miljoen (nihil eind 2003).
10. Als gevolg van de vrijmaking van de hierboven vermelde
deposito (zie commentaar 4), betaalde Dicobel de uitstaande
bedragen in het kader van de transacties afgesloten in 2003
tussen Dicobel en de minderheidsaandeelhouders van
Belron terug. De niet-financiële schulden op minder
dan één jaar zijn hierdoor gedaald. Deze van Belron omvatten de nog te betalen bedragen in verband met de verwervingen (EUR 0,7 miljoen tegenover EUR 3,7 miljoen in 2003).
Een bijkomend bedrag van EUR 1,4 miljoen is op meer dan
één jaar betaalbaar (EUR 0,2 miljoen eind 2003).

-2,6
322,3
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Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening per sector
RESULTATENREKENING
De boekjaren tot 31 december 2003 en 2004 bestrijken elk een
periode van 12 maanden. Het gemiddelde percentage dat voor
de consolidatie van de resultatenrekening werd gebruikt is
81,73% (80,93% in 2003) ingevolge de netto-verhoging op eind
2003 van Dicobel’s aandeel in Belron’s uitgegeven kapitaal.
11. De groep heeft een omzet gerealiseerd van EUR 1.120,3
miljoen (EUR 1.061,1 miljoen in 2003), een stijging met 5,6%
die voortkomt uit (i) een groei met constante perimeter en
wisselkoersen van 1,9%, (ii) de positieve invloed (+3,0%)
van de expansie (in Brazilië in 2003, in Noorwegen in 2003
en 2004 en in Italië in 2004), en (iii) de gunstige invloed van
de wisselkoersen (+0,6%). In toelichting XIV wordt een
geografische spreiding van de omzet gegeven.
12. De verkoopkosten van Belron omvatten voornamelijk
bevoorradingen evenals de personeelskosten die rechtstreeks op de verkoop betrekking hebben. De kosten van de
interventievoertuigen voor mobiele operaties zijn hier ook
geboekt.
13. De commerciële kosten van Belron vertegenwoordigen
de kosten die voortvloeien uit zijn commerciële infrastructuur (regionale centra en verkooppunten), zoals indirecte
kosten voor personeel, huur en afschrijvingen.
14. De administratieve kosten van Belron omvatten met
name de andere personeelskosten, de marketingkosten en
de informaticakosten. De niet-geactiveerde kosten van het
geïntegreerde informaticaplatform «Bridge» vertegenwoordigen EUR 9,4 miljoen (tegenover EUR 7,5 miljoen in 2003).
15. De stijging van het bedrijfsresultaat van Belron is als
volgt te verklaren :
31 december 2003

82,9

Verbetering van de verkoopvolumes

9,5

Bruto marge effect
Stijging van overige kosten

8,8
-11,1

als gevolg van de terugname van de voorziening van EUR 9,4
miljoen hierboven vermeld (zie commentaren 2 en 7). Zonder
deze correctie zouden de afschrijvingen op consolidatieverschillen EUR 24,6 miljoen bedragen.
18. De uitzonderlijke opbrengsten van Belron hebben
betrekking op zijn filiaal Glasplus. De overdracht van 0,99%
van het kapitaal van Glasplus aan zijn voornaamste minderheidsaandeelhouder heeft een meerwaarde opgebracht van
EUR 0,2 miljoen. Het uitzonderlijke resultaat van het vorige
boekjaar had eveneens betrekking op Glasplus.
19. De uitzonderlijke lasten van Belron voor EUR 19,2 miljoen hebben betrekking op het aanleggen van een voorziening met betrekking tot het aandelenoptieplan voor het
management hierboven vermeld (zie commentaar 7). In
2003 hadden de uitzonderlijke lasten betrekking op de herstructureringen in het Verenigd Koninkrijk (rationalisering van
de bevoorrading) en plannen voor kostenverlaging in Canada
en Australië.
20. De belastingen van Belron omvatten een belastingkrediet
van EUR 3,9 miljoen met betrekking tot het uitzonderlijke
resultaat (EUR 1,7 miljoen in 2003). De beweging van het
boekjaar op de uitgestelde belasting vertegenwoordigt een
last van EUR 1,6 miljoen (tegenover een opbrengst van
EUR 5,3 miljoen in 2003). Met uitsluiting van de uitgestelde
belastingen bedragen de belastingen van Belron EUR 13,5
miljoen (tegenover EUR 18,4 miljoen in 2003). Het belastingtarief van Belron, met uitsluiting van uitzonderlijke elementen, bedraagt 26,5% (28,1% in 2003). De belasting van
Dicobel, voor een bedrag van EUR 0,2 miljoen, betreft de
reorganisatie van zijn aandeelhouderschap in Plate Glass
Holdings in 2000, vóór zijn verkoop in 2001. Dat bedrag,
opgeëist door de Zuid-Afrikaanse belastingdiensten maar
betwist door Dicobel, wordt als een uitzonderlijke kost
beschouwd in de berekening van het courante resultaat na
belasting (zie commentaar 21).

5,0

21. Het aandeel van de groep in het courante resultaat

Omrekeningsverschillen

0,5

31 december 2004

95,6

na belasting en vóór afschrijvingen op de consolidatieverschillen wordt als volgt berekend:

Expansie

16. De financiële kosten van Belron omvatten de kosten voor
schulden voor een bedrag van EUR 15,4 miljoen (EUR 19,0
miljoen in 2003) en overige financiële kosten van EUR 0,2 miljoen (EUR 0,7 miljoen in 2003). De financiële lasten van
Dicobel vertegenwoordigen voornamelijk debiteureninteresten tegenover zijn aandeelhouders (over 9 maanden in
2004 tegenover 12 maanden in 2003).

(in miljoen EUR)

2004

2003

Aandeel van de groep in het resultaat van:
Belron

11,0

9,1

Dicobel

-0,4

-1,0

10,6

8,1

Belron

18,6

18,4

Dicobel

-0,2

1,0

Belron

12,3

3,7

Dicobel

0,2

-

41,5

31,2

Subtotaal
Aandeel van de groep in de afschrijvingen
op de consolidatieverschillen uitgevoerd door:

17. De afschrijvingen op consolidatieverschillen voor
een bedrag van EUR 22,5 miljoen bestaan uit EUR 18,4 miljoen voor het aandeel van de groep (19,4 miljoen in 2003) en
EUR 4,1 miljoen ten laste van derden (EUR 4,3 miljoen in
2003). De daling van de afschrijvingen op consolidatieverschillen, samen met het negatieve bedrag bij Dicobel, vloeien voort uit de correctie van de gecumuleerde afschrijvingen

Aandeel van de groep in de uitzonderlijke
elementen na belasting van:

TOTAAL
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Commentaar op de geconsolideerde jaarrekening per sector
FINANCIERINGSTABEL
22. De courante cashflow na belasting van Belron omvat
een «EBITDA» (bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen) van
EUR 122,5 miljoen (tegenover EUR 111,2 miljoen in 2003).
De EBITDA van Dicobel is negatief (EUR -0,8 miljoen in 2004
en in 2003).

25. De netto cashflow op de financiële vaste activa bestaat
uit de door Belron gerealiseerde verwervingen.
26. De overeenstemming van de thesauriestromen wordt als
volgt verklaard:

23. De wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal
omvat de cashflows met betrekking tot de wijzigingen van
rubrieken VII, VIII en XI van het actief (activa in omloop) en
van de rubrieken XI C tot F (met uitzondering van de bedragen met betrekking tot verwervingen) en XII van het passief.

(in miljoen EUR)

2004

2003

Thesaurie bij de aanvang van het boekjaar

33,0

39,1

Thesauriestroom van het boekjaar

13,3

-6,4

Wijzigingen in de consolidatiekring

-

0,3

46,3

33,0

Thesaurie op het einde van het boekjaar
Namelijk:

24. De netto cashflow op de materiële vaste activa omvat
een investering van EUR 2,0 miljoen (EUR 8,9 miljoen in
2003) voor de ontwikkeling van het geïntegreerde informaticaplatform «Bridge».
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IX. Geldbeleggingen

13,4

0,5

X. Liquide middelen

32,9

32,5

Toelichting
bij de geconsolideerde jaarrekening
I. CONSOLIDATIEBEGINSELEN
1. CONSOLIDATIEPLICHT

de bevoegdheid in rechte of in feite beschikt om een
beslissende invloed uit te oefenen op het beleid.

De geconsolideerde jaarrekening van Dicobel n.v. wordt opgesteld op basis van de regels voorzien in het Koninklijk Besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen. De consolidatiekring omvat de ondernemingen die een duidelijke belangrijkheid hebben op het niveau
van de groep. Daarom worden, in overeenstemming met art.
107 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, de ondernemingen die individueel of samen een omzet van minder dan
EUR 10 miljoen en een balanstotaal van minder dan EUR 10
miljoen hebben, buiten de consolidatiekring gehouden.
Ondernemingen die niet aan deze belangrijkheidscriteria voldoen, worden echter toch geconsolideerd indien zij een voldoende ontwikkelingspotentieel kunnen voorleggen of indien
zij participaties hebben in ondernemingen die conform de
bovenstaande criteria wel geconsolideerd worden.

• De vermogensmutatie wordt toegepast op de geassocieerde ondernemingen waarin de consoliderende onderneming en haar in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen minstens 20% van het kapitaal bezitten
en/of een invloed van betekenis uitoefenen op het beleid.
Deze methode wordt eveneens toegepast op de gemeenschappelijke dochterondernemingen, behalve wanneer de
activiteit van de gemeenschappelijke dochterondernemingen nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de onderneming die over de gezamenlijke controle beschikt, in welk
geval de gemeenschappelijke dochternemingen zouden
opgenomen worden volgens de methode van de evenredige consolidatie.
• De andere participaties (ondernemingen waarin de deelneming van de groep kleiner is dan 20%) worden in de geconsolideerde balans opgenomen tegen nettoboekwaarde.

2. CONSOLIDATIEPRINCIPES

De volledige lijst van de ondernemingen bedoeld door
art. 165 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 zal
neergelegd worden bij de Balanscentrale bij de Nationale
Bank van België. Deze kan op eenvoudig verzoek verkregen
worden bij de maatschappelijke zetel van Dicobel n.v.,
Maliestraat 50, 1050 Brussel.

De consolidatieprincipes zijn de volgende :
• De integrale consolidatie wordt toegepast op alle
dochterondernemingen die Dicobel n.v. direct of indirect
controleert. Dit betreft alle dochterondernemingen ten
opzichte waarvan de consoliderende onderneming over

II. INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN
De lijst hieronder vermeldt de voornaamste dochterondernemingen en subondernemingen geconsolideerd door globale integratie. Dicobel n.v. bezit direct de hierna vermelde
dochteronderneming. Het vermelde percentage is datgene
wat Dicobel n.v. in die dochteronderneming bezit eind 2004.

Belron Canada Inc.

100%

Suite 800, Upper Water Street 1959, P.O. Box 997
Halifax NS B3J 2X2 - Canada

Carglass GmbH
Belron s.a.

81,73%

100%

Godorfer Hauptstrasse 175 - 50997 Köln - Duitsland

Boulevard Prince Henri 9B - L-1724 Luxemburg - Luxemburg

Carglass n.v.

De voornaamste dochterondernemingen van Belron s.a.
worden hieronder opgesomd. De opgegeven percentages
zijn de percentages die Belron s.a. in deze dochterondernemingen bezit.
Belron International s.a.

100%

Trichterheideweg 11 - 3500 Hasselt - België - B.T.W. BE 423 023 845

Autoglass Vidros Para Viaturas Ltda

100%

100%

Rue Manuel Pinto de Azevedo 662 - Ramalde - 4100 Porto - Portugal

Boulevard Prince Henri 9B - L-1724 Luxemburg - Luxemburg

Carglass b.v.

Carglass (NZ) Ltd

100%

Science Park - Eindhoven 5525 - 5692EM Son - Nederland

Carglass s.a.s.

100%

Sultan Street 2-4 P.O. Box 17307 - Ellerslie, Auckland - Nieuw-Zeeland

Autoglass Ltd

100%

100%

Priory Business Park 1, Cardington - Bedford MK44 3US
Verenigd Koninkrijk

ZI du Petit Nanterre - 2/18 rue des Peupliers - Hall 102
92924 Nanterre Cedex - Frankrijk
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Carglass Ltd

100%

Carglass AS

Upper Mount Street 39-40 - Dublin 2 - Ierland

O’Brien Glass Industries (Pty) Ltd

Fyrstikkalleen 1 - Helsfyr - 0661 Oslo - Noorwegen

100%

Davies Road 45 - Padstow - NSW 2211 - Australië

Carglass Suisse S.A.

100%

Aegeristrasse 33 - 6300 Zug - Zwitserland

Carglass A/S

In november 2004 heeft Carglass AS een exploitant verworven in Noorwegen en heeft daarmee twee bijkomende servicepunten toegevoegd aan het Noorse netwerk. Het consolidatieverschil voortvloeiend uit deze overname bedraagt EUR 0,9
miljoen. De weerslag ervan op de bedrijfsopbrengsten en het
bedrijfsresultaat is immaterieel.

100%

Nucleus Comercio Exterior SA

Bredgade 57 - 7400 Herning - Denemarken

Carglass BV Sucursal en España

100%

Belron Technical Ltd (voorheen : AGSI Ltd)

100%

1 Singer Way - Woburn Road Industrial Estate - Kempston
Bedford MK42 7AN - Verenigd Koninkrijk

100%

Glasplus Ltd

Box 19125 - 10432 Stockholm - Zweden

Darma SpA

51%

Rua Antonio Nagib Ibrahim 44 - Sao Paulo - Brazilië

Calle Facundo Bacardi di Masso 7-11, P.I. Can Magarola,
Mollet del Valles - 08100 Barcelona - Spanje

Carglass Sweden AB

100%

88,39%

The King’s Observatory - Old Deer Park - Richmong - Surrey
TWA92AZ - Verenigd Koninkrijk

100%

Via Caldera 21 - 20153 Milan - Italië

In maart 2004 heeft Darma SpA de op één na grootste specialist in voertuigbeglazing in Italië overgenomen en voegde
daardoor 30 nieuwe servicepunten toe aan haar Italiaanse
netwerk. Het consolidatieverschil ontstaan door deze overname bedraagt EUR 8,3 miljoen. Voor het boekjaar eindigend
op 31 december 2004 genereerden deze servicepunten een
omzet van EUR 11,4 miljoen en een bedrijfswinst van
EUR 1,0 miljoen.

Belron heeft in januari 2004 een participatie van 0,99% verkocht aan de belangrijkste minderheidsaandeelhouder van
Glasplus. Deze transactie heeft een uitzonderlijke meerwaarde van EUR 0,2 miljoen opgeleverd. In april 2004 heeft
Belron de participatie van de belangrijkste minderheidsaandeelhouder in zijn geheel verworven voor een symbolisch
bedrag van GBP 1. Deze transactie heeft geen merkelijke
weerslag op de consolidatieverschillen noch op het geconsolideerde resultaat van Dicobel. Hieropvolgend werd de
beslissing genomen de activiteit van Glasplus stop te zetten.
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VI. WAARDERINGSREGELS
1. PRINCIPES
De waarderingsregels zijn opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften, meer bepaald art. 32, 46 en
51 van het Koninklijk Besluit van 30 Januari 2001 inzake voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Behoudens een
belangrijke wijziging aan de structuur van de moederonderneming of haar economische omgeving, worden de waarderingsregels die opgesteld zijn met het oog op de continuïteit
van de exploitatie niet gewijzigd door het beheersorgaan
zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld wordt in de toelichting bij
de jaarrekening. Actief- of passiefbestanddelen die niet
gewaardeerd zijn overeenkomstig de regels die gelden voor
de geconsolideerde jaarrekening, worden ten behoeve van
de consolidatie aangepast. Het principe van de homogene
waardering wordt eveneens gehanteerd voor de rekeningen
van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast.
2. WAARDERINGSREGELS VOOR DE ACTIVA
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste van de
resultatenrekening genomen.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden op de actiefzijde van de
balans opgenomen volgens hun aanschaffingswaarde en
afgeschreven tegen 20% per jaar. Op grond van artikel 61 van
het Koninklijk Besluit van 30 Januari 2001 worden de merken
en merknamen die in het bezit van de groep zijn en waarvan
het gebruik niet beperkt is in de tijd, niet afgeschreven. Verder
zullen deze slechts het voorwerp van een waardevermindering zijn in geval van duurzaam waardeverlies of
depreciatie. De merknamen CARGLASS® en AUTOGLASS®
worden in de geconsolideerde jaarrekening op 31 december
2004 opgenomen voor een waarde van EUR 219,0 miljoen.
Consolidatieverschillen
Bij de integratie van een nieuw filiaal of bij de vermogensmutatie van de participatie in een nieuwe geassocieerde
onderneming, of ook nog bij de verwerving van een aanvullende participatie, wordt de boekhoudkundige waarde van de
aandelen van deze ondernemingen vergeleken met de fractie
van het netto actief dat zij vertegenwoordigen. In voorkomend
geval wordt rekening gehouden met een herwaardering van
de waarden van het actief en het passief. Op die manier
wordt een consolidatieverschil vastgesteld en geregistreerd
onder de rubriek «consolidatieverschillen», en wel aan actiefzijde indien positief en aan passiefzijde indien negatief. De
positieve consolidatieverschillen worden lineair (prorata temporis) afgeschreven over een maximum looptijd van 20 jaar,
tenzij een langere periode gewettigd wordt overeenstemmend met de waarschijnlijke gebruiksperiode van het
actief.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden opgenomen volgens hun aanschaffingswaarde en lineair afgeschreven volgens een ritme van:
• 5% voor gebouwen;
• 10% - 20% voor meubilair, benodigdheden en inrichting
van lokalen;
• 20% - 50% voor informaticamateriaal.
De hieraan verbonden bijkomende kosten worden over
dezelfde periode afgeschreven.
Financiële vaste activa
De niet geconsolideerde participaties en aandelen worden in
de balans opgenomen tegen hun aankoopprijs. Op het einde
van elk boekjaar wordt de boekhoudkundige waarde van elke
financiële participatie die in de balans voorkomt geherwaardeerd volgens de netto toestand van de overeenstemmende onderneming : wanneer uit deze waardering een
duurzaam waardeverlies blijkt ten opzichte van de inventariswaarde, worden de aandelen in waarde verminderd. De vorderingen worden geboekt tegen de aanschafwaarde op het
ogenblik van de verrichting. Waardeverminderingen worden
geregistreerd wanneer de terugbetaling van het geheel of
een deel van de vorderingen onzeker is of in gevaar wordt
gebracht. Indien deze waardeverminderingen in de loop van
een later boekjaar overdreven of zonder voorwerp blijken, leiden ze tot een nieuwe herwaardering.
Vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen worden geboekt volgens hun nominale
waarde overeenkomstig art. 67 van het Koninklijk Besluit van
30 juni 2001. Waardeverminderingen worden toegepast
indien de terugbetaling op de vervaldatum geheel of gedeeltelijk onzeker is of in gevaar wordt gebracht. Indien bij de afsluiting van een later boekjaar deze waardeverminderingen overdreven of zonder voorwerp blijken, brengt dit een herwaardering van de boekwaarde in de resultatenrekening mee. De
latente verliezen en winsten op vorderingen in vreemde valuta
worden geregistreerd in omrekeningsverschillen. Indien het
saldo van deze verschillen (per vreemde munt) representatief
blijkt voor een latent verlies (debet), conform het voorzichtigheidsprincipe, wordt dit verlies geboekt ten laste van het
betrokken boekjaar; in het andere geval wordt de eventuele
latere winst overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geldbeleggingen
Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd
als vorderingen op ten hoogste één jaar. Tegoeden in vreemde valuta worden op dezelfde manier behandeld.
Uitgestelde belastingvorderingen
Een uitgestelde belastingvordering wordt slechts opgenomen
in de mate dat het waarschijnlijk is dat er toekomstige belastbare winsten zullen zijn waarvan fiscale verliezen en niet gebruik-
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te belastingkredieten kunnen worden afgetrokken. De actieve
uitgestelde belastingen worden verminderd wanneer het niet
langer waarschijnlijk is dat deze aftrek kan worden gerealiseerd.
Op 31 december 2004 zijn uitgestelde belastingvorderingen (na
aftrek van uitgestelde belastingverplichtingen) voor een bedrag
van EUR 13,5 miljoen (EUR 15,2 miljoen in 2003) in de balans
opgenomen (onder rubriek VIII.B. van de activa).
3. WAARDERINGSREGELS VOOR DE PASSIVA
Voorzieningen voor risico’s en kosten
De voorzieningen voor risico’s en kosten, ingeschreven conform art. 50 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001,
worden geïndividualiseerd in functie van de risico’s en kosten
van dezelfde aard als die welke ze moeten dekken. Op het
einde van elk boekjaar worden de risico’s en de kostenposten
herbekeken op basis van de laatste beschikbare informatie of
schattingen. De definitief vastgelegde bedragen bij de afsluiting van het boekjaar beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De voorzieningen
betreffende de vorige boekjaren worden geherwaardeerd in
de mate dat ze overdreven of zonder voorwerp blijken.

5. OMREKENINGSMETHODE VOOR VREEMDE VALUTA
In de rekeningen van de filialen worden de monetaire activa
en passiva die in vreemde munten geformuleerd zijn, geconverteerd volgens de wisselkoers die geldt op het einde van
het boekjaar. De wisselkoersverschillen die gerealiseerd
worden op de verrichtingen in vreemde munten, worden
overgedragen naar de resultatenrekening, net als de nietgerealiseerde wisselkoersverliezen. De niet-gerealiseerde
wisselwinsten worden ingeschreven in de overlopende rekeningen van de balans. In de geconsolideerde jaarrekening
worden de posten van de activa en de passiva (behalve het
eigen vermogen) alsook de rechten en verplichtingen buiten
balans van het geheel van de ondernemingen omgerekend
in euro tegen de slotkoers. Het eigen vermogen van de filialen en de consolidatieverschillen worden aan hun historische
koers behouden. De omrekeningsverschillen die uit de toepassing van deze methode voortvloeien, worden in de
rubriek «omrekeningsverschillen» opgenomen. De opbrengsten en kosten van de buitenlandse filialen worden omgerekend in euro tegen de gemiddelde wisselkoers van de
betrokken periode. De voornaamste wisselkoersen gebruikt
voor de omrekening van de rekeningen zijn de volgende :
SLOTKOERS

Schulden op ten hoogste één jaar
De waarderingsregels zijn analoog aan die voor de vorderingen op ten hoogste één jaar.
4. PENSIOENVERBINTENISSEN

Volgens IAS 19 (met toepassing van de «corridor and spread»
benadering) moet het verschil tussen de verbintenissen voor
geleverde diensten die volgens de «projected unit credit» zijn
berekend en de voor de plannen met bepaalde prestaties
aangelegde activa, op het passief van de balans (exclusief de
niet-opgenomen actuariële winsten en verliezen) worden
geboekt.
De toepassing van deze norm op 31 december 2004 zou tot
de verwerking leiden van een bijkomend passief van
EUR 25,5 miljoen, als volgt ontleed:
2004

2003

Totale verbintenis voor geleverde diensten

145,1

Totale waarde van opgestelde activa

112,7

94,9

-32,4

-26,6

Netto overschot (+) / tekort (-)
Niet-opgenomen actuariële verliezen
Bijkomende voorziening

2003

0,57

0,60

CAD

0,61

0,61

GBP

1,44

1,42

BRL

0,28

0,28

GEMIDDELDE KOERS

Binnen de groep bestaan verscheidene stelsels voor aanvullend pensioen met bepaalde bijdragen en bepaalde prestaties. Deze stelsels worden meestal gedekt door pensioenfondsen of verzekeringen. Het minimale actief waarover
deze pensioenfondsen of verzekeringen moeten beschikken
wordt door de nationale wetgevingen bepaald.

(in miljoen EUR)

2004

AUD

121,5

6,9

-

-25,5

-26,6
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2004

2003

AUD

0,59

0,58

CAD

0,62

0,63

GBP

1,47

1,44

BRL

0,27

0,28
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VIII. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
(in miljoen EUR)
A.

Merknamen

AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar

219,0

Per einde van het boekjaar

219,0

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

219,0

IX. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Terreinen en
gebouwen

(in miljoen EUR)

A.

Leasing

Activa in
aanbouw en
vooruitbetalingen

AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar

25,2

212,8

39,3

31,0

• Wijziging in de consolidatiekring

-

0,3

-

-

• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

-

31,2

-

2,0

• Overdrachten en buitengebruikstellingen
• Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar

C.

Installaties,
machines,
uitrusting,
meubilair en
rollend materieel

-

-14,0

-

-

0,1

0,1

0,1

0,3

25,3

230,4

39,4

33,3

9,4

148,4

26,8

-

1,3

17,6

8,0

-

-

-6,6

-

-

0,1

0,5

0,1

-

10,8

159,9

34,9

-

14,5

70,5

4,5

33,3

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN (-)

Per einde van het vorige boekjaar
• Geboekt
• Afgeboekt
• Omrekeningsverschillen
Per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XI. STAAT VAN DE RESERVES
(in miljoen EUR)
BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR

17,4

• Aandeel van de groep in het resultaat

10,6

BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

28,0

XII. STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
(in miljoen EUR)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR

• Aanschaffingen
• Afschrijvingen
• Andere mutaties

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Positieve

Negatieve

393,0

1,7

9,2

-

-22,5

-

-8,1

-

371,6

1,7
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XIII. STAAT VAN DE SCHULDEN
(in miljoen EUR)
A.

RESTERENDE LOOPTIJD VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN
(met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar)

Hoogstens
1 jaar

1 tot
5 jaar

Meer dan
5 jaar

Financiële schulden
3. Leasingschulden
4. Kredietinstellingen
Overige schulden

TOTAAL

-

3,3

23,3

273,1

1,0
-

-

1,4

-

23,3

277,8

1,0

XIV. RESULTATEN
(in miljoen EUR)
A.

2004

2003

1.081,0

1.025,3

OMZET
A.1. UITSPLITSING PER BEDRIJFSACTIVITEIT

• Voertuigbeglazing
• Glas voor de bouwindustrie

39,3

35,8

1.120,3

1.061,1

• Europa

914,2

867,9

• Rest van de wereld

206,1

193,2

1.120,3

1.061,1

9.794

9.582

363,1

346,1

TOTAAL

A.2. GEOGRAFISCHE UITSPLITSING

TOTAAL

B.

PERSONEEL
B.1. GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (in voltijdse equivalenten)

B.2. PERSONEELS - EN PENSIOENKOSTEN

• Personeel
• Pensioenen
TOTAAL

14,5

14,3

377,6

360,4

440

485

-

4,7

B.3. GEMIDDELD AANTAL PERSONEELSLEDEN TEWERKGESTELD IN BELGIË
DOOR DE ONDERNEMINGEN VAN DE GROEP (in voltijdse equivalenten)

C.

ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN

Herstructurering van Belron in het Verenigd Koninkrijk, Australië en in Canada

D.

POSITIEVE INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN
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XV. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
2004

(in miljoen EUR)

2003

• Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld
of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
in de consolidatie opgenomen ondernemingen
• Termijnverrichtingen en swaps (interesten en deviezen)

303,0

278,7

455,4

187,5

XVI. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN
(in miljoen EUR)

2004

2003

12,9

-

-

119,7

20,5

4,3

GELDBELEGGINGEN

• Vorderingen
SCHULDEN

• Op meer dan één jaar
• Op hoogstens één jaar
FINANCIËLE RESULTATEN

• Opbrengsten uit vlottende activa

0,2

0,2

• Kosten van schulden

9,4

11,3

XVII. VERKORTE STATUTAIRE JAARREKENING VAN DICOBEL N.V.
De statutaire jaarrekening van Dicobel n.v. wordt op pagina 22 samengevat. In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, zullen het
jaarverslag en de jaarrekening van Dicobel n.v., met het verslag van de Commissaris, binnen de wettelijke termijn neergelegd worden bij de
Balanscentrale bij de Nationale Bank van België, en kunnen gratis op eenvoudig verzoek verkregen worden bij :
Dicobel n.v.
Maliestraat 50
B - 1050 Brussel
De Commissaris heeft de statutaire jaarrekening van Dicobel n.v. zonder voorbehoud goedgekeurd.
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EMITTENT
D’Ieteren Trading B.V.
Luzerneklaver 17, 3069 DS Rotterdam

BORG
D’Ieteren NV
Maliestraat 50, 1050 Brussel

HOOFDBETALINGSAGENT
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
43, boulevard Royal, 2955 Luxembourg

FINANCIELE AGENT, BETALINGSAGENT EN NOTERINGSAGENT
KBC Bank NV
Havenlaan 2, 1080 Brussel

FINANCIELE AGENT EN BETALINGSAGENT
FORTIS BANK nv-sa
Warandeberg 3, 1000 Brussel
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