


GENERALE

7992, een bijzonder moeilijkjaar, was ook hetjaar uan nog meer

inspanningen om de lopende resultaten te oerbeteren van de acht

ondernemingen uiaaruit de Groep can de Generale Maatschappij

van België momenteel bestaat .

•••

Dankzij deze inspanningen en dankzij het dynamisme van de

medewerkers konden de meeste ondernemingen door de talrijke

maatregelen en initiatieven goed weerstand bieden en hun

resultaten zelfs verbeteren, ondanks hel mistroostige klimaat dat in

Europa en in de hele wereld heerste.
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Legende bi] de kemcifers van de acht dochterondernemingen
van de Groep:
• de cifers zijn in miljoenen BEF tenzij anders aangegeten.
• de eigen middelen zijn inclusief aandeel van derden en na

verdeling:
• de beurseapitaüsatie ~ totaal aantal aandelen x beurskoers

van het gewone aandeel op ,:)1.12.
De grafiek toont het relatieie belang van elke onderneming in
de portefeuille van de Generale.
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Verdeling van de geschatte vvaarde van de deelnemingen (31/12/92)

Tractebel

Andere

GeneraleBank

AG Groep

Vereenvoudigd structuurschema (31/12/92)

ARBED

125,6% 1 [=:J

REcnCEL

Opmerkingen:
• De erfers duiden de directe (links) et indirecte (recbts ) (Jh ran de deelnemingen aan .
• Pinoturenter en Compagnie de Suez maken ereneens deel uit tian de il1l'eslenn,!{-'J)()rte/ózille

l'an de Generale Maatschappij ran 8e~~ii'.
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GECONSOLIDEERDE KERNCI)FE!t_S _

6 351 __ ---=2-"-1-"43c:.::H_

1992 !22! 1220__ __ 1989_
Resultaten• (jn miljoenen BEF)
Lopend r~llltaat

------

litzonderliik resultaa~ ._ .. _
Resultaat van onll~n,<,:[JJingen met vermogerL'ilnlJt~tie_.
Totaal nettoresultaat --------
~ttoresultaat aandc_eLv.'lllje G~~~ .. --------+--_ ..

------_ .._._---

1 724 4619 6716
--_.~_ .•...._._--~-~-----_._-----_ .. ---------

}\726 11 228
--_. __ ._._-_ .._--_. __ ._-~------"---

17 182 34013
12242 20107

BalansJin_l11iljocJlen BEF)
Materiele vaste activa 115 535
Financiële vaste activa 131 731 J71 985

- ---------- - - ----------

Totaal eigen vermog~Il_(]) .._. -+__ -'-'- '-- 1-'.9-'..6-'.621 239919
Eigen vennogen van de Groep ï l ) __... ._ .... }_5~_!_86_2-+_-=--:.146861 145130 140782
Schulden op meer dan 1 jaar __ 4Ui?_.. 49325 86345 87 209
Bedrijf~kJ£it~,ll _ .. 42978 29576 20 39L J2 836

. __ .... _ .. _--- ------------_.

Aantalaandelenenbeurskapitalisatie________ .--.--- ..---1-------

Aantal aandelen op 31.l~ ._. . .__ .
Aantal aandelen naar rata van hun d~g!2~~tigdheid -+__ ._0.1_

Beurskapitalisatie 3112 (in miljoenen BI'I'U2L. . .-+

~'-=--~ __ E::...:.J4. 060 540
59 137417 59015 167

- ----"------------------

106 828 107 885

64059589
59014216

207 175

l'iettoresultaat aandeel van deGroep _
Brutodividend

__1_28 206. _.__ ._.l3L
112 112

Beurskoers : hoogste
I~~gste

___ --"'op}l}L.

...-----------f-----=
1860 3010
1860 3410._-----_ ..•.,-- ,--------

...._-_.._-----------+------+--------_ .._--_._-_._- _._._._.-
Ratio's
Rentahiliteit . ( nettoresultaat, aandeel van de Groep)

, eigen vermogen van de Groep (3)----- .._._----------+._-_._ ..__..

..._---_._----+------- --_..-_....-._-----------
3,9% 5,2% 8.7% 15,:1%

Schuldgraad ' ( schulden op meer dan 1 jaar)
, totaal eigen vermogen (3)

------_._-~-----_._---- --- -----------------

Brutorendement : ( brutodividend )
koers 31.12

23,8% 26,6% 43,9% 36,3%

'i,9'1Ó 6.1% 6,0% 3,3%

Beursreturn ' ( koersstijging + brutodividend )
, koers 31.12

--------- ..-----f-------+----.--.-.---.--------
8,6% 3,8% -43,6% ),8%

(1) Op 3112 van het boekjaar,
(2) Totaal aantal aandelen x koers op 31.12 van het gewone aandeel op de Beurs van Brussel. na aftrek van niet-volgestort kapitaal (BEF 11.268

miljoen) van 1988 tot 1991.
(3) Op 31.12 + nieuwe aandelen naar rata van hun deelgerechtigdheid.

• Bedragen uit resultatenrekening die, tenzij anders vermeld, het aandeel van derden bevatten; de cijfers vermeld in het persbericht van 8 april
1993, evenals de cijfers in de grafiek op bladzijde 4 links bovenaan, betreffende de lopende en uitzonderlijke resultaten vertegenwoordigen
slechts het aandeel van de Groep.
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Geachte meorouto, geachte heer,

Wellicht herinnert u zich nog dat wij OilS rorig jaar tegenover LI ertoe oerbonden. het lopende resultaat van de
Groep op te voeren, zelfs al zou de economische context in 1992 even ongunstig blijoen als in 1991.
Hoewel de eonjunctuur helaas nog slechter is geuorden, zijn ll'ij onze uerbintenis nagekomen,' de lopende
resultaten l'an de Generale zijn met 38% toegenomen l

Om de betekenis van deze algemene prestatie te meten, is het nuttig, na te gaan welke essentiële factoren daartoe
hebben geleid,'

• Flinke prestatie van de Generale Bank en mn Tractebel ;

• Positieve weerslag van het beleid tot vermindering van de schuldenlast van de Generale Maatschappij van België
(meer dan BbF 900 miljoen),

• Positieve lopende resultaten l'an Union Minière. tegenover een verlies van meer dan één miljard in 1991;
• De crisis in de staalnijverheid heeft uiteraard een zeer ernstige weerslag gehad op Arbed, die na een winst-

resultaat in 1991, in het roorbijejaar ierlies heelt geleden.
Vergeleken met het hoekjaar voordien beloopt de nadelige impact voor de Generale zowat 1 miljard 450
miljoen frank.

Die uooruitgang l'an ons resultaat staat in duidelijke tegenstelling tot de conjunctuureoolutie. Hij getuigt
onweerleghaar van de juistheid van onze strategiscbe keuzen en is de beloning voor 011ze uastberadenbeid om de
produktiviteit en het concurrentieuermogen l'an alle vennootschappen van de Groep van de Generale
onophoudelijk op te eoeren.

•••

Terwijl de eonjunctuur is blijten verslechteren, gaf ook de Europese samenhang niet meer de vooruitzichten op
stabiliteit en ontwikkeling te zien waaraan wij tijdens de afgelopen vii/jaar gewoon toaren geworden. De geschillen
omtrent het Verdrag van Maastricht ontnamen aan de coltooung mn de Eenbeidsmarkt per 1 januari 1993 veel
van haar betekenis ; het onvermogen van de regeringen in de Gemeenscbap om de aanpassing van hun
muntpariteiten aan defundamentele economische realiteiten te beheren. doet twijfel rijzen over de stevigheid van
het Europese muntstelsel, en is horen op de melen van de sceptici die van mening zijn dat de Lid-Staten de
onontbeerlijee Economische en Monetaire Unie niet uillen of kunnen teruezenlijeen.

In België hemoeilijken de toeneming l'an de uerkloosheid en de uoortdurende begrotingsteeorten het Europese
contergentiebeleid zonder hetwelk de sanering van de ouerbeidsfinanciën onbereikbaar zou zijn en de
economische opleving op fatale trijze in het gedrang zou kunnen komen; de grotere moeilijkheden die de
Gemeenscbappen en Geiresten ondervinden om in de nieuwe Federale Staat België harmonisch samen te leoen,
maken het de ondernemingen alleen maar lastiger.

WIJzetten ons ten stelligste af tegen elke iorm 1'CII1 stelselmatig en verlammend pessimisme, maar de Generale kan
die sombere context niet veronachtzamen.
Wat moeten dan onze prioriteiten voor 1993 zijn ?

In de allereerste plaats, zeker niet l'an koers teranderen l
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De verbetering van de prestaties, de financiële stevigheid, de duidelijke eenvoud van de objectieven en tan de
beheersunizen. dat zijn en blijven onze eerndoelstellingen.

Verbetering l'ail de prestaties

WIJ blijoen geloven dat wij in 1993 de verslechtering tan de economische eonjunctuur opnieuw - althans voor een
deel- zullen kunnen ondervangen.
Deze overtuiging steunt op de in 1992 behaalde resultaten, uelee de waarde uan de in 1991 ingezette
inspanningen bevestigen.

Union Minière plukte de vruchten uan de hel1Jomlingen waartoe zij was overgegaan. De produktiviteit is in alle
Business Units verbeterd en de eperationelefusie is thans volledig afgerond. Ondanks de moeilijke context kon het
iniesteringsprogramma terder afgewerkt worden, en het plan tot verbetering uan de lopende resultaten met 4
miljardfrank wordt nu ten uitvoer gelegd. Wat de uitzonderlijke resultaten betreft, werd een volledige analyse oan
de rtsico's en kosten uitgevoerd, om zich ervan te oergeuissen dat de gepaste voorzieningen op de balans zijn
ingeschreven.
Arbed heep, evenals de overige Europese staalbedrijven, de weerslag van de ernstige crisis in de sector onderionden.
Er werd dan ook in overleg met de vakbonden en de oterbeidsinstanües tot een krachtdadig actieprogramma
besloten. Het heep tot doel, de eosten te drukken, de produktùnteü op te meren en alle besluiten te trekken uit de met
Usinor-Sacilor gesloten otereenkomsten. Om de overgang naar de elektrische procédés voor de staalproduktie te
vergemakkelijken zullen desinoesteringen in niet-strategische sectoren worden verricht.
CBR kon een behoorlijk rentahilüeùsnioeau in stand houden, ondanks het feit dat de eonjunctuur in Californië
gedrukt bleef Het concurrentieiermogen van de groep werd verder opgeooerâ, dank zij de gunstige ontwikkeling
uan de in Tsjechië terricbte investering.
De verdere rationalisatie van haar produktiestructuur door middel tan een hercentrering op Europa, enerzijds, en
de verbetering, in het tweede balfiaar, van haar balansstructuur dankzij een kapitaalverhoging met BEF 3 miljard
en de verkoop van haar deelneming in Foamex, anderzijds, hebben Recticel in staat gesteld, terug te keren tot een
lopend resultaat dat nagenoeg in evenwicht is. Alle genomen maatregelen zullen in 1993 ten uolle effect sorteren.
De resultaten van AG Groep-Fortis zijn nog ietwat verbeterd. De uithouw can een joint venture met de spaarkas "la
Caixa" maakte het mogelijk, in Spanje een stevige positie in te nemen.
De stahilisering van haar algemene hosten en de voorrang die aan haar bedrijoigbeid van handelsbank in België
werd verleend, stelden de Generale Bank in staat, haar resultaten aanzienlijk te doen groeien.
De expansie van Tractebel werd voortgezet: investeringen in de elektriciteits- en de gassector in de VS, in Argentinië
en in Noord-Ierland, [iese ontwikkeling van haar oedrijoigbeid, in samenwerking met de overheid wat het
milieubeheer betreft.
Als reactie op de ongunstige eonjunctuur heep Accor een programma van rationalisatie en van verkoop l'an niet-
strategische activa ten uùioer gelegd.

Financiële steoigbeid

Voor zover dat nog nodig was, heelt de conjunctuurterslapping de tolstrehte noodzaak van een gezondefinanciële
structuur heuestigd.
De crisis doorstaan met behoud oan de strategiscbe koers, dat is slechts mogelijk indien de schulden binnen heel
strakke perken worden gehouden.
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Het is ons een bijzonder genoegen, u een zeer bemoedigend "gezondbeidsbuùetin " te kunnen voorleggen.
In de Generale Maatschappij van België bedraagt de netto financiële schuldenlast in 1992 nog slechts 8,9% van het
eigen vermogen, tegenover 35% in 1989 el/ nog 133% in 1991.
Voor de hele geconsolideerde groep valt die verhouding al even gunstig uit, want daar bereikt de netto financiële
schuld slechts 40% van het eigen vermogen.
Verder bedragen de lopende kosten van de Generale nog maar 0,37% van de ramingstoaarde van onze portefeuille.
Wij zullen er nauwlettend op toezien dat de dynamische ontuiieeelingsstrategie die onze voorkeur geniet die stevige

financiële structuur vrijwaart.

Duidelijke eenvoud

Een goed beheer vergt duidelijkheid ian de objectieven en transparantie bij de beheersmodaliteiten.
Wij zijn de mening toegedaan dat wij tijdens het boekjaar 1992 dichter bij die norm zijn gekomen.
Om een betere rentabiliteit te bereiken, moeten wij nog de geuoeligbeid van onze resultaten voor de industriële
cyclussen ierminderen.
Als de Groep van de Generale in de industrie en de diensten bedrijvig is en blijft, menen wij dat het gedeelte van
onze resultaten dat van de industriële cyclussen afhangt, nog te groot is, en zulks cfscboon onze deelnemingen in
de dienstensector goed zijn voor56% l'an de waarde van heelonze portefeuille.

Er werden twee specifieke acties gevoerd .'

a) Er wordt gezocht naar een industriële partner binnen Union Minière.
De Generale bezit thans 82% van het kapitaal tan Union Minière, wat 26% is van heelonze portefeuille.
De omvang van die deelneming is niet onontbeerlijk om de controle te waarborgen uelke wij ooer die vennootschap
ioillen behouden.
Verder kan een industriële partner die een deelneming in Union Minière zou verwerven, zich - dankzij de
gerealiseerde industriële herstructurering en de adequate voorzieningen ooor risico's en eosten - een beeld oormen
van het voordeel dat een dergelijke deelneming hem zou opleveren. Hoewel het nog te vroeg is om al streefdata vast
te leggen, blijkt uit de eerste aftastende contueten die tot dusver uierden gelegd, dat er voor de voorgestelde
toenadering wel belangstelling bestaat.

b) Arbed . actie in ooerleg met de Luxemburgse regering.
Onze besprekingen met de Luxemburgse regering, die de hoofdaandeelhouder lian Arbed is, hebben tot een
actieplan geleid.' steun aan het management toor de tenuitvoerlegging van bet crisisplan; zoeken naar een
nieuwe industriële aandeelhouder, en creatie van een gemeenscbappelijk instrument. Als gevolg van die
besprekingen zal de Generale nog slechts 15% van het stemgerechtigde kapitaal van Arbed bezitten, en zal dus
vanall januari 1993 die deelneming niet meer in haar consolidatie opnemen.

Eenooud en transparantie zijn ook de kenmerken van de manier waarop wij onze oerantuoordelijkheden en
plichten, zowel ten aanzien van onze aandeelhouders als ten opzichte van onze acht grote deelnemingen, ter harte
unllen nemen.

Wij uiillen het vertrouwen van al onze aandeelhouders verdienen, en tegelijk het specifieee karakter versterken van
de rol die de Generale in de Groupe Suez, onze hoofdaandeelhouder. speelt. Wij weten dat het onze

o
-----------------------------------------------------------------------------------
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terantuoordelijkheid is, aan te tonen dat de rechten van de hoofdaandeelhouder uitgeoefend worden met
inachtneming van het belang van een ieder.

De relaties tussen de holding en de deelnemingen vertoonden een harmonische ontwikkeling, aangezien de in
1992 vastgestelde regels adequaat gebleken zijn: alleen het management is uerantuioordelijh voor het
eperationele beheer: de holding bepaalt de strategic. kiest de mensen en zorgt ooor de opuolging van de prestaties.
Zonder duidelijk afgelijnd hader is er geen vertrouwen en geen continuîteit.

Uit defeiten hlUkt wat onze rol kan zijn. Daar Fortis om strategiscbe redenen, die wij begrijpen, haar deelneming
in de Generale Bank met 13% unlde terminderen, hebben wii meegewerkt aan het vinden uan een voor iedere
partij positieve oplossing. Dankzij onze herwonnen financiële stevigheid kon de Generale haar deelneming van
21 tot 26% opvoeren, en zodoende de voorwaarden scheppen voor een snelle heiplaatsing oan de rest van de
deelneming oan Fortis. Een economisch ierantuoorde investering, die de realisatie van de strategiscbe oogmerken
van Fortis vergemakkelijkt en tege/Uk de door de Generale Bank gewenste steun oplevert, stelt onze rol duidelijk in
het licht.

De coherentie van onze strategie, de grotere geloofwaardigheid van onze doelstellingen, de transparantie van
onze beheersmethoden en van de relaties met onze aandeelhouders, zijn allemaal iereisten waarmee wij
rekening zullen moeten houden.

De uitdagingen voor 1993 blijoen niet van de
minste.

Onze inspanningen zullen bij voorrang erop
worden gericht, de nadelige gevolgen van de
economische samenhang tegen te werken waar
dat mogelijk is, en ze te compenseren waar ze
onvermijdelijk zijn.

De kwaliteit van de ploegen van de Generale en
van de directieleden in onze acht grote deelnemingen, bun wil om onophoudelijk voort te werken aan de
verbetering van het concurrentieuermogen van onze bedrijven, stel/en ons in staat, de verbintenis aan te gaan
dat de geconsolideerde lopende resultaten in 1993 een evolutie te zien zul/en geven die niet ten oolte de weerslag
van de conjunctuurterslechtering zal ondertinden.

G. MestralIet E. Davignon
V()orzitterGedelegeerd Bestuurder

--- ... ~-.---.~--_.------------------~-----~~--
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Jaarverslag nan de groep

De gezamenlijke terrichtingen L'an het boekjaar 1992passen in de lijn van de oriënteringen die in de loop van het
boekjaar voordien uerden bepaald. De in verschillende entiteiten van de Groep aangevatte berstructureringsplan-

nen toerden voortgezet, evenals de vermindering van de schuldenlast. • Nadat Recticel in 1991 de controle over
Foamex had afgestaan, verminderde zij haar deelneming tot 8,5%; dankzij de uitvoering van haar kapitaalverho-
ging heeft Recticel nu een gezonde balansstructuur. Union Minière concretiseerde de rationalisatie- en réorganisa-

tieplannen die eind 1991 uierden bekendgemaakt en heeft haar deelneming in Hessenatie verkocht. Arbed rondde
haar onderhandelingen met Usinor-Sacîlor af en herbepaalde haar intesteringsprogramma voor de komende vijf
jaar .• Zoals blijkt uit de hierna vermelde belangrijke gebeurtenissen, zijn de verschillende vennootschappen van

de Groep eveneens overgegaan tot diverse teruennngen, teneinde de dekking van hun markten te vervolledigen. •
De geconsolideerde rekeningen van de Groep vertonen een teruggang met 18% van het nettoresultaat, dat BEF 6,2
miljard bereikt. Toch lopen de bestanddelen van dat resultaat uiteen: de lopende winst van de integraal geconsoli-

deerde dochterondernemingen is 2,5-maal groter geworden, terunfl het uitzonderiijlee resultaat ietwat negatief
werd, als gevolg van een beperkt aantal iereopen, en tenoijl het resultaat van de vennootschappen waarvoor de ver-
mogensmutatie is toegepast - dat met BEF 1,6 miljard is terminderd - de aanzienlijke achteruitgang in de staalnij-

verheid ueerspiegelt. • De deelneming van de Generale Groep in Compagnie de Suez, die per 31 december 1991 uit
6.212.829 aandelen (4,38%) bestond, werd uitgebreid met 262.450 aandelen welke ter Beurze toerden aangekocht;

per 31 december 1992 uiaren de 6.475.279 effecten goed voor 4,41% van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Belangrijkste gebeurtenissen 1'001' de ondernemingen nan de Generale Groep=

Januari92
• AG Groep. Ondertekening tan een exclusief commercieel samenwerkingsakkoord tussen Amev
Nederland en de Nederlandse maatschappij VGZ, op het olak uan de oerzekering van
gezondheidszorg.
• CBR. Deelneming van 29,4% in CVM Mokra, het grootste Tsjechische cementoedrif. gekoppeld
aan een verbintenis tot de oeruertnng van een meerderheidsbelang in 1995.

Februari 92
• Accor. venoerring van Restobel Catering door Eurest België, dochteronderneming uan de
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme (CIWLT).
• Generale Bank. Verkoop van haar deelneming (54,6%) in de Banque Européenne pour
IAmérique Latine (BEAL) aan de Westdeutsche Landesbanh.
• Union Minière. Ondertekening door Mecbim Engineering (dochteronderneming van Union
Minière) van een dienstencontract mor de studie en de levering van uitrustingen voor de instal-
latie van een koelsysteem mor oplossing, in een Bulgaarse zinkra.ffinaderij.

• De gebeurtenissen betreffende de Generale Muatscbappi] I'CI/l België:V V beiinden zich oppagtna 5R.
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Maart 92
• Accor. veruennng van een deelneming van 51% in Rikskuponger, grootste Zweedse uitgever
tan maaltijdcheques. en ooername van één der grootste Braziliaanse uitgevers van maaltijd-
cheques, Apetile.
• Arhed. Verueroing van de lijn voor middelgrote profielen van Maxhütte Unteruellenborn (ex-
DDR).

Mei92
• AG Groep. verueroing door Fortis van de Nederlandse Nut-Holding N. V, aandeelhouder van
de Nutsspaarbane.
• Tractehel. verueroing van een deelneming van 3% in Iberdrola, de grootste Spaanse privé-
elektriciteitsmaatschappij. Zo wordt Tractehel een helangrijke aandeelhouder, naast BBll., waar-
mee ze een akkoord voor industriële samenwerking beeft gesloten.

Juni92
• Generale Bank. Inhuldiging van de Banque Régionale du Nord, gemeenscbappelijee dochter-
onderneming van de Generale Bank en de Banque Parisienne de Crédit.
• Tractehel. Deelname uan Powerjin aan de aankoop van twee elektrische centrales in Noord-
Ierland, Ki/root Powerstation en Belfast West Pouerstation.

• Union Minière. Verkoop aan Ov1B van haar deelneming (17%) in de Antwerpse Hessenatie.

Juli 92
• Accor. Fusie van de hotelketens PLM en SIHS.

Augustus 92
• Accor. Beslissing door het Hof van Beroep van Brussel om de aankoopprijs van de CIWLT-
aandelen, in het kader van haar openhaar hod, te verhogen.
• Tractehel. veruennng door Watco, dochteronderneming van de groep Fabricom, van de/irma
De Koele, gespecialiseerd in grond- en milieuuierleen.

September 92
• Generale Bank. Aankondif!,inf!, van de opening tan een bijeantoor in Maastricht (Nederland)
en van een agentschap in Valenciennes (Pranerijk).

Oktober 92
• AG Groep. Herstructurering van de oerzeeeringsactwùeiten van Fortis in België . integratie
van Amev België in AG 1824.
• Generale Bank. Opening ian een vertegenwoordiging in Praag (Tsjechische Republiek).
• Reelicel. Verkoop van 33,6% in Foamex aan TIHI, uiaarna Reateel een deelneming uan 8,5%
in Foamex hehoudt.
• Tractehel. Industriële ingebruiename oan de Amerikaanse elektrische centrale uan Ryegate
(Vermont).

November 92
• Accor. Fusie van de ketens Ihis en Arcade.
• Arhed. Ondertekening van een specialisatie- en samenwerkingsakkoord tussen Arhed en de
groep Usinor-Sacilor, waarmee het leiderschap van Arhed in de staalballeen. profielen en dam-
platen beuestigd wordt.
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December 92
• Aeeor. Verkoop van de activiteiten in de autowegrestauratie van Wagons-Lits aan de groep
Forte.
• AG Groep. Ondertekening tan een akkoord tussen Fortis en de grootste Spaanse spaarbank
Caja de Ahorros y Pensicnes de Barcelona "la Caixa", voor de oprichting van een exclusieve
joint venture op de Spaanse oerzeeeringsmarhi.
• Generale Bank. Aankoop van het gebouui aan de Koningsstraat. 20, van de Generale
Maatschappij ian België.
• Reclice/. Verboging ian het kapitaal met BEF 3 miljard,
• Tractebel. Deelneming mil 90% in de Argentijnse gasdistributiemaatschappij 'Litoral Gas',
door een consortium bestaande uit Tractebel. Iberdrola en de Argentijnse groep Bemberg. •
Cmdertehening l'an een samenwerkingsakkoord met de groep Ecohel die actie] is in afualierza-
meling en -bebandeling.
• Union l'vIinière. Verkoop aan de groep Atlas Copco l'an bepaalde acttoa van Craelius, dochter-
onderneming uan Diamant Boart (groep Sibeea).

Januari 93
• Accur. Overname mn de restauratie- en nachttreinsennee van de Spaanse nationale spoor-
wegmaatschappij RE'VFE. • Toetreding van de Croisières Paquet, dochteronderneming van
Accor, tot het kapitaal can de Spaanse maatschappij Costa Crociere (24%). De nieuwe groep
wordt Europese marktleider met Il pakketboten.
• AG Groep. Fortis verhoogt haar deelneming in de vennootschappen van de groep Metropolitan
tot 100%.
• CBR. Verhoging ian de deelneming in het Tsjechische cementoedrifCvbi Mokra, tot 37,9%.
• Generale Bank. Otemame ian de Compagnie de Suez van het saldo (30%) van de deelne-
ming in de Banque Parisienne de Crédit (BPC).
• Tractebe/. Ouername van het Tsjechische studiebureau Cbeming (210 personen),
gespecialiseerd in chemische projecten en in iniesteringen inzake milieubeheer.

Februari 93
• Tractehel. verueroing l'an een deelneming van 78% in PVv, een Hongaars bedrijf in
elektrische installaties.

Maart93
• Accor. venoerring tan 51% ian de Hongaarse groep Pannonia, de grootste plaatselijke hotel-
en restauranteeten .
• Generale Bank. Verkoup van het saldo (5,06%) van de deelneming in de Nederlandse bank
ABN-A/liRO.
• Tractehel. Toeuijzing aan het consortiu m Tractebel Powergen " geleid door Tractehel, van het
contract ioor de bouu: en het hebeer l'an een elektrische centrale van 650 MW in Griekenland.

------------------------------------------------
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Het mecenaat

In 1992 handhaafde en intensiueerde de Generale Maatschappij van België haar beleid op het vlak van het

mecenaat. Ze spitste haar activiteiten verder toe op de gebieden die ze uitgekozen beeft . cultuur, wetenschappelijk

onderzoek, bescherming van het patrimonium en steun aan kansarmen. In dit hader zette ze de volgende projecten

op. • Het eerste betreft de publikatie van een uetenscbappelijee catalogus tan meer dan duizend 'Post-Incunabele'

hoeken (J501-1540) van de Bihliotheek van de Theologische Faculteit van de Katholieke Uniuersiteit Leuven. In

synergie met ondernemingen van de Generale Groep, zou in de komende weken een volgend project moeten

opgestart worden. Dit gaat om definanciering van een helangrijke(ase van restauratieuerhen aan het huis en het

atelier van de Belgische architect Victor Horta en zou over minstens vij(jaar moeten lopen. • Parallel biermee

beuestigt de Generale met haar steun aan diverse jonge organisaties en haar deelname aan de grote nationale

culturele gebeurtenissen zoals Antioerpen Culturele Hoofdstad van Europa, Europalia, Schatten uit de Nieuwe

Wereld, dat ze een mecenas in de echte zin van het uxiord wil zijn, een rol die door de recente begeestering voor

culturele sponsoring meer en meer dreigt te worden versluierd. • Het Kamerorkest I Fiamminghi hereikte zijn doel

om een uooraanstaand Symfonisch Orkest te worden. Daarnaast werd de uitzonderlijke kwaliteit uan dit ensemhle

ook nog recent beiestigd door zijn heel nieuwe statuut van Cultureel Ambassadeur dat de Executieve van het

Vlaamse Gewest verleende. • De twee andere begunstigden van de steun van de Generale in deze sector, het

Filharmonisch Orkest uan Luik en het Ars Musica Festival, zagen hun populariteit stijgen danhzij de ongeëvenaarde

kwaliteit van hun programrnaties. • Op het gebied van de research was het belangrijhste project ongeuoifeld de

financiering van een studie dat het Tropisch Instituut van Antwerpen uituoerde naar de leuens- en

uoortplantingsomstandigheden van ancfeles of malariamushieten. Deze studie is gericht op de indijking tot zelfs de

uitroeiing van malaria. • Daarnaast en voor het eerst in haar 170-jarige geschiedenis, opende de Generale

Maatschappij van België haar deuren voor het grote publiek, op de Open Monumentendag van 13 september 1992.

Meer dan zesduizend bezoelzers kregen de kans om een kijkie te nemen in de historische zalen van de Generale en

zo aan te knopen hij een belangrijlee bladzijde in de economische geschiedenis l'an ons land.
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ACCOR STAAT BOVEN AAN DE WERELDRANGLIJST VAN HET HOTELWEZEN (BUITEN DE FRANCHISENEMERS), EN BEHOORT OOK TOT

DE INTERNATIONALE LEIDERS IN HAAR VIJF ANDERE VAKGEBIEDEN: OPENBARE EN COLLECTIEVE RESTAURATIE, VOUCHERS,

SPOORVERVOER, TOERISME-REISAGENTSCHAPPEN, AUTOVERHUUR.
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De eonjunctuur heeft ook de toerisme- en hotelsector niet gespaard. Dit verklaart de terugloop van het resultaat van

de groep Accor, dat van FRF 1.096 miljoen in 1991 daalt naar FRF 1.090 miljoen in 1992, voor een omzet van FRF

14.539 miljoen in 1991 en van FRF 30.569 miljoen in 1992. • De zaak die in 1992 in België de grootste

mediabelangstelling kreeg, was ongetwijfeld het rechtsgeding dat de minderheidsaandeelhouders aanspanden in

het kader van het openbare overnamebod op de CIWLP-aandelen door de groep Accor. Dit openbare bod was

strategisch gezien een sucees. Accor heeft nu meer dan 69% van het kapitaal van de CIWLT, en kan bijgevolg haar

leiderspositie versterken. Vanaf deeember kreeg deze verrichting concreet gestalte door een rationalisering van de

hotelketens van de twee groepen, op operationeel en op juridisch vlak.' fusie-opslorping van de vier-sterren-hotels

SIHS (Scfitel) en PLIyJ(Pullman) en opslorping binnen een zelfde juridische structuur van de twee-sterren-hotels

(Ibis en Arcade). Het gaat hier telkens om

dochiermaatschappijen. • In 1992 heeft het management (miljoenen FRF) 1991

van Accor de expansieprojecten voortgezet in verscheidene

sectoren en toekomstgerichte markten .' in de ex-DDR met

de Interhotel-ketens evenals in Australië met de keten

Quality Pacific (30 hotels), waarin Accor een deelneming

van 25% nam. • Daarnaast uierden ook berstructurerings-

maatregelen genomen, wat met elke crisis gepaard gaat.

Deze zijn gericht op een heropleving en op de beperking

van de eosten. • Eurest International, de dochter van de CIWLT, gespecialiseerd in gemeenscbapsrestauratte,

oeruserf in februari 1992 Restobel Catering. Deze is op de Belgische markt actief in de bedrijfsrestauratie. Nog in

Omzet 14539

Nettowinst 1096

Winst per aandeel (FRF) 44,20

lO,œ%

Eigen middelen 10 052

Beurskapitaal 16184 1'883

Dividend per aandeel (FRF) 16 18

(Directe) deelneming 10,60%

dezelfde sector, maar dan in ex- Tsiechoslouiakije, richtte Eurest International, via haar Oostenrijkse dochter, een

eerste vestiging op. Deze zal gevolgd worden door projecten in Hongarije, in het GOS, in Polen en in Turkije. • In

het treinoenoer. sloot de CIWLT een akkoord aangaande de oprichting van een maatschappij voor nachtoertoer per

spoor, Treno Spa, in partnership met de Italiaanse Spoorwegen FS. In Spanje nam de groep in januari 1993 de

restauratie- en nachttreinactiviteiten van de spoortoegen RENFE over. • De verkoop van activa betrof vooral de

overdracht aan het Britse Forte van het aandeel van de ClWLT in de keten van autowegrestaurants Relais, in

Frankrijk. Deze verrichting had plaats naar aanleiding van de etsen van de Europese Gemeenscbap inzake

monopolie en in het raam van het openbare overnamebod van Accor op de CIWLT

• Compagnie Internationale des Wagons Lits et du Tourisme

Medevoorzitters

Paul Dubrule en Gérard Pëlisson
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EEN INTERNATIONAAL CONCERN VOOR VERZEKERINGEN, BANKPRODUKTEN EN ANDERE FINANCIELE DIENSTEN. FORTIS, WAARVAN

AG GROEP 50% BEZIT, IS ACTIEF IN EUROPA, DE VERENIGDE STATEN EN AUSTRALIE.
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8%

AG Groep en N. V. AMEV zijn de twee moedermaatschappijen van Fortis, een internationale onderneming in

verzekeringen, bank- en andere financiële diensten, ioaaroan ze elk 50% in handen hebben. Fortis is actief in

Europa, de Verenigde Staten en Australië, en heeft meer dan 21.000 personen in dienst. • In 1992 bedraagt het

balanstotaal van Fortis BEF 1.552 miljard. Per 31 december 1992 beloopt het eigen vermogen BEF 134 miljard. De

winst bedraagt BEF 17,4 miljard in 1992, tegen BEF 16,9 miljard in 1991. • Fortis richt haar strategie op de groei

van de groep in haar geheel en op de versteviging van de Fortis-ondernemingen in hun respectiete markten. • De

belangrijkste gebeurtenis van 1992 is wel de oprichting van een exclusieve joint l'enture op de Spaanse

uerzeeeringsmaret, met "la Caixa ", de grootste Spaanse spaarbank en derde op de Europese ranglijst. Uit dit

akkoord ontstond Caifor, een bedrijf waarin de twee partners elk een deelneming l'an 50% hebben. • Fortis biedt

een tolledig gamma l'an financiële diensten aan op haar

twee thuismarkten, België en Nederland, waar de groep

haar leiderspositie nog wil verstevigen. In België is Fortis

l'an plan haar bankactiviteiten uit te breiden, terwijl in

Nederland is gebleken dat bankverzekering een geschikte

oplossing biedt voor de omvangrijke wijzigingen die de

sectoren van de financiële diensten treffen. AMEV

Nederland en VSB hebben een voorbeeldige samenwerking

op dat vlak. • Ook nog in Nederland breidde VSB haar activiteiten uit door de overname van een aantal

spaarkassen, uaaruan de Nutsspaarbank in 's-Gratenbage de grootste is. AMEV Nederland sloot een akkoord voor

commerciële samenuerking met VZG, een zeer helanp,rijke onderneming in de ziekenfondssector, waardoor de

tussenpersonen collectieue polissen gezondheidszorg zullen kunnen aanbieden. • In de verenigde Staten, hebben

Fortis Benefits, Fortis Financial Group en Time Insurance Co nauw samengewerkt voor de barmonisering van hun

activiteiten, naar aanleiding onder meer van de teruennng op einde 1991, van de afdeling groepsoerzeeeringen

Mutual Benefit Life. Dit beleid werd geooerd in het leader can de "Fortis Banner Strategy", met het oog op een

ruimere naambekendheid van Fortis in de Verenigde Staten en een groter concurrentieuermogen door de

bundeling van de respectiete distributiekanalen. De andere vennootschappen van de groep in de Verenigde Staten

hebben in een klimaat van bijzonder scherpe concurrentie hun beleid van vernieuwing en kostenbeheersing

poortgezet.

fi
-_._--_._-----------

Maurice Lippens

Voorzitter' Gedelegeerd Bestuurder
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DE GROEP ARBED STAAT ZESDE IN DE RANGSCHIKKING VAN EUROPESE STAALPRODUCENTEN EN IS GESPECIALISEERD IN DE LANGE

STAALPRODUKTEN VOOR DE BOUWSECTOR. OOK HAAR ANDERE PRODUKTEN ZIJN ZEER GEWAARDEERD, ONDER MEER IN DE

AUTONIJVERHEID.

--------------.------------------------------------------.-
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De Luxemburgse groep Arbed staat zesde op de ranglijst van Europese staalproducenten en is vijftiende op

wereldschaal. Ze is gevestigd in Europa, in de Verenigde Staten, in Brazilië, in Zuid-Korea en in Japan. Haar

commercieel netuerh omuat meer dan 50 landen. Op einde 1992 stelde de groep 48.000 mensen tewelk • Net als
haar concutrenten werd ook Arbed getrcffen door de economische crisis en had ze te lijden onder de daling van de

Amerikaanse dollar en de monetaire aanpassingen in Europa. Een oierproduhtiecapaciteit wegens de toedeed op

onze markten tian laag geprijsd staal uit Oost-Europa, en de beropflakeering van het Amerikaanse protectionisme

verhevigden de toeerslag van de eonjunctuur. • In dit leader vertonen de resultaten van 1992 een verlies van LUF

2,9 miljard mor de groep en van LUF 2,4 miljard [JOOl" de moedermaatschappij. In 1991 bedroegen deze cifers

respectieielijk LUF + 4,3 miljard en LUF - 682 miljoen. • De groep Arbed heep resoluut haar blik naar de toekomst

gericht en werkte strategische beslissingen uit om haar structuren en haar concurreruiehracht te versterken. • In de

sector uan de lange staaiprodukten, zal bet

samenwerkingsakkoord met Unimétal, een dochter van

Usinor-Sacilor, de gecumuleerde produletiuiteitsunnsten

optrekken met LUF .3 miljard per jaar en de respectiete

marktaandelen schragen. Daarnaast zal de groep, door de

hoog presterende staalbalklijn l'an haar dochter-

onderneming Stahluerle ThlÏ1111Ren(ex-DDR) aan te md/en

mel een elektrisch staalbedrijf en een installatie voor

continugieting. de allermodernste mini-staalfabriek van

Europa opzetten. • Om het hoofd te bieden aan de structurele ieranderingen in de staalnijverheid op wereldschaal,

zette de groep Arhed een ambitieus plan op voor investeringen en modemiseringen in het Groothertogdom

Luxemburg. Dit omvat onder meer de geleidelijke installatie /!an de elektrische trekplaat in de vloeibarefase van de

sector van de lange staalproduhten, en ook rationaliseringsmaatregelen die een beduidende ierhoging uan de

produhtioitcit en een afslanking van het personeelsbestand zullen meebrengen. • In de sector van de vlakke

produhten zijn de Luxemburgse actioiteiten binnen Sidmar geïntegreerd. Laminoir de Dudelange werd onlangs een

dochteronderneming en moet aan Sidmar verbonden worden. Sidmar zal eveneens van Arbed deelnemingen in

Galcalange en in Ewald Giebel-Luxemburg krijgen, waarmee ze haar positie van toeleverancier zal kunnen

onderbouwen. • Na de opstarting van de Sihel-fabriek in Geel, ioorzien voor 1993, zal de capaciteit in de beklede
vlakke produkten uanaf 1994 op 70o.0()() ton worden gebracht. In het jaar 2000 zou dit 1 miljoen ton per jaar

moeten bedragen. • In de loop van 1992 bespoedigde de groep haar desinoesteringsmaatregelen in de niet-

strategische sectoren.

Joseph Kinsch

Voorzitter van de Algemene Directie
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CBR, PRODUCENT VAN CEMENT, TOESLAGSTOFFEN EN BElON IS VOORTAAN OOK AANWEZIG IN CENTRAAL-EuROPA EN WERKT ER

MEE AAN DE ONTWIKKELING VAN CVM MOKRA, HET GROOTSTE TSJECHISCHE CEMENTBEDRIJF.
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CBR is een internationale industriële eersterangsgroep. Ze produceert cement, toeslagstoffen en startklaar beton. Ze

is aanwezig in de Benelux, in Rijnland- Westfalen, in het uesten van Canada en van de Verenigde Staten en, sinds

1992, in de Tsjecbiscbe Repuhliek. Er zijn meer dan 9.000 personen werkzaam in de groep. • In 1992, maakte de

groep een geconsolideerde nettowinst van BEF 3, 1 miljard, 1'001' een omzet ian BEF 47 miljard. Het nettoresultaat

liep ten opzichte van 1991 met 23,6% terug. Dit is te wijten aan de impact van de Caltforniscbe markt, de

verhoging uan de afscbrijoing»: en de financieringskosten in terband met de uitgebreide investeringen van de

voorhije drie jaar, en een boger werkelijk belastingtarief. De cash flou) hleef zeer beoredigend, met BéT< 7, 7 miljard,

tegen BEF 8,1 miljard in 1991. • Deze eervolle resultaten in een moeilijke eonjunctuur worden verklaard door een

hetere eperationele rentabiliteit en door een

aangebouden activiteit in de Belgische houwsector en in

de Canadese uioningbouu: De mistroostige markt in

Californië en de terugval in Nederland vormden hier wel

een tegenwicht voor .• Het meest markante feit van 1992

is heslist de doorbraak van CBR in Centraal-Europa. •

CBR nam een deelneming - die in 1995 op een

meerderheid komt - in het grootste Tsjechische

cementbedrif. CVM Mokra, met een jaarlijkse capaciteit

van 2 miljoen ton cement en 300.000 ton kalk. De integratie tan Mokra in de geconsolideerde rekeningen van CBR

vanaf 1januari 1992 was al positief voelhaar en draagt voor 3,4% hij tot de stijginp, oan de omzet uan de groep. Bij

vergelijkhare consolidatiekring en wisselkoers zou de omzet met IlfiJgeslonken zijn .• Er worden momenteel nog

andere projecten bestudeerd voor eoernames in het vroegere Tsjecboslcuakije en in Polen. Dit beoestig) dat de groep

zich wil ditersifiëren op markten met reële groeimogelijkheden. • In Canada uerden de klinkerovens van Regina

en van Winnipeg gesloten. De industriële installaties dienen iocrtaan als distrihutiecentra voor het cement dat in

de moderne fabriek uan Edmonton wordt geproduceerd. Deze maatregel zal de rentabiliteit van CBR in de

Canadese Prairies ten goede komen. • Er toerden nop, andere intesteringen gedaan in moderniseringsuerken en

voor produktiuiteùsoerboging in alle activiteitensectoren van CBR. De cementinstallaties van Tehachapi in

Californië en van Tilbury in Brits Columbia zijn nu tolledig gemoderniseerd. • Hoewel er mor 1994 weinig

economische heropleving te verwachten is, wil CBR zich toch terder ontwikkelen door uit te kijken naar de heste

uitbreidingsmogelijkheden, onder meer in Europa. Dankzij deze p,eografische diiersifiëring zullen de resultaten

gestaag kunnen groeien. De handhaving uan een sterkefinanciële structuur hliij! de harp, ooor haar uithouw in de

toekomst.

CI~ Donald Fallon

Gedelegeerd Bestuurder
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DE GENERALE BANK STOELDE HAAR ONTWIKKELINGSSTRATEGIE OP DE EUROPESE MARKT, VOORNAMELIJK IN EEN STRAAL VAN

400 KM ROND BRUSSEL EN STEUNT HIERBIJ OP EEN INDUSTRIEEL EN COMMERCIEEL WEEFSEL DAT TOT DE MEEST DYNAMISCHE OP

WERELDVLAK WORDT GEREKEND.
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13%

Met zowat 1.100 agentschappen is de Generale Bank de grootste hank l'an het land en tetens één l'an de meest

dynamische. Ze beeft er ook l'oor gekozen om zicb op de eerste plaats op de Europese markt te ontwikkelen. • De

Bank richt baar ontuiieleelingsstrategie op een zone l'an 400 km rond Brussel, oter de landsgrenzen been. Deze

keuze kreeg gestalte met de oplichting, samen met baar docbterondcmeming de Banque Parisienne de Crédit, uan

de Banque Régionale du Nord die IIU al in Rijsel ell in Valenciennes gevestigd is. • De start l'an een eerste

hijkantoor in Nederland is een oerdere concrete stap in de verwezenlijking {Jaildeze strategic. Maastriebt is immers

een belangrijle kruispunt in bet drukke grenseterschrijdende commercieel tereeer. Daarnaast wil de Bank in 1993

ook concreet uorm geien aan iestigingsprojecten in Rijnland- Wes(lalen en zo de actie l'ail baar entiteiten ill

Keulen en in Aachen aanzwengelen. • In Oost-Europa, waar ze al meer dan lûjaar aanwezig is in Moskou, liet ze

haar keuze uoor een nieuwe iertegenuoordiging op Praag l'allen. Dit kantoor uerd in oktoher jongstleden

ingebuldigd. Het is de eerste Belgische hank die zich in e);'-

Tsjecboslouiaeije vestigt. Haar doelstelling is de Belgische

uitvoerders te belpen hij hun comaeten met de plaatselijke
partners en hij de [inanciering van bun

bandelstransacties. • In België nam de Bank begin 1992
bet initiatief tot een actie uoor de promotie [Jan de

bypotbecaire leningen tegen zeer concurrerende

rentetoeten. Gezien bet succes uerd deze actie begin 1993

herhaald. • Inzake beleggingen kennen formules zoals het
achtergestelde G-cert!licaat of de beleggingsfondsen en Sicav die door de Bank worden beheerd. veel bijval.

Daaruan getuigen de bedragen die in 1992 uierden samengebracht, • Parallel biermee zette de Rank haar

inspanningen toert om de 'telebanking' uit te bouuen, onder meer door de uitbreiding van de G-Pbone die meer

dan 80.000 abonnees telt, en van de G-Line die meer bijzonder bestemd is ooor de kleine en middelgrote

ondernemingen. • Ten slotte, op een hijzonder rustige markt beoesueae de Generale Bank haar leiderspositie

inzake advies en financiële operaties uoor de ondernemingen. Ze bekleedt de eerste plaats op de markt l'an

commercial paper, waarvan ze 14 van de 19 tot nog toe in België gelanceerde programma's voor haar rekening

nam. • In 1992, klom de geconsolideerde nettowinst ian de Bank met 113% teil opzichte l'an 1991, BEF 12,8

miljard, tegen BEF 11,5 miljard vorig jaar. Het geconsolideerde balanstotaal heliep BEF 3346 miljard per 31

december 1992, dat is 7% meer dan in 1991. • Deze resultaten zijn te danken aan meerderefactoren : het blijeend
iertrouuen van de cliënten, de grondige taeeennis in de terschillende vak,gehieden en de toertzetting l'an een

nauugezet hebeer dat onder meer geïllustreerd wordt door een heleid van inkrimping l'cm bet personeelsbestand

door natuurlijke afiioeiing.

G Ferdinand Ch aff'art

Voorzitter van bet Directiecomité
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RECTICElIS VOORAL OP EUROPA TOEGESPITST. ZE PRODUCEERT EN VERWERKT POLYURElHAANSCHUIM, ONDER MEER VOOR DE

SECTOREN VAN HEl COMFORT (MEUBILERING), HEl SLAAPCOMFORT, DE INDUSTRIE, DE ISOLATIE EN DE AUTOSECTOR.



Rectieel is een industriële groep die vooral in Europa gevestigd is. Ze is gespecialiseerd in de produktie en

verwerking van zacht en hard polyuretbaanschuim voor de sectoren van het slaapcomfort. de industrie, het comfort

(meubilering), de isolatie en ook voor de autosector. Er uiereen ongeveer 6.600 personen. • 1992 was voor Reetteel

een scharnierjaar waarin ze zich toespitste op haar hasisuahgebieden en naar een financieel evenwicht streefde. •

De wijziging van de benaming Gechem in Reetteel in juni 1992 is de concrete vormgeving van de wil van het

bedrijf om zich enerzijds op het polyuretbaanscbuim en anderzijds op Europa toe te leggen. • In dit kader deed

Reetteel een aantal herstructureringen. De belangrijeste is de overdracht van 33,6% van het kapitaal in Foamex LP

aan het Amerikaanse 17HI. Daarnaast heeft Recticel een 'put-optie' op de ooerblijoende 8,5%, tegen de in haar

boeken genoteerde waarde. Ondertussen krijgt Recticel een betoorrecht dividend dat overeenstemt met 3% van de

boekwaarde van het saldo van haar deelneming, namelijk

USD 1,4 miljoen per jaar. • Ondanks de daling van het

verbruik in de sectoren van het comfort en in het

slaapcomfort. steeg de omzet van Reetteel in de isolatie en

in de autosector. Zo kon ze het hoqfd bieden aan een

onzekere eonjunctuur. • De omzet van Recticel Europe

ging van Bt'F 28,8 miljard in 1991 naar BEF 28,2 miljard

in 1992. De winst vóór helastingen ging met 17 % vooruit

en kwam van Bt'F 0,873 miljard op BEF 1,027 miljard. Het geconsolideerde resultaat vertoont een verlies van BEF

353 miljoen. Dit is de neerslag van de beheerskosten die uit de desinoesteringen voortvloeiden, en can definanciële

eosten in verband met de schuldenlast in het kader van de Foamex LP-operatie. • De oorderingen in de autosector

zijn de vrucht van vele jaren R&D die uitmondden in omvangrijke contraeten met grote autoconstructeurs. Met

het oog hierop werd een nieuwe fahriek ingehuldigd in Hulstout die per dag ongeveer 8.000 onderdelen voor

autostoelen zal produceren .• In september werd aan Reetteel de Amerikaanse "1992 EPA Stratospheric Ozone

Protection Award" toegekend, voor de uitwerking van een procédé toor de fabricage van isolatieschuim zonder

CFK. • Einde 1992, ierboogde Reetteel haar kapitaal met BEF 3,170 miljard door de uitgifte van 11 miljoen nieuwe

aandelen. Op deze oerrichting werd toor bijna 90% ingeschreven door de Generale Maatschappij van België. Zo

verkeert Rectieel weer in een evenwichtige financiële situatie waarmee ze de toekomst met gemoedsrust en

vertrouwen kan tegemoet zien.

s I g 1a 9 9 2

4%

Luc Vansteenkiste

Gedelegeerd Bestuurder
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DE VOORNAAMSTE DOCHTER VAN TRACTEBEL, ELECTRABEL, VERZEKERT NEGEN TIENDE VAN DE PRODUKTIE EN DE DISTRIBUTIE VAN

ELEKTRICITEIT IN BELGIE. ZE NEEMT ACTIEF DEEL AAN DE BEVORDERING VAN HET RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK.
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21%

Tractebel is een Belgische industriële groep die internationaal actief is, Ze is werkzaam in de sectoren van
elektriciteit. gas, telecommunicatie, water. milieu, vastgoed en infrastructuren evenals industriële gehelen, De groep
Tractebel is georganiseerd in zeven eperationele eenheden die samen meer dan 33,000 personen teuerkstellen. • In
1992 bleef de groep verder groeien en lag haar omzet 7,21Yohoger dan in 1991, met een cillé van BEF 252 miljard,
tegen BEF 235 miljard het jaar tioordien. Ook het nettoresultaat, BEF 27 miljard, klom met 5% ten opzichte van
1991 (BEF 25, 7 miljard), In België, waar de groep leider is in haar hoofdactiviteiten, zet Tractehel haar
inspanningen voort om de kwaliteit van de klantensennee te verhogen en zo haar positie mn partner in de
collectieie diensten te versterken, • In het huitenland stoelt Tracteoel haar strategie op de ontwikkeling mn haar
basisoaegebieden. vooral in haar traditionele sectoren ian elektriciteit, gas en engineering. De talrijke contraeten
die in het buitenland uierden afgesloten, beiestigen dat de know-how, de kwaliteit en de concurrentiekracbt van de
teams van Tractehel hoog aangeschreven staan, zodat zij een belangrijke rol toebedeeld krijgt op Europese en op
wereldschaal, Aan de hand van deze strategie kan Tractebel ook haar positie op de Europese eenheidsmarkt
onderbouwen,

Elektriciteit en gas in België
In de prouincie Luik sloten Electrabel, Coditel, de betrokken intercommunales en de oterheidsbedrijten van de
sector een algemeen akkoord op het vlak oan de distributie. Electrahel beeft altijd wel aandacht geschonken aan de
maatschappelijke stromingen, wat haar onder meer tot een nieuw beleid braebt waarin de bouu: ian ondergrondse
elektriciteitslunen centraal staat. • In de gassector werd begin 1993 een ooereeneomst getekend met de Noorse
producenten Statoil, Norse Hvdro en Saga die aan Distrigas een mil/me l'an ongeveer 35 miljard ms aardgas
zullen leteren. verspreid over 22 jaar, Dit gas is bestemd voor de toekomstige centrales l'an Electrabel met een
gecombineerde gas-stoom cyclus (TGS),

Elektriciteit en gas in bet buitenland
Via haar dochteronderneming Penoerfin en in partnership met de Amerikaanse onderneming A.B.S, beeft Tractebel
twee steenkoolcentrales in Noord-Ierland aangekocht (Ki/root en Bellast West) mor een totaal tan 900 lvfW, In
Spanje verwierf Electrabel een deelneming mn 3% in
Iberdrola, de grootste privé-groep in elekuicùeitsproduktie. (miljoenen BEF) 1991

Van haar kant ging Tractebel een kaderakkoord voor
industriële samenwerking aan met de R!'0ep Banco Bilbao
Viszcaya-BBV, die ze!l hoofdaandeelhouder van Iberdrola
is. • In partnership met Iberdrola en met de Argentijnse
onderneming Bemberg, oerunerf Tractebel 90% uan bet
gasdistrihutiehedrif Litoral Gas uit de streek uan Rosario
(Argentinië) wat op 2,5 miljard mi per jaar komt. • In
Launon (Griekenland) kreeg Tractebel onlangs de bouwen
het hebeer toevertrouwd mil een TCS-centrale van 650 l'VIW, uaarian ze samen met Powergen eigenaar zal zijn, Er

Omzet 235 523

Nettowinst 25682

Wi nst per aandeel (BEF) 649

Eigen middelen 222 564

Beurskapitaal 108021

27,80%

Dividend 320

zijn momenteelook tal {ian onderhandelingen aan de gang in enkele West- I'll Oosteuropese landen. in Noord-
Amerika en in Zuidoost-Azië,

----------------_ ...._ .. _-_._ ...._.
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HET BEHEER VAN HET HUISHOUDELIJKE EN INDUSTRIELE AFVAL IS DE VRUCHT VAN OMVANGRIJKE SYNERGIEEN BINNEN DE GROEP

TRACTEBEL: FABRICOM GROEP, TRACTEBEL ENGINEERING, ELECTRABEL, ALLEMAAL DOCHTERONDERNEMINGEN WAARVAN DE

ACTIVITEITEN BIJDRAGEN TOT EEN BETER LEEFMILIEU.

-_._---_._---------------------------------
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Communicatie
In de sector van de kabeltelevisie in België, richtte Coditel samen met Electrabel en de SNI de firma Databel op die
van het kabelte/evisienet gebruie zal maken om informatie te verspreiden.

Technische installaties en collectieve diensten
De groep Fahricom hleef in 1992 even snel uitbreiden, voornamelijk in België op het gebied van het milieu
(overname van De Kock en akkoord met Ecobel). • In het buitenland nam de groep ta/rijke bedrijten over in de
sector van de speciale technieken (Nooruegen, Spanje, Canada) en in de afoaloeruereing (Spanje) In Frankrijk,
nam Fabricom ADL Automation en AIR Automation ouer, allehei actief in de sector van de soepele-
assemblagelijnen van eleine en grote volumes. • In Oost-Europa nam Fabricom een meerderheidsdeelneming in het
Hongaarse PVv, gespecialiseerd in elektrische installaties.

Vastgoed
De Immobiliën Vennootschap van België (lVB) is leider in België in de toornaamste oaegeoieden tan het vastgoed.
Ze teert nu een beleid van partnership met de overheid, wat zich in 1992 illustreerde met de teruezenlijeing van
het project 'Tuinen uan Jette'. In 1993 zou één tan de grootste projecten l'an de WB groep concreet gestalte moeten
kl~jgen met de komende inhuldiging van de eerste fase van de Leopoldruimte waar het Europees Parlement in
Brussel za/ gehuisvest zijn.

Engineering
In decem her 1992, vendelf Traaebel Indusuie 100% van het Tsjechische studiebureau Cbeming, gespecialiseerd in
de sector l'an de chemische nijverheid. Op termijn zou Cocming de operationele uitpalsbasis l'an Tractebel in Oost-
Europa moeten worden, door de uitbreiding van haar industriële activiteiten, vooral op het u/ak l'an energie en
milieu en de technische bijscholing in de Tjecbiscbe bedrijoen die gepri/Jatiseerd worden. • Tractebel Engineering
leverde in 1992 bijna 3.60o.0()() werkuren, uiaaroan een kwart voor projecten in het buitenland. onder meer in
Oosteuropese landen, in A/gerije, in Taiwan, en in Guinea.

I~ Philippe Bodson

Voorzitter van de Algemene Directie'
Gedelegeerd Bestuurder
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ALS ONBETWISTBAAR LEIDER OP HET VLAK VAN ZINK EN ZIJN DERIVATEN, IS UNION MINIERE EEN GEINTEGREERD PRODUCENT, DIE

ACTIEF IS VANAF DE FASE VAN DE MIJNBOUW TOT DE AFZET VAN DE PRODUKTEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK OF MET

HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE.
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26%

De laatste tijd was elke oerstandhouding tussen de zinkkoers en de Amerikaanse dollar ver te zoeken. Daar komt

nog hij dat Union Minière al een ongunstige positie bekleedt in de cvelus mn de non-ferrometalen. lioor de groep

was 1992 dus een jaar mn nodige herstructurering 0111 haar toekomst en haar leiderspositie in de non-ferrosector

l'eilig te stellen. • Union Minière is letder in een aantal Europese en uereldmareien. onder meer ill de produktie

l'an zink en zijn deriuaten. de koperraffinage. de produktie en de fC!/1iIlClgeian speelale ell edele metalen zoals

germanium, goud, zilver, enz. Sinds 19R9 braebt ze defusie l'ail de huee Belgische non-ferroreuzcn. MHO en

Vieille-Montagne tot stand. flet aannemen l'ail één enkele naam, Union Minière, in mei 1992. rondde dezefase af.

• Dezefusie was zowel administratief als industrieel en leidde tot de invoering l'an een gedecentraliseerde

organisatie ill Profit centers - de Business Units - en tot de

hundeling oan de desleundigbeid inzake R&D, transport, (miljoenen BEF)--~--------------------------------~
informatica en milieubeheer. De staf werd in juli 1992 in

één enkele vestiging samengebracht. • De rationaliserings-

maatregelen die in 1991 uierden genomen, u-terpen ill

1992 hun tmtchten al Het bedrtfsresultaat ging de hoogte

ill ell een ambitieus actieplan uerd uitgewerkt mor het

herstel uan de investeringscapaciteit l'an de groep. •

Daarnaast oe/ende Union Minière in de loop l'an bet jaar de put uit die ze tegeneter de CMB bad op haar

deelneming l'an 17% in de Antwerpse Hessenatie. Deze verkoop had plaats tegen de ooereengelzomen prijs l'an BEF

1,1 miljard en zal bet de groep mogelijk maken om haar financiële situatie te eerbeteren ondanks het

boekhoudkundige terlies dat ill het raam l'ail deze ierrichting werd opgetekend. • Dankzij deze maatregelen kon

Union Minière voor 1992 een geconsolideerd lopend resultaat l'cm BFF 314 miljoen halen, daar uiaar dit in 1991

nog negatief was met BbP 714 miljoen. De omzet hedroeg LŒF 121 miljard ioor 1992, tegen BEF 114 miljard in

1991. dus een stijging l'an 6%. • De mistroostige eonjunctuur heeft Union Minière niet uerbinderd om

grootscheepse incesteringen te doen. onontheerlijlz uoor haar ontwihleeling. De groep Nam, ria haar

dochteronderneming Vieille-Montagne France, een minderheidsdeelneming in de Franse onderneming Galia 45,

gespecialiseerd in de oerzinking tian stalen componenten uoor de autosector. Dit ontunkkelingsproject werd

geconcretiseerd door de houw mil een nieuwe moderne I'erzinkingslijn in de streek l'ail Orléans (Frankrijk), die

l'ail start ging in juli 1992. Bovendien kreeg een andere dochter l'CIII de groep, Meebint Engineering, de industriële

realisatie (concept ell montage) l'an deze Il ieuioe lijn toetertrouind. • Daarnaast uerd ook I'll imscboots

------'---------------_.------,--------
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DE SATELLIETEN DIE ONS ZOVEEL ONMISBARE INFORMATIE DOORZENDEN, ZOUDEN ER HET ZWIJGEN TOE DOEN ZONDER

DE SPECIALE, EDELE EN ANDERE NON-FERROMETALEN DIE UNION MINIERE PRODUCEERT EN WAARVOOR ZE EUROPEES

TOT ZELFS WERELDLEIDER IS.
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geïnvesteerd in de verbetering van het leefmilieu. Het gaat om een installatie voor de zuivering van de gassen van

de lood-hoogovens van Hoboken. Deze zaloperationeel zijn in de loop van het eerste halfjaar van 1993. • In

Frankrijk werkte de groep verder aan de exploitatie van een nieuwe fabriek in La Ciotat (in de streek van Marseille)

met een capaciteit van 35.000 ton zinkoxyde. • Sogem van haar kant, die een wereldnet van vertegenwoordigers

ten dienste van de Business Units van Union Minière leidt, huldigde een nieuw kantoor in johannesburg, Zuid-

Afrika, in. In juni ierunerf ze tevens de Spaanse commercialiseringsfirma Corfina, gespecialiseerd in de marketing

van non-ferrometalen. • In het kader van de communicatiestrategie van de groep, hebben een aantal

dochterondernemingen binnen de Business Units van Union Minière éénzelfde naam aangenomen teneinde de

coherentie van de groep in haar afzetgebieden te versterken .••• In de sector van de diamans werd Sibeka verder

geherstructureerd, met de verkoop in december 1992, van DB Craelius, dochter van Diamant Boart, aan de groep

Atlas Copco. Voor 1992 bedraagt het geconsolideerde lopende resultaat van Sibeka BEF 328 miljoen, tegen BEF 218

miljoen in 1991

Afgevaardigd Bestuurder

fean-Pierre Rodier
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COMMENTAAR P D1GECONSOLIDEUDE RESULTATEN EN BALANS VAN HET IOUJAIR 1992

RESULTATEN

Het nettoresultaat (aandeel van de Groep) voor het boekjaaar 1992 bedraagt
BEF 6.220 miljoen, dit is 18 % minder dan in 1991.

Het aandeel van de verschillende deelgroepen in deze daling met BEF 1.382
miljoen is zeer verschillend. Arbed, waarvan het resultaat in 1992 negatief is,
terwijlover het boekjaar voordien een winst werd geboekt, heeft er een
aandeel van BEF 1.855 miljoen in, en CBR heeft, als gevolg van haar
wlnstteruggang, een aandeel van BEF 377 miljoen. De holding en haar
verlengstukken brengen een resultaat mee dat BEF 1,2 miljard lager is dan in
1991, toen het betrekkelijk hoog was. Daartegenover verbeteren Recticel en
Union Minière, die beperkte verliezen boekten, het resultaat van de Groep met
respectievelijk BEF 959 en 734 miljoen. Hetzelfde geldt voor de Generale Bank
Ct BEF 533 miljoen), waarin voortaan ook vrv en Synerfi zijn begrepen. CMB,
die tijdens de eerste helft van 1991 nog geconsolideerd was, aangezien zij pas
in juni werd verkocht, komtdit jaar niet meer in de Groep voor.

Tegenover BEF 234 miljard bereikt de omzet BEF 196 miljard (zie tabel hierna).
Deze vermindering met BEF 38 miljard of 16 % is toe te schrijven aan de
verwijdering van Foamex LP (BEF 17 miljard) en van CMB (BEF 26,8 miljard) uit
de consolidatiekring. Verder gaf Union Minière een toeneming met BEF 5,2
miljard te zien.

Het bedrijfsresultaat (BEF7,7 miljard) is met bijna BEF 600 miljoen Ct 8 %)

toegenomen. Hier heeft de vooruitgang van Union Minière (BEF 1.175
miljoen), alsook van de Generale en de flnanciële dochters (BEF 950 miljoen)
ruimschoots de teruggang van CBR (BEF 700 miljoen) en het verdwijnen van
CMB(BEF 826 miljoen) goedgemaakt.

De tendens welke waargenomen werd in 1991, toen het financiële resultaat
met BEF 861 miljoen toenam, hield dit jaar aan: hoewel het resultaat nog
negatief blijft, verbetert het van BEF 5.387 tot BEF 3.355 miljoen, wat een
vooruitgang betekent van BEF 2.032 miljoen. Het verliessaldo van CMB (BEF

Resultaten per vennootschap

Vennootschappen

Union
CBR
Reeticel
CMB (1991 : 6 maanden)
Andere
Traerebel
Arbed
Generale Bank
AG Groep
Totaal

800 miljoen) over 1991 heeft zich niet herhaald, hetgeen een overeenkomstig
positief verschil verklaart CBR realiseerde een negatief fmancieel resultaat van
BEF 700 miljoen, dat nagenoeg identiek is aan dat van vorig jaar. De overige
geconsolideerde entiteiten - d.W.Z. Union Minière, Recticel, de Generale en de
financiële dochters - gaven elk een stijging met zowat BEF 400 miljoen te zien.

Het lopende resultaat van de integraal geconsolideerde vennootschappen
stijgt met 150 % tot BEF 4.330 miljoen. In de tabel hierna zijn bijzonderheden
gegeven over de inbreng en de vooruitgang van elk van de deelgroepen.

Het uitzonderlijke resultaat wordt negatief ten bedrage van BEF 420 miljoen;
in 1990 en 1991 was het positief met respectievelijk BEF 4.619 en 1.722 miljoen.
Deze belangrijke verandering vloeit voort uit een significante vermindering,
zowel van de kosten als van de opbrengsten.

De terugnemingen van voorzieningen (BEF 2.156 miljoen) hebben voor de
helft betrekking op de sociale plannen van Union Minière. De meetwaarden
bij de realisatie van vaste activa (BEF 3.070 miljoen) komen onder meer
voort uit de verkoop van Cobefin (BEF 1.111 miljoen) en de verkoop van het
gebouwaan de Koningsstraat 20 (BEF 766 miljoen). De overige uitzonderlijke
opbrengsten omvatten de winsten die CMT, een dochter van Asturienne, heeft
voortgebracht sedert haar oprichting tot haar eerste consolidatie in 1992, alsook
een correctie op de voorzieningen voor pensioenen van de groep Union
Minière (BEF 685 miljoen).

De uitzonderlijke afschrijvingen (BEF 1.390 miljoen) betreffen onder meer
de buitengebruikstellingen van vaste activa door Union Minière (BEF 569
miljoen) en de consolidatieverschillen (BEF 420 miljoen). De
waardeverminderingen opfinanciële vaste activa (BEF 2.052 miljoen,
vooral op schuldvorderingen) werden geboekt door Union Minière en Reelice!.
De voorzieningen voor risico's en. kosten (BEF 978 miljoen) werden
aangelegd door Union Minière, CBR en Finoutremer. De overige
uitzonderlijke kosten vinden hun oorsprong nagenoeg uitsluitend in de
herstructureringsplannen van Union Minière.

Omzet

1992 1991
119520 114277
47 012 46 363
28 505 45483

26842
837 1232

195874 234197

Lopend resultaat

1992
521

4816
455

-1462

4330

-1045
5552

28

36
-2865

Resultaat der
vennootschappen waarop de
vermogensmutatiemethode

is toegepast

1991 1992
450

S6
0

a
3458

-775
2554
1169
68921706

1991
551
104
101
12

-56
3372
lOBO
2057
1287
8508



COMMENTAAR OP DE GHONSOllDEERDE RESULTATEN EN BALANS VAN HET BOEKJAAR 1992

De winst van het boekjaar vóór belastingen van de integraal geconsolideerde
vennootschappen neemt Illet nagcnocg BEF 'iOO miljoen toe tot BEF 3,9 miljard.
Zoals in het vorige boekjaar weerspiegelt de belasting. BEF 2, j miljard of (JO
Ian de winst. II('t bestaan van verliesgevend« entiteiten binnen de Groep (zie
hijzonderheden over de berekening l'an de heiNing in \ lil Il van de
Toelichting Ic

Het resultaat van de vennootschappen waarvoor de vermogens-
mutatiemethode is toegepast. geeft een teruggang met BEF l,b miljard te
zien, elk voor BEF 1,8 miljard .un Arlx-d toe lë schrijven is : :Ifgezien van dl'

BAlANS

Globaal genomen is de balans in vergelijking Illet vorig iaar weinig veranderd
Ik meest opvallende verschillen betreffen de kapitaalverhoging (zie
commcrn.ur hil de niet-geconsolideerde parrekl'l1ingi, diel'en weerslag heeft
op het ~igen vermogen en op dl' andere vorderingen op ten hoogste één par,
al-ook de ovcn-cnkom-rig« toename v.m dl' geldheleggingen l~n van dl'
firnnci(']VsdHrlden op ten hoogste N'n jaar met ongeveer BEl' 15 miljard,
waarvan het grootste deel met Ihesaurieverricillingen overeenstemt

ACTIVA

De immateriële vaste activa en cie consolidatieverschillen zijn in de loop
van het hoekjaar verminderd. vooral :lls gevolg van de toevoegingen aan de
afschrijvingen, wals hlijkt uit ell' uhdil'n van j 'i. I en § - van ue Toe!idllinK

De verschillen bij de materiële vaste activa zijn gedetailleerd in cil' tallel van
§ 'i.2 van de Toelichting. De stijging van de nettowaarde met BEF 1,1 miljard i.s
onder met'[ toe te schrijven aan CBR (+ lIEF I ~ miljard i en aan de Generale,
die het geholl\\ aan cie Koningsstra:lt 211!ll'eti verkocht (- BEF O,lllliljardL

De financiële vaste activa in hun gehed zijn met skeins BFF O,H miljard
verminderd. maar er waren htlangrijke mutaties merkhaar bij de dcclnemmgen
waarop dl' vermogensmutatiemethode is I()('gepast - et'n toename Illet BEF (l.'!

miljud - en hij de niet-geconsolideerde deelnemingen - l'CO vermindering met
BEF ',2 miljard.

Ik eerste groep is lOcgcnOllltll. zoals blijkt uit I'iJA van cie Toelichting. als
ge\Olg van het -aldo van het resultaat over hel hoekjaar len opzichte van ue
uitgekeerde dividendcri (!lIT g) miljard), van dl' aankoop, dour de Generale,
van cit' aandelen Generale Bank in het hezit van de AIlN-Alllro (IlEF 2,7
miljard;, v.rn dl' t'l'Ne con-olidari« door vcrmogcn-mutaticmcthocc van
Mnlcana dt' Can.mea (kopermijn in ,\kximi. alsook van de deconsolidatie v.m

I'ravon-Rupcl door Rectircl. De teruggang l'an de tweede groep met BEF '.2
miljard (/il' bi.zonderheden in !55-Be van de Toclirhting: wordt vooral
verklaard door de hiervoren vermelde overhevelingen van Mexirana cie
Carunca en van Praynn-Rupcl, alsmede door de verkoop van foamex (IlEF
miljard i

Generale Bank - die t'en toeneming met bqna t'en half miljard oplevert - is er
hij de ovenge vcnnoot« happen nagenocg geen verandering te melden,
Tt, noteren l'ah hierhij clat de AG Groep h.ur waardcringsn-gels hedt gewijzigd:
de meerwaarde die gerealiseerd wordt hij de verkoop van vastrentende
II:1:lIllcn wordt gespreid O\tT cie resterende looptijd van de afgestane dIencn,
terwijl Hueger dl' totale meerwaarde hij de verkoop gehoekt werd. Die
\('randering had in I')l)2 op het result.ut van de Gt'tkrale een negatieve
wccrsL!g van BEF 12f\ m.ljocn. wat CV('l1\['e! is al.\ het vcrschil in de hijdrage
Ian de AC; Groep.

Ile overige vorderingen op meer dan één jaar weerspiegelen de arstand.
dour cie Generale aan een bunkinstelling. van haar vordering op 21
Inrcrnatiorul Holdings, lm De vorderingen op ten hoogste één jaar, len
belope v.m BEF 'ij miliard zijn beinvlord door hel o[lgevraagdc met-

volgestorte kapit:l:r.I (IlFF '5,6 miljard. zie commentaar hll de niet-
geconsolideerde jJarrekening) en door een drukkere thesauriehedrijvigheid vall
de C~l'nt'rale en nil haar financiële dochters met nieteegccollsolidecrdc
ITnnO()!." ell:1ppcn.

Ile geldbeleggingen bcvaucn geen eigl'n .undeh-n meer als gevolg van de
verkoop van de 7}OIO reserve-aandelen dit' de Groep pl'r eind 1\191 in bezit
had. Ik overige geldbeleggingen stijgen van BEF 16,H tot .10,Omiljard onder
dl' impuls van CIlH en Ian dl' holding en haar Iinancië!e doehier-
ondernemingen: elke entiteit gaf t'CIl aangroci met IlEF 7 miljard te zien. Op
het vlak van de Cl'l1l'f:rlC en haar verleng.slukken gaat her. net m:rls in de
vnrigl: p:lr:rgraaf, om t!tes:luricverridlfingen

PASSIVA

[lc veranderingen in het eigen vermogen vindt men uitgesplitst in § 6 van de
Toelichting Aan f('stippen valt dl' kapu.ulverhoging als gevolg van de
heslissing Ian de Raad van Bestuur om hel Ilog It' storten saldo mEF lU(lS
miljoell) op te vragene

In § H van dl' '['Ocltcilling worden dt' mutaties beschreven die l't'il invloed
haddcn op de voorzicningen en uitgestelde belastingene Alles .':1I11('n

genoillen dalcn deze met BEF 70t) miljoen.

liet louai van dl' schulden mm in 1'In met BEF '),6 miljard roc. In j C) I:In de
Toelichting wordt despreiding gcgl'l'l'I1 per vervaldag van dl' schulden op
meer d.m (£'n [aar, en per muru \1':11 dl' finan,'i0le schukb-n op 111['('rdan ['én

jJ:!r hl'lrelie

Onder dl' schulden op ten hoogste één jaar zijn de financiële schulden met
IlEF 12 miljard toegenomen tot BEF 31,S miljard. Dit i,1 tc verkuren door dl'
drukkere thes:lllril'hetlrijvigheid van cil' Cencrak en haar finalll'ide dochrers.
welkt' :mderzijds op 11l'l :rctief de vorderingen op ten hoogste e0n laar t'il de
(werige gdclbe kggingen bdnvl'ledt



GECONSOLIDEERDE BALANS NA VERDELING OP 31 DECEMBER

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Concessies, octrooien, licenties
Handelsfondsen
Software
Andere immateriële vaste activa

Consolidatieverschillen

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
lustallatics. machines en uitrusting
Schepen, containers en drijvend materieel
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Andere materiële vaste activa
Activa in aanbouwen vooruitbetalingen

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop de vermogensmutatie is toegepast
\iet-geconsolideerde deelnemingen
Vorderingen

VLOmNDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

Geldbeleggingen
Overige beleggingen
Eigen aandelen

liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

(in miljoenen REFl

1992 1991
225909 226758

2818 3027
86 96

1 (I0H 949
73 "71J

1 651 1906

18926 19839

72906 71826
22545 203Y5
38 'i55 39501

276 Z!l
52'19 5669

62'1 772
1 ~02 1 :;j5
39'i) 3703

131259 132066
92898 86m
33 H:;2 41078
4 'i09 44"76

126444 107020

612 2174
157 326
4'i5 184H

39267 39686
3"7946 38610

1321 1 (l7iJ

48579 38618
25810 2'i hO
22769 13 478

30567 16915
j0567 16783

0 uz

3277 4403

4142 5224

352353 333778

T



GECONSOLIDEERDE BALANS NA VERDELING OP 31 DECEMBER

PASSIVA

TOTAAl EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen van de Groep
Kapit.ul
lilgiflcprcmics
Ik'CIYl'S

Con-olidaticversclulkn
Omrekeningsverschillen

Belangen van derden

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BElASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
BeJ:tstll1gen
Crote herstellings- en onderboudswrrkt-n
Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

SCHlIlDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
l landeksdu.ldcn
Ontvangen volJruitheulingen 0[1 hestellingen
Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Finanoële schulden
Handelsschulden
Ont\' angen vooruilhetJlingen op hestellingen
Schulden m.h.t. hclasungen. hezoldigingen en .louait' I:tstèn
Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAl DER PASSIVA

199090

157862

130203

352353

1992

'ij 'i~i

I" 'i21

'iHH12

S 'îö,
-,~'ill

41228

23060

16912
-, ·101l

IY,
I 1-'0

6148

47349
6 Hil7

il

2t
I SI8

77292
()~2

31 RI)

16 SilK

-'2U

~ 5il)

15 132

5562

(in miljoenen BEF.!

1991
185432

146861
12.105

"I""" ~21

'i0012

~Il'i

38571

23m

187,*4

Ij')

I 2K5
0-91)

5007

124 595

49325
I~ 2.12

!II

I xO'i

69028
9 xt)-'

III (,89

L~ (iSIl

,~2')
-; Kj8

II HO~

(,242

333778



GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Wijziging in de voorraad goederen in bewerking,
afgewerkte produkten en bestellingen in uitvoering;
toename (afname J

Geproduceerde vaste activa
Andere bedrjfsopbrengsten

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstolfen

Aankopen
Wijziging in de voorraad; (toename) afname

Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste actin
Waardevenninderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (rerugnemingenj
Voorzieningen voor risico's en kosten; toevoegingen
(bestedingen. terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Bedrijfswinst

Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Ophrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten

Financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
Andere financiële kosten

Financieel resultaat

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

(in miljoenen BEF)

1992 1991

195040 239124
195874 234197

-4757 1047
61ö 830

3307 3050

187355 232031
107370 117 256
114183 120180

-6813 -2924
25168 45 l'ii
41345 51687

10780 13545

743 473

-765 778
2714 .3 135

7685 7093

8398 11137
1599 2263
2335 2987
4464 '; SHi

11753 16524
6928 9842

ll5 -182
4710 6864

-3355 -5387

4330 1706

T



Uitzonderlijke opbrengsten
Terugnemingen van afschrijvingen en van waardeverminderingen
op imnuueriëk- en materiële vaste activa
Terugnemingcn van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Terugnemingen van voorzieningen VOOf uitmnderlijke risico's en ko-u-u
Meerwaarden bij de realisatie l'an vaste activa
Andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke kosten
l.itzondrrliik« afschrijvingen en waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa
WaJrllevennmderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzondrrliike risico's en klisten
Minderwaarden bij de realisati« van vaSh: activa
Andere uitzonderlijke kosten

Uitzonderlijk resultaat

Winst van het boekjaar vóór belastingen

Belastingen op het resultaat

Winst van het boekjaar van de geconsolideerde vennootschappen

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de vermogensmutatle is toegepast
Winst
Verlies

Geconsolideerde winst

Aandeel van derden in het resultaat

Aandeel van de Groep in het resultaat

RESULTAATVERWERKING

Verwerking van het aandeel van de Groep
Onttrekking iloevoeging) aan de reserves
(Vergoeding van de .undeclhouders vall dl' onderneming)

Verwerking van het aandeel van derden
Onunkking (toevoeging) aan dl' Ilt'iangen van derden
(Vergoeding van derden aandeelhouders)

CD

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREK£NING

I in miljoenen BEF)

1992 1991

7640 12517

]ó 66
92 251

2156 ]\69

30;11 9'iO]
2 )O(l 1 230

8060 10795

1390 1 48')

2052 1 (124

<)7:) 'I )49

27" 1 'i'i4
:) )65 1 SK)

·420 1722

3910 3428

·2353 -1968

1557 1460

6892 8508
7 H9"1 1\ 6:;<>

-lOOI -H8

8449 9968

2229 2366

6220 7602

(In miljoenen BEF)

1992 1991

6220 7602
585 -918

-6 HO) -6 (lHl

2229 2366
·{J]1 -768

-1618 -1 'ilJH



FINANCIERINGSTABH

Bedriifsverricbtingen
Geconsolideerd nettoresultaat. aandeel van de Groep
Geconsolideerd nettoresultaat, aandeel van derden
Resultaat van de vennootschappen waarop de vermogensmutatie is toegepast. malirek l'an cie in 91 en 92 ontvangen dividenden
Toevoeging aan de afschrijvingen op materiële vaste activa
Toevoeging aan cie afschrijvingen op immateriële vaste activa
en consolidatieversdiillen
Terugboekingen afschrijvingen op kapitaalsubsidies
Waardeverminderingen (rerugnemingen van waardeverminderingen: op financiële l'Ne activa
Toevoegingen aan (terugnemingen of bestedingen van) de voorzieningen
(Meer-) minderwaarden op de overdracht van vaste activa

Casbjlou.

Wijziging in de beboefte aan bedriitskapitaal
Invloed van de wijzigingen in de consolidatiekring en
de wisselkoersen op de behoefte aan bedrijfskapitaal

Toename (afname) t'ail de hedriffsthesaurie

Investeringen
Verwervingen van materiële vaste activa
Verwervingen van immateriële vaste activa
Verwervingen van nieuwe vennootschappen
Bijkomende deelnemingen in vennootschappen van de Groep
Aankoop van niet-geconsolideerde aandelen
Nieuwe toegestane leningen. inclusief aankopen van obligaties
Sub/IJtaal tan de vel7tervillgcll

Overdracht van materiële vaste activa
Overdracht van immateriële vaste activa
Totale overdracht van vennootschappen van de Groep
Gedeeltelijke overdracht van vennootschappen van de Groep
Overdracht van niet-geconsolideerde aandelen
Terugbetalingen van vroegere leningen. inclusief verkopen van obligaties
Subunaa! tan de oterdracbten
Toename (afname) call de il/1'esteringsthesaurie

Financieringsoperaties
Van de aandeelhouders ontvangen bedragen, als gevolg van een kapitaalverhoging
Kapitaalsubsidies
\ieuwe leningen
Terugbetalingen van leningen
Dividenden uitgekeerd door de moedermaatschappij aan haar aandeelhouders in 1991 en 1992
Dividenden uitgekeerd door de dochters aan de minderheidsaandeelhouders in 1991 en 1992

Toename (afname) tan definancieringshesaurie

Wijzigingen van de liquide middelen, exclusief eigen aandelen,
verminderd met de bankscbulden op korte termijn
\ettothesaurie hij de opening van bet hoekjaar
\ettothesaurie op het einde van het hoekjaar

(in miljoenen BEF)

1992 1991

6220 -; 602
2229 256ö

-2639 -1553
9697 124)0

2457 2534
-m -2HH

1959 1385
-691 4245

-2998 -8143

15919 ]7 778

-1950 4 :159

2203 -8090

16172 14147

-8916 -16120
-198 -23)

-1 122 -329
-2853 -1740
-1084 -62IJ9
-9991 -4 195

-24164 -28828
2494 3392

102 1
120 lü 282
193 1584

10 50S 11411
2267 997

15684 39667
-8480 JO 839

5717 278
17 110

8626 21 021
-11 798 -17 456
-6679 -6672
-1737 -239i

-5854 -5086

1858 19900
-915 -20 HIS
923 -915



TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

\ll Behoudens tegenge,telde vcrwijzing, worden alle bedragen in de toclichting uilgedrukt in miljoenen BEF

j 1 CRITERL<\.VOOR DE TOEPASSINGEN VAt"iDE CONSOLIDATIEMEllIODES

De integrale (onsolilL!tie wordt gebruikt voor d" dochterondernemingen waarin
de cnnsolidcrcmk- onderneming een controle uitoefent in rechte of in feite

Ik 1'('fl1logcnsmIIUllcllId!Jode Ilorelt gehruikt v(jor de (l'rbonden
ondernemingen, WIUrup t'l'n Ill' meer l'lin de in dl' ''lmsolidatk (\pgL'nomen
Ondl.'11l'lmngeo een aamil'oliJke invloed uitocknen,

De evenredige ronsolidatie wordt tol:gl'past op dl' dochterondernemingen dil'
door l'en beperkt aanul aandeelhouders sarnen worden behl'l'fU, In de gl'\Jlkll waarin tL'1l van dezl' nilnia Illet is toegepast, wordt de

recll\l;lIlrdiging gl'gcwn in § 2 hierna.

î 2 CONSOUDATIEKRING

§ 2.1 lijst van de belangrijkste dochterondernemingen en kleindochters die integraal geconsolideerd worden door de Generale

Hemming, Zetel en Land

Generale \Iaal,chap[lij van België, Bnlssel ~ B

lnion \Iink're, Charleroi ~ B
Vit'iIlt'~\I()n!agne Franre. Bagnolet ~ F
lnion Minlt're SF, Brussel .. Il

lnion \Iines, Denver ~ ISA

Sogelll, Brussel ~ B

Cit Royale Astunenne des "Jines, Brussel ~ Il
I 'Ilion \linii:re 'Vlexico, Mexico City ~ MEX
Meulram«, Avellino ~ I
1\,\I.1.\l. 'Ililchelen ~ Il
Asturienn« Perumet. Pantin ~ F
SiheklL Bru.ssel ~ B

Syncliaco, Fonola ~ !lVI
Diamant Boart Investment. Kansas City ~ USA
Dianunt BOIIr! ICC. Brussel ~ Il
Diamant Boart SA, Brussel ~ B

Sihinrer. Luxemburg ~ I.

CBR Cementhedriiven Brussel ~ B
CBR IS, Brus.scl ~ Il

CHR ~laterials Corp" Calgary ~ CUN
F:\CI, 's Hertogenbosch ~ NI.

CIlH Investment, San Mateu ~ USA

CBU Finance. I.uxemhurg ~ L

lnrerbeton. Brussel ~ B

Gralex, Ilrussel ~ Il

Mokra, Mokra ~Tsc

CEDEE, Bnlsscl - Il
Cenlran" EygdshOlt'n \1.

Ccnanti. Paris ~ F
Coördinatiecentrum "Generale", Brussel B
ClG-]n1ersvs Group, Brussel - Il
Finoutremer, Brussel B

Agriges, Brussel - Il

1'J92

IIJ()on

](10,00

II)(),OO
1111),011

(l,i,()()

):\,9~

1'191
IOil,ilil

,~I.'~

HI.)7

oL"
81.+!
KI.O:;

'iUc,
\:\'i9
HL;7

lfiCi,OO
HIY

HUi

HUS
81,)~
~U;
'il'),'

21.27

01):;

6H,'iH

HIJ"
l'l,:;:;

4'U2
+U~
d,{JO

IU2

',I,+J

'Hill

JUS

'1,\,~(J

ll,lI

hl) Id2

12,'iH
41.1)2
'i2,'iH
29.18

1250

1250
>j2,:;/j

29J8
12,:;8

t2.'iH'll,SH

2\}2

21.2l)
Il,~j

2:\,-2

21.2')

IOIi,fiO
IOO,ilO

10(liJO
1(1).1111

()'i,09

:;\16



TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

§ 2.1 lijst van de belangrijkste dochterondernemingen en kleindochters die integraal geconsolideerd worden door de Generale (vervolg)

Benaming, Zetel en Land Deelnemingspercentage in

1992 1991
Agricom, Brussel - B 512:\ 50.12
Chanic, Brussel - B 50,86 50.19

Rectieel, Brussel - B 73,57 5851
Recticel, Wetteren - B 73,57 SR.51
Rectieel Deutschland, Bexbach - D 73,57 5851
Rectiee!, Kesteren - NL 73.57 58,51
Schlarrafla. Bochum - D 7357 58.51
Recticel UK , Afreton - GB 73,57 58,51
Rectieel Foam Corp" Laporte - USA 7}57 58.51
Recticel Holdnoord, Kestern - NL 7357 58.51

Genfina, Brussel - B 60,00 60,00
GIF, Luxemburg - L 100,00 100,00
GIF Rotterdam - NL 100,00 IOIJ,OO
GIF Curaçao - NA 100,00 ](JO,OO
Sogenbel, Brussel - B 100,00 100,00
Tanks, '1assau - BAH 100,00 100,00
CFI. Luik - B 99,98 9993

§ 2.2. Lijstvan de voornaamste vennootschappen waarop de Generale de vermogensmutatiemethode toepaste
Arhed, Luxemburg - L 25,56 25,llO

Sidmar, Gent - Il 17,12 17,14
ALZ, Genk - B 7,91 7,92
MMRA, Athus - B 11,91 11.92
Belgo-Mineira, Sao Paulo - BRA 9,02 4}O

Trartebel, Brussel - B 34,54 3~j7
!VB, Brussel - B lO,H7 9,99
Rineau , Nantes - F jO,G3 30.64
Fabricom, Brussel - B 31.95 3IJF
Gecoli, Linkebeek - B 10,09 9.65
Powerfin, Brussel - B 21,16 21,02
Distrigaz, Brussel - B 11,49 11,49
Electrabel. Brussel - B 10,74 10,11

Generale Bank, Brussel - B 22.2'i 19.19
Banque Parisienne de Crédit, Parijs - F ISjR 1:l,4~
Banque Belgo-Zaïroise, Brussel - B 11,96 ](1.25
Générale cie Banque Belge pour l'Etranger, Brussel -ll 22,25 19,20
Banque Générale du Luxembourg, Luxemburg - L 9,36 ~U(l
Eurolease. Brussel - B 22,25 19,20
Compagnie de Gestion et de Banqué Gonet. Genève - Cil 1))' 19,20.:._, .... ':"

Generale Bank & Co, Cologne - D 22.25 19,20
AG Groep, Brussel - Il 1958 1958

AG 1824, Brussel - B 9,79 9,79
Amev/VSB 1990, Utrecht - t\L 9,22 9,23
Caifor, Barcelona - S 4,90
AG 1990, Brussel - B 18,44 IkYl
AG 1990, Utrecht 'IJL 18,44 HU4

T



TOELICHTING IIIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

§ 2. 3 Lijst van de vennootschappen

In de twee lijsten hierboven zijn s!echh de dochterondernemingen en (it'
rechtstreeks door de Generale gehouden verhonden ondernemingen
opgenomen evenals de belangrijkste entiteiten van hun consolidatiekring indien
zij een geconsolideerde jaarrekelling opstellen.

Dt' volledige consolidatiekring van de Groep van de Generale omvat in 1992 .
3 I5 integrale consolidaues. ,\) evenredige consolidaues en H2S rocpassrngen
van de verrnogensmuutiemethode. Voor hel boekjaar voordien wurcn dit'
aamallen res[lecriel'elijk .:lOR, li en 78(1,

De volledige lijst van de integraal geconsolideerde dochterondernemingen en
van de ondernemingen waarop de vcrmogensmutatk- is toege[last, waarvan l'en
groot aantal van gering belang, zou \,;111 weinig betekcnix zijn voor de lezer.
Die lijst van alle vennootschappen wordt gedeponeerd hij de Nationale Bank
van lklgië, tegelijk met de niet-geconsolideerde en de geconsolideerde
rekeningen. Ze is ook op eenvoudig verzoek vcrkrijgbanr bij de Directie
Communiratic van de Generale.

De jaarverslagen nil de voornaamste integraal geconsolideerd»
vennootschappen en van de vennuot-chappen waarop dl' Generale dl'
vcrmogen-mutatiemetbode toepast, verstrekken daarenboven meer
gL'dctailleerde biikomcndr inlormatie over hun consolidarkkring.

§ 2.4 Niet-geconsolideerde vennootschappen

Door dl' Generale niet gl'consolideerd, omdat ze
niet significant zijn:
SOciété Générale de Belgique (Japan) Co. Ltd, Tokio - Japan
in vereffening zijn .
• Dl' Coene, KOltrijk
• Belgatel. Brussel.

verbonden vennootschap waarop de Generale de vermogensmutatiemethode
toepast, omdat de opneming niet significant wu zijn:
• SclL'iél0 ES[lJCL'L0opolJ. Brussel

De volhlige lijsten van de noch integraal, noch evenredig geconsolideerde
vennootschappen, en van de verbonden vennoorschappen waarop de
vcrmogcnsmutaue niet werd toegepast or het niveau Ian dl'
dochterondernemingen en kleindochters, bevnten 512 namen. Daar Je Illees!t'
van dil' vennootschappen erop voorkomen wegens hun gennge heLmg, zou de
vennelding van die lijsten in dit verslag van weinig betekenis zijn voor cic kzer.
Die lijsten zijn gelOt'gd bij de doeurnemen die bij dl' Nationale Bank van België
worden gt'(kponecrd.

§ 2.5 Behandeling van Tractebel bij de consolidatie

Om de redenen die in het jHrverslag over 1991 zijn uiteengezet en die
hiervoren zijn vermeld. heeft de Raad Ian Bestuur na onderzoek van dat'
aangelegenheid besloten, van deze regel - van integrale ronselidatie van de
dochterondernemingen waarover de Groep een feitelijke controk uitoefent - af
te wijken hij toepassing van artikel Il § I van het koninklijk besluit van {]maart
1990, en tie vermogensmuutiemuhodc op Trauehcl Ie blijven toepas-en Die
bl'sllsSlng heeft geen weerslag up het aclnded van dt' Grucp in het

nutorcsulu,u en in het eigen vermogen, en zorgt voor ell' continuïteit van de
voorstelling alsmede vO(lr (le vergelijkhaarheid van de rekeningen van de twee
boekjaren.

Ile lezer wordt verzocht. kennis te nemen van de commentaar van de
Commissic voor bd Bank- en Financiewezen betreffende dl'
vermogensmutatiemethode. door de Centrale Maatscha[lpij van België
toegepasl op de rekeningen van Trartebel. Uil' commentaar is afgedrukt op
bladzijde HO Ian dil jaarvcr.sbg,

Ter inforrnarie volgt iuerna de geconsolideerde rekening van 'l'1:letcile!.

Geconsolideerde balans na verdeling

ACTIVA
Vaste activa
lmm.ucnclc Iaste activa
.\Llleriële vasIL' activa
Finanu('le vaste aniva

/)œ/!wmiIlWII uuarq: du
I't'I1l1ugelistl/li/alie is (oug'1'(Jsl
Am/ere deelncmingen
\'(})'(lcrillgl'lI

Vlottende activa
Totaal der activa

PASSIVA
Totaal eigen vermogen
Eigen vermogen van de Groep
lldangl'l1 van derden
Voonienlngen voor risico's en kosten
Schulden
Schuldell op meel' clan i'tn j;lar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopend,' rekeningen
Totaal der passiva

Geconsolideerde resultatenrekeningen

BL'llrrjfs,,phrtngsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsll'sultlat
Fin:lIlcieel Icsuluat
LO[lende winsl (Lopend verlies)
I'itwnderlijk re.sullaat
Wlllst (I'('flil's.) van her boekjaar voor
belasting
Belastingen op het resultaat
(;cconsolilk'erde winst (gemnslllidetTll
verlies:
Aanderl Ian dertien in her r(',slduat
~ndeeI van de Groep in het resultaat

G

(in miljoenen BEF)

.lU21992 :\1121991
412696 397211

H 2()2 êl5.1
233 ê()1 232 Gill
170 iJ7:, 1'i7 1:()

1236RI 118332
{}4.il 32 UI
3~óJ (,720

135 550 126711
548246 523922

233361 222652
906óR 90323

142 (11); J32jJ(!
28025 27688

286860 273582
l2,) 7Î4 121 .''il
153j9'7 lU hWi

') 619 9546
548246 523922

(in miljoenen BEF)

1992 1991
2'i"1 2Ü1 242636
24/\ 'i62 m 5'75

R "'02 <) 065
22 185 2U 012

" I
H,j7 50 (hl
)f9 "'(F

32 596 )0 "'Iii

-) :\<)9 -'i 066

2699'" 25 GHZ
I'" 679 16 "'{)O

9 318 8892
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§ 2.6 Veranderingen in de loop van het boekjaar

A. Op het niveau van de Generale

Er werd geen wijziging aangebracht .un de consolidatiekring. Hierbij valt
even we! te I cnueklen dat de ko-ten en opbrengsrcn van CMIl VOOf het eerste
halfjaar van 1991 nog in de rekeningen van dit boekjaar voorkomen.

B. Op het niveau van de dochterondernemingen zijn de voornaamste
veranderingen van de consolidatickr.ng cie migende

Union Minière heeft voor het eerst de dochterondernemingen van Asturicnne

en t'sines J Cuivre et il Zinc geconsolideerd en op Mnican<l de Cananea de
vermogensmutatiemethode toegepast:

Reencel verkocht Foamex en verwijderde de deelgroep Prayon-Rupel uit haar
consolidatiekring:

CBR nam in haar consolidatiekring cie vennootschap Mokra. de groep
Verhaegc, ABR, Intersilex. Socireq en Argex op:

De Generait' Bank voegde Alpha Credit en de dochterondernemingen yan de
Banque Générale du luxembourg aan haar consolidatiekring toe:

AG Groep nam CAIFOR en Nutsspa.nbank in haar consolidatiekring op:

Arhed voegde AIT Luxembourg en Stahlwcrk Thüringen aan haar lijst toe; ze
verwijderde Cogifer. Circuit Foil Japan en de dochterondernemingen van Hein,
Lehmann uit haar consolidatiekring.

§ 3 liJST VAN DE BElANGRIJKSTE NIET·GECONSOliDEERDE ONDERNEMINGEN WAARIN DE GROEP MEER DAN 10 % BEm

Op het niveau van de Generale zijn de betrokken significante Iennootsdupp-n
de volgende: Suez Imesticni. Société Espace Léopold. Bellin, Bocls il: Bt'galdt
Holding en Accor.

Op het niveau yan de dochterondernemingen zijn de voorru.uuste deelnemingen

hij CBR : Le Confort Mosan, Allied Cement. Partà Ergon, P.C'iL, ERe Ede.
Ciments luxembourgcois.

§ 4 SAMENVATI1NG VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES

Herwerkingen en eliminaties
De toepassing VJn homogene boekhoudkundige regeb en waarderinas

methoden binnen de Groep maakt het mogelijk. cl,: rekeningen van Je
geconsolideerde vennoorschappen op dezelfde economische lusi, voor te
stellen en leidt tot l'en herwerking van dl' jaarrekenini!en in overeen-temming
met de boekhoudkundige principes die hierna worden uiteengezet.

\:! de xamenvoeging van de balansen en de resultatenrekeningen. eventueel
herwerkt, worden wederzijdse saldi en dl' verliezen en \1 insten op
verrichtingen tussen vennootschappen van de Groep geëlimineerd

Winst en \erlies op deelnemingen
Een winst of een verlies wordr vastgesteld in geva I van vermindering van het
effectieve deelnemingspercentage in een gcconsolidecrd« onderneming ter
gelegenheid van een kapitaalverhoging. Indien. in uezelfde omstandigheden. Je
Groep haar deelnemingspercentage verhoogt, worden de eruit voortvkxiend«
wijzigingen in eonsolidetic behandeld als "consolidaticverschillen'

Omzetting van de activa en passiva in vreemde munten
De activa en passiva uitgedrukt in vreemde munten worden omgezet op grond
van de officiële wisselkoersen op het einde van het hoekiaat. Voor llelf.\i;;che
vennootschappen gaat het daarbij om posren die nid in Bl'lgi.sche frank
gehoekt zijn. voor de buitenlandse vennootschappen gaat het om posren die
uitgedrukt zijn in een andere munt dan diegene die gebruikt wordt voor hun
financiële staten. De winsten of de verliezen die uit deze omzeiling
voortvloeien en de wisselkoersvcrschillen die behaald II orden "P de

bij Rccticcl • SB.'\.Bâtiment:

bij lnion Minière: Contimine. DAR, Hydro Aubrac, LIser Power Corporation.
1'.T.I. Overseas. South Atlantic Venture.

De lezer vindt de vereiste inlormarie over deze bedrijven in punt V van de
TotIic!lting hij de niet-geconsolideerde rekeningen van elk van de
aanhoudende vennootschappen.

verrichtingen van het bockjaar. worden in de resultatenrekening gehoekt.

Omzetting nn de rekeningen van buitenlanclse vennootschappen en
succursalen
De balansen van buitenlandse vennootschappen en succursalen worden
omgezet in Belgische frank op grond Yan de officiële wi-selkocrsen op het
einde van het boekjaar en de resultatenrekeningen tegen de gemiddelde
wisselkoer.s voor het boekjaar De verschillen die uit deze omzeningsmethode
Ioortvlocicn, worden gedebiteerd of gecrediteerd hij het eigen vermogen: het
aandeel van de Groep in deze verschillen wordt vermeld in de post
"Omrekeningsverschillen" van het geconsolideerde eigen vermogen.

Datum van afsluiting
De geconsolidcenk- rekeningen worden afgesloten per 31 december. datum
Ian afsluiting van de moedermaatschappij en van de grote meerderheid der
geconsolideerde vennootschappen. Indien de datum van afsluiting VOOf een
onderneming tussrn :\0 september en :\ I december valt, worden ell' jaarlijkse
rekeningen gebruikt zoab ze zijn; indien Je datum van afsluiting vóór 50
september ligt. wordt een tussentijdse rekening opgesteld met het oog op de
ronsolidatie.

Materiële en immateriële vaste activa
De vaste activa worden gehoekt tegen historische kostprijs, verminderd met de
gecumuleerde afschrijvingen, berekend op grond van de verwachte
economische levensduur van de hetrokken activa. volgens de lineaire of de
degressieve methode.



TOELICHTING !,IJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

Als levensduur wordt d.urbi] gehantccnl
• Cehouwen: 20 lot Si} iaar (line.un
• ritrusting en mcuhilair: 3 tot 10 jaar (lineair of degres,sil'iJ
• Complexe installaties, marhines, specifit'ke werktuigen: 5 tot 211Flar (lineair
of degressiefl

Ik aankopen worden tegen kostprijs geboekt. Herstellingen en onderhoud
worch-n bij dt' resultaten gedebiteerd De acuva dil' in leasing ziJIl verworven,
worden onder dt' V;lste activa geboekt It:gen hun oorspronkelijke waarde en dl'
ht'lJaldl' buurbedragen worden in dl' rekening Il'nangen door afschrijl ingen
en fil1Jnciële klisten

Verschillen van eerstc consolidatie en hll vel'\l cn'ing van deelnemingell
Wannt'l.'r een onderneming voor hct l'('[st gl'uHNllldcl'rd wordt. wordt l'en
vcrschil VJstgl'\tl'ld tu-sen de kostprijs van dl' aandelen en het aandeel in het
eigen vermogen van dl' I ennoorsclup. !lit verschil vindt [JIt't'.\ul l'en \ crkl.mru;
in het hestaan van latente meer- of minderwaarden op de aCliva en pas,siva van

dl' verworven I cnnootschap. ol in de verwachte toekomstige renrabilireit Ian
dl' invesering.

Ile belangrijkste verschillen dit' met dt' herwaardcnnj; van :Ictiva t'il pas,\iv:I Ie
rnaken hebben, worden vanaf I Januari 1088 hij dl' hetrokken h:tlan,s{lostcn
gedebiteerd of gecrediteerd, vn atgeschrevcn, in waarde vermmderd ol in het
IÔUIt:ut opgenlJlnen \<llgens cie rt'gels dit, voor dil' elementen l'an toepassing
zijn, Het resrvcrsrhil, van unmatcrick- aard, wordt in de geco!lsolidel'rcll' haLms
gehoekt in cie ruhril'k'ConsoliJaticlerschillell', die lineair wordt a(geschrl'vCl1
over l't'n periode van maximurn 2iJ jaar.

financide vaSIl' activa
In de geconsolideerde balans wurden de deelnemingen waarvoor de
vermogensmutatiemethode werd toegepast. gew:nrdœrd I'olgens hun aandeel
in hel eigen vermogen, d.u bepaald wordt volgens cit (,ol1Solidatieregl'ls ill
plaats van legen de hoekwaarde hij lk holdingvennuotschap,

\it't-gecon,soliuecrde deelnemingen vormen duurzame investcrinaen dil'
toelaten t'en heslissendl' or aanzienlijke invloed Uil IC oefenen hij dl'
emitrerendc I cnnootschap, of om daarmee zakelijke relaties op te hOUIWll,

hoewel dil' investeringen niet beantwoorden aan dl' consolidatiecriteria, Zij
worden gebock: tegen de aankooppriis. rekening houdend Illet cl'l'ntued nog
tt' stonen hedragen. Een specifieke waardelermindering wordt opgenomen
wanneer uit dl' parlijkse waardering een blijvende waardevermindering blijkt.

\'(xlfraden
Voorraden worden verrekend tegen hun lustorisch« kostprijs, verkregen door
toepassing van de methode first in, first out (FIFOJ of, hil gehrek daaraan, van
dl: methode van dl' gl'wogen gl'middl'kk kostprijs berekend over een periode
dil' dl' gemiddelde opsbgll'rmijn niet ovc'rschriJdl. Summige non-ferroprodukn-n
waarvan dt, koersen onderhevig zijn aan helangnJke cyclische scholl1ll1l'iingl'n,
wordrn gt'\\~lardeerd volgens dc muhocie last in, lirst our O.lFOI, teneinde dl'
l'COnoIlli.scl1l' realiteit l'an dezl' .ictiviteit heter weer te gel'en, Indien dl'
verkoopw.urde van de voorraden lagl'f is dan dl' kostpriis. wordt l'en
waardevermindering geboekt.

Ik kostrrij., 1':\11 dl' aangekochte produktcn omvat dl' netto-aankoopprils en de

biikorncndc ko-ten lour afgcwerktl' produkren en goederen in bewerking
houdt dl' kustpriis r.-kenmg Illet l'en :\Jndel'l in dt, directe en indirecte
produktiek. »tcn.

Ibtdlingl'l1 ill uitl'ul'nng
Ile kostprijs v.m l'Onlr~ILlen op lange u-rmijn wordt bepaald op dezelfde wijze
als voor dl' gOt'derl'n ITl hewt'rklllg en kan daarmast Iirunoëk- klisten omvatn-n
diedirect voor dt' financiering l'n an Zijn aangq;J:lIl,

COlllr:lcll'n op I;lIlgl' termijn worden gewaardeerd dOOI tocr:lsslllg van dl'
methode I ail "winst IOlgt'lls dl' \,((OI1g:lJlgl'an de werkzaamheden".

Vordenngen l'il schuldL'n
vorderingen I'll "chuiden worden tegcll hun nominale waarde geboekt Indien
zil in vreemde: munun uiigedrukt ziin, worden zij opgenomen aan hun
legeIlw:wde in BeIgisdit' lrank op lie dag van dl' vcrwerving. Op het einde
van hL'! h{)ekj~t:lr worden zij gl'w:lardcl'rd op grunt! van dc' baLIk' \vis,\elkoers
van Itel bockjaar. Voor Je mrderingeJl Zijn de regels i.v.m. waardevcrmindering

vergdijkhaar lIlel dl' rq;ds dil' voor efkt'tl'n zrm vastgl'stcld.

( ;eidbdeggingel}
!Jcle rubriek bent de I'Orderingl'n in tcrrnijnrckerungc» hij krcdienn-tellingcn
en dl' roerendl' waarden dil' vcrworven VllTd('\) volgens ek JlJogelilkhl'den dil'
de: markt hledt III aLs tildeliJke lIt'derhdegging Ian ()verlollige kasmiddelen. Zij
worden gewaardel'rll legen hun uankoopw.urd« of, 1'(l()J effecten die op dl'
heurs gcnotl\'J'd zijn, IOlgl'll.s hun lx urswaardc en. lOOI' dh-ul'Il die nil'! op dl'
hl'urs genotl'l.'l'd zijn, \()Igl'ns hun geschatlL' w.urdc, indien lbe lager ligt.

Voorzieningen l'Oor [ll'Ilsiol'ne:n
Dl' nJ.\lpL'nsjill'Jll'n It'f,scllUldigd uit hoofde van dL' versrhillcnck' vt-rplirht«
penslol'nSleLscl\ wanvoor dl' wl'J'kgl'l'l'I's l'n werknemers hijdragen hetalen,
wordell, in hel :t1geml'l'n. behandeld door gl',Srl'li:t1ISl'l'rde externe in-rclhngcu
Ik verschuldigde hitdragen tiJl!.,>ns het hodpar worden verrekend in het
resultaat v.m dl' jlt,rtude,

Ik schellla's VOOf .unvullendc pensioenen die l'our de hetrokken
ondernemingen verplichtingen Illet zich meebrengen. zijn hel voorllerp l'an
\ oor/ll'ningl'll, dil' lolgens :lctu'\J1è'1e methoden worden berekend up grond
v.m dl' vcrw.uh«: beZilldigingl'll op het einde v.in dl' loopbaan

Ildl,\tiDw'I1 up de vennoot.sduppen
In dl' geC()lhOlidl'erde p:uÎekenJllg worde» uilgl'stekle helastingen geboekt
VOOi' het gehed Ian dl' ttldl'iilke Il'rschilkn die her gevolg zijn van 1:!,\1t'1l en
uphrl'llgSll'n dil' ;tI d.m niet in het hOl'khoudw,sultaat Ian l'en hera:t1d horkjaar
werden upgc'nolllt'lI, maar dil' af'trekl):w lijn 1:\0 ur opnieuw kunnen worden
hegrepl'n ttl dl' he!:tst!>aft' hasis van dl' hoekjaren tijdens wclk« dezl' verschillen
zullen wor.k-u omgekeerd. Ik wgl'na:llillk "varialx-lc-nvcrdrurhtmcthock'
wonh hier tuegepasl: d.w.z, l!:tt cil' uilgnrl'lde heLtstingl:n berekend wordcr: op
gr()nd 1':1Jl ck !:taLSlhekc'l1liL' :tanslagvul'l op dl' datun: V:lI1 dt' :tJsluit.ing, (lp dil'
datum en voor elk van dl' fisl'aiL' rechlspersonen dil' ill de consolidauckring
hegrl'pen zijn, wordt el' ovcrgegJan tot l'l'Il compcnsatic Lill helastIllgJctiva t'il

-pa"":1 voer alle tijdelijke vcrsrhillen Zodra deze indiv idurh- compcnsatk-
uilgl'I'ocrd is, wordt or (Ie hal.m- "lieI'll hel Jlcllu saldo van uiIgestelde
helastingen opgenomen,
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ss 5.1 Staat van de immateriele vaste activa.

Andere
Concessies, immateriële

octrooien, licenties Handelsfondsen Software vaste activa Totaal
A. Aanschafftngswaarde

• Bij de opening van het hoekjaar 2:3 1 180 214 2904 :1571

• Mutaties
- Wijzigingen van de consolidatiekring Il 18 0 7 36
- Aanschaffingen Cl 120 33 39 198
- Geproduceerde v,lste activa 0 0 1 6
- Overdrachten 0 -8 0 -48 -56
- Buitengehruikstelling -63 -58 -11 -3 -135
- Overboekingen () -1 0 -37 -32
- Omrekeningsverschillen :j 14 -3 174 189
- Subtotaal van de mutaties -36 1I'Ï 20 138 207

• Bij het einde van het hoekjaar zr 1 2il5 234 30,i2 4778

B. Afschrijvingen en waardeverminderingen

• !lij de opening van het boekjaar ]77 230 158 999 1544
• Mutaties

- Wijzigingen van cie consolidatiekring 1 -I () 0 0
- Toevoeging aan het boekjaar 33 103 .17 322 495
- Onttrekking aan het hoekjaar 4 0 0 0 4

- Overdrachten 0 -10 0 a -10
- Buitengebruikstelling -iJ3 -58 -11 -3 -135
- Overboekingen 6 -1 -2 6 9
- Omrekeningsverschillen -6 -1 67 53
- Subtotaal van de mutaties -26 27 23 392 416

• Bij het einde van het boekjaar 151 257 161 1 391 1960

C. Ncttoboekwaarde

• Bij de opening van het boekjaar 96 950 76 1905 3027
• Bij het einde van het boekjaar Hô 1008 7,' 1651 2818

T
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5.2 Staat van de materiële vaste activa

Schepen,
lnsulhties. ('ont;lIl1l'rs MeuhiLiIf, Leasing IX Andere Vasil' activa

Terreinen & machmes & & driivend & rollend gclijksool1.ige materiële in aanhouw IX
materieel nutcricel rechten vaste arriva Totaal

A. Aanschafflllgswaarde

----·Bij de opening VJn het boekjaar 715 88710 718 12981 I 2:;5 2m :\ ~(J3 11H7(Jl----·\lulatjes
- Wijzigingen van de consolidatiekring 2 3'iO 1 m 24 h6'i -120 63 581 'i 086

- Aanschaffingen 1 126 297il 'i0 I()9'i 72 254 :\ 419 ') (J02

- Geproduceerde vaste activa ()) () () li SU 610
- Premietoekenning 13 17 0 () () 5'
- Overdrachren -1619 -917 -'I -'i06 -20 -514 -l0 -,,620

- Buitengehruikstelling ~77 -2 'i22 li -2S0 -!O -2)8 0 -,) 117
- Overboekingen 21192 I1M il 391 m -~IW) -9,\

- Omrekeningsverschillen -3'i3 -'j'li ! () 2'i o -2 _87j

- Andere bewegingen () II 0 -'j'1 (I -2 Il -;(1
---- -----

- Subtoraal van cie mutaues 3 ')5'i 2290 1l.1 SJ~ -4~ DI 2~2 691S---- ----- ----
• Bil het eindt' v.m het boekjaar 12 "IlH 9l tnu tB] 1.\')11 I 20'1 2 HO,! Wi'j IS'i 6\6---- ---- ----- ----

B. Afschrijvingen en waardeverminderingen

---- -----
• !lij cit: opening Ian het boekjaar 18578 192:l'! 'I~'" i 512 ltll l)H.~ IJ "ötFS---- ---- -----
• Mutaties

- Wijzigingen van de ronsolidatiekring 667 I 211'1 19 S'il ,<) 13 0 211'1

- Toevoeging a. h. boekjaar 1 tl'i" 606! 56 I ,39 lU ló, II 9 ""I

- Terugneming v.h. boekjaar -23 -'i2 Cl Ii {I ,)

- Overdrachten -701 -:22 -3 -'109 12 -ili~ II -2m
- Afboekingen .7ï -2 522 0 -2HO -]IJ -2'i~ II -3 lP

- Overboekingen -]l2 -269 Zb -1112 -3 61J5 0 -I ]7

- Omrekeningsverschillen -2116 ACH II _~7 20 -) () ::I)()
----

- Suhtotaal van Ul' mutaties 1 38') :\ 236 it) 9\3 99 11'1 0 5 Hô'i----- ---- ----
• Bij !Jet einde vall het hoekjaar ]l)7ó3 52 .j7~ S'iS Ii 2()~ SilO I !O2 (I 82 "10----- ----- ---- ----- ----

C. Nettoboekwaarde

----
• Bij dl' opcniru; van het boekjaar 21) 3')) ,)9 'illl 241 ) 6()l) 772 I SI'i 57(13 -1826

---- ----- ----
• BIJ hel einde van het huekjaar 22 'ilS 38 'iSS n6 'i 21') 621 1702 .l9S'; n9Jl6---- ----- ---- ----



TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

5.3 Staat van de financiële vaste activa

A. Deelnemingen waarop de vennogensmutatle is toegepast
• Waarde bij de opening van het hoekjaar
• !vlutaties

- Wijzigingen van de consolidatiekring
- \Vinst\ulies van belangen
- Kapitaalverhoging
- Iitgekeerde dividendcn
- Resultaat behaald tijdens het boekjaar
- Premietoekenning en afschrijvingen
- Overdrachten
- Aanschaffingen
- Overboekingen
- Omrekeningsverschillen
- Andere bewegingen
- Subtotaal van de mutaties

• Waarde bij het einde van het boekjaar

B. Niet-geconsolideerde aandelen Aanschaftingswaarde
• Bij de opening van het hoekjaar 4H 521

• Mutaties
- Wijzigingen van de consolid.uiekring
- Aanschaffingen
- Overdrachten

Toevoegingen
- Terugnemingen
- Omrekeningsverschillen
- Overboekingen en andere bewegingen

-1160
1089

-6276
I)

o

- Subtotaal van de mutaties -59H9
• Bij het einde VJn het boekjaar :12 532

:\ettoboekwaarde
• Bij de opening van het boekjaar
• Bij her einde van het boekjaar

C. Vorderingen Aansduffingswaarde
• Bij de opening van het boekjaar
• Mutaties

Wijzigingen van de consolidatiekring
- Toevoegingen en aanschaffingen
- Toevoegingen en onttrekkingen
- Terugbetalingen en verkopen
- Omrekeningsverschillen
- Overboekingen en andere bewegingen

I~O
1862

o
-678

-ô
146

- Subtotaal van de mutaties 1464
• Bij het einde van het boekjaar 7211

• Bij de opening van het boekjaar
• Bij het einde van het boekjaar

86 'i12

170'1
29

9
-4201
6892

Yi
-615

2404
-I
'is
70

6386
9289i\

\Yiaardevemlinderingcn

427

'i66
o

-m
T'8

-74

79
362-69

1 237
8680

Geschatte beurswaarde
40267

29307

Waardeverminderingen
1271

-3~
o

1 25'i
-31

-I
243

1431
2702

Nettobeekwaarde

T



6 WIJZIGINGEN VAN HET EIGEN VERMOGEN

TOElICHTING BIJ OE GE(ONSOliDEERDE JAARREKENING VAN HET 80EKJAAR r992

Amal C, 'llsolidaIIV- UIllJ'ckening:,
aandelen ___ 1\:1I:IIJal ~tgihtpr''ll~ Rescrvcs versrhilh-n \cN'llilien Touai-'------ ------_._.- ------ --------·Op 31 december 19')1 Il-! 102 ~1)iJ '12 I~ ~2"1 'lI) () 12 'i U'1 - r" IH, ~(d----- ---_.,--- ----- ----- ------·MlIl:ltie,\

-----
Op\'uging van hel niet-

\"olgesto!1e k.rpiual 11 2(lH II 2bH
K()èrSlerscililien P'i 1-'1

Wij'.igingl'n Ian de
nlns()lidatievcrschilien 15H UK
In 1992 behaald resulta.u Il220 Il 22il

- Toegchende dimlenden 1')92 -(J Kil) -IJ HOi

Dividcndrn 19<)1 np zcllcontrolc 5-----
• Or 31 deumbcr 19')2 (J! 182 790 '171 t7 'i21 'iSt(,l 'i =)(J,l - 2~0 lei"' HIl2------- ------

, 7 STAAT VAN DE CONSOllDATIEVERSCHIllEN

\eI)()ll()ekluarde

• BIJ dl' opening van het hoàja:lr
• ,vlulJliL's

- \\'itzigmgcn Ian de (ollsolidalid,nng
- Afschrijvingen \':11l hl'! hoekjaar
- Kapitxrlvl'fhoging

RenklTriit'S en -II insten
Overdruclncn

- Aanschaffingen
- Omrekeningsler.scllilkn
- Andere hewcgingen

Suhtotaal IJn de mutaties
• Op hl'l cimk: 1:1!1 hel hoekj:w

) 8 STAAT VAN DE VOORZIENINGEN EN lJITGESTEIDE BELASTINGEN

• Bij de open1l1g van hl'! hockpar

• \luUIiC\

- \'('Ijzigingm Ian ue col1\oIiJalickri11l;
- TOt'\'Ocgingl'11
- Afnamen

- Terugnemingen
- Ovcrdraduen
- Omrekeningsverschillen
, Andere bewegingen

- Subtotaal van dl' mutaties
• Op het eincle van htl hoekjaar

PCnSI()l'nen en
gelijks()( H1ige

I't'rpliduingl'll

CrOlL'

herstdlmgs- ell
1>f1c!vr!1(llJlb

werkrn
Andcr« l1\im\

en kOSIenIkl:ht1l1gen
Ill) K 790

-r""l IJ IK (\')5

2 H2O S'i (JY, 2 'JS,!

2 IRq ) ·"7H2 ·2 -cd

-'760 -'is _2"'1 ,1 ilK')

-KlJ" IJ H 105

U 10 -I '19

il (J I'S----- ----- ------
1 lH -U 18~ -HiJ2----- -------~ 10k I,lil I ni - HIJH----- --_._--

Positieve
lefschilkn

\ct(JIiC\e
I('rschillen

I OH,\ 112

-I RH.\ I!

-Il -1

-U (l

il \)

-Il IJ

-SO ()

2 -3
-91,1 Uii------

IH iJl() 'i ')(),i

Lltenl\'
heLI.\tingen

:; ()II;

TOl:1al

Zh') H89

1 9tJH il "'52
·18(, -'i~9H

-841 -) SIJS

ti ~:;I

-il) -1-9

?-il

Ii] -Î\91

6 Ilk )' It!lO-J



TOEliCHTING Bil DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET aOEK1AAR 1992

§ 9 STAAT DER SCHUIDEN OP MEER DAN EEN JAAR

A. Uitsplitsing volgens vervaljaar

it 2 j t 3 i+4 i -s j + 6 i til t dan Totaal
iJl) à l'i n tl'i---

Achtergestelde leningen l) 311 2m 9'i I~oo I :'iK 0 0 1'i 179

Leasingschulden en
soortgelijke schulden (2) 120 u: Il" 240 8 0 73:;
Kredietinstellingen 3794 2 l'il 290H 452ó 9942 13 0 23 331
Overige leningen hili 101:\ 3RR 244 2917 1310 () 6,)'i9

Subtotaal der financiële schulden 1591'i :; :;99 3508 6 'ilp l,8'i7 I 331 0 4'i HiP

Ontvangen vooruitbetalingen II 21 0 0 0 (J () 24
Overige schulden' 1111 4(J )j 22 23 IJ 61 322--- --- ---
Totaal 11031 'i 669 3.;62 Cl 619 14880 I,m 61 46 1:;3

B. Uitsplitsing per deviezen van de fmanciële schulden

BEF FRF DE\! Gill' USD JP!' MG Andere Totaal---
Achtergestelde leningen il 969 () /191 0 1019 0 0 0 I:; 179
Leasingschulden
en soortgeiüke schulden 4 300 IJ :I m 0 4 7)'i

Kredietinstellingen :; 915 2700 I 2()", I r'~ 7116 (I 2900 2291 23334
Overige leningen 1 ')93 m 139 [) 1:\33 0 I (JOO 13RI 6W)

Totaal van de financiële schulden Id19 :l:;U H :;3~ 1 18U 9891 0 ~ 'iO~ :3 6/) 4'i 807

, Zonder kapiraalsubsidie, die BEF 1.196 miljoen bedragen

§ lOA. Gemiddeld effectief personeelbestand

I. [litsplitsing per CJtegorie en per geografische zone

Geconsolideerde ondernemingen
Arbeiders Bedienden Kaderleden Dimtie Totaal

• Ildgil' ~ ~96 2 'i61 10M 100 11 521

• Frankrijk 1909 129K 604 55 5866
• Rest van Europa :; 83'; 1 9:;~ ·139 114 H 3~:;

• Noord- en Zuid-Amerika 2ST Kj() HI 148 12:;9
• Afrika HIJ7 17K 'i3 '7 I 10:;.Azië 37 15 11 ()R

• Totaal 19259 (, i{'] 2619 43'i 29164

2. Ondernemingen opgenomen door toepassing van de vermogensmutatiemethode: 128'<11-1personen



TOElICHTING BIJ DE GHONSOllDHRDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

B. Verklaring van het verschil tussen de theoretische en de werkelijke belastingen

• Dividcnden Ian dl' niet-gecolllolidccrdt, ondernemingen ID,B.!.I

• Ol erdracht V,l\1 lllet'lWaarden naar lx-la-tingvrij, restrws
• '\ic[-hdastlmt' uithetaaIde dividenden
• GehnllK van dehet uitgestelde bela-rmgen hl,trdlcnde vorige boekjaren ell Tl'eupercerlJJrc fiscale vl'dic/l'n
• Eft,xt van vnliezen van het boekjaar
• \Xijziging pert'l'ntJge van dl' uitgestelde hdastmgen
• Afwijking van verschukligd percentage op buitcnland-« helastingen
• Elementen helast op andere grondslagen
• \ll'I-alrrckharl' clfschrijvingen
• Investeringsaftrek
• Diverse verminderingen en inlijVIng in belasthare basis
• flela.slll1gkredieten

Wl'rkelljke Ikale last in resultatenrekening

§ 11 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPIJCHTINGEN

• Zekerheden gesteld door dcrden voor rekening van de Grol'p
• Zekerheden ge,steld door de Groep voor rekcnmg van denk-n
• 7.cKcdwden gesteld door (It Groep op eigen activa en voor eigen rekening
• Onll:tngl'll zekerheden
• Goederen en waarden gehouden door derden in hun mam maar op risico van de Groep
• verplichtingen tot aan- en verkoop van \Jsle activa
• Tcnniuu )ITr('l'nko1tlst<~n
• Goederen en waarden Ian derden gehouden door de Grucp
• Diverse rechten en verplichtingen

Twee vennootschappen Ian dl' Groep Rertkc] ell l.nion Minière - zijn
\UII ikkelel In gest'lIillen waarmee aanzienlijke hedr:lgl'n zijn gemoeid en
waarvan de afloop tot du« er onbekend is. Het gaat onder meer. \1:lt Retliccl
herrett, om de dagvaarding door gewezcn kaderk-dcn van l'RB, om de pollutie
Ian hepa:r1de terreinen in Tt'nnessœ (VS), Olll dl' kt.nht van Comilog
Ildrdfendc Sad:llern. om dl' (Ligvaarding door dl' Ilt'lgi.,c!tc SUcH 1'001' dt'
dl'll1dit:lri.,cring VJn het terrein in Iblen dJI .un PHil tot'hdloorde en om dl'
dClgl:larding dour OVAM loor h('[ reinigen I' an hetzelfde trrrcin. Anderzijd.s

12 A. Aan bestuurders:

Towl 98j miljoenen.

l'ilS
·5(,2

II

IJ

-1'\11

11112

-19
I 3Rt)

-'i'i

1992 1(191------
5 013 I 0-:'"7

II iJ.l I) 08')

I }t6 I ()~1_

2'11 I 'J)I
1 lH6 Sl

H 2b'i 10 >:;1)
7) 'I2S 'i9 H6

(I m - =;18
U no I 621

!tel'll l'ilion Mil1\t:rt' gesdüllt'n :ungCl:mde de !n'l'ring van transtormarorcn door
Acec Jan Fr.m«: Transfo, betreffende l't:n bda,ting in Irarkriik en (It' verkoop
v.m l'l'il oude deelneming van Sogt'lti. Ik Raad v.m lll-stullr van dil' dochters
l'il I'Jn de Centrale hehln-n n-krning houdend met dt'
omstandigheden. voorzieningen cl:lllgl'kgd tCIl hcl1lpe v.m cie Ilt'dragen die
n.ur hun mening betaJlti zullen lIlol'll'n worden. Hel van til'

bl'lrokken "'IlIKHI['LJuppell hl'" hril:'t dil' risico's en geeft l'cn :unduiding van
dl' maxinuk- \\'l't'r.slag die It kunnen hebben.



VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN·REVISOREN OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 31 DHEMBER 1992

In het kadcr van ons mandaat Ian commissarissen-revisoren en O\ereenk'lll1Stig de wcttc.ijkc beschikkingen

lOepas,elijk op portefeuillemaatsduppij-n. hehhen wij de gcwnsolilkerdl' pJITt'kening per .11 december 1992

l'an de (;enerale Maatschappij van België nagezien, Ons nazicht werd lllt),\c\'oerd door tllcpassmg l'an de

methodes die wij noodzakelijk achuen ovvncnkomsuj; de «uurolcnormen 1~1I1het Instituut der Bedriifsrel'isoren

en deZl' algemeen aanvaard op intem.nionaal vlak. Ik gt'wnsllhdeerdcjaarrekeningrn l'an bepaalde

l'ennootschappen waarop de vcrmogcnsnnuaricmctlnnlc toegepasl werd. wcrdcn niet door ons nagezien: deze

rekeningen worden zonder voorbchoud geattesteerd door de coIllmis,sarissl'n Ian deze vcnnootsduppcn en onze

opinie htlreffendl' hun contributie lot hd f'I'CUnSOlilkl'rdl' rtSUII,UI en hd gct'Onsolideerde ndlo-actlef van de

Generale '\l;lJlschappij Ian België, die rl'spektil'll'iijk !lEF 1.-'0 miljoen ell BEF 5'iH6'l miljoen hedragen, is

uit-Junend geb:l.seerd op de attl'slarie \':111 deze comntl"sclrissl'n,

Wij hebhen kennis genomen Ian het jaarverslag van dl' 1{:\Jl1Ian Bestuur dal de inform.nic !Jnat vereist door her

koninklijk hesluit Ian () maart 1990 en die oven-cnsterut met de gq';\'lens van de geconsolideerde jamekening,

Overccnkornstig artikel 2 l'an her koninklijk hduir van I) m.urt 19\)lI, dal rn 1992 voor de eersle maal toepasseliik

is op de geconsolideerde jaarrekening l'an de [lOl'tefeuiliemaatsch;lppiJl'n, uefellt de Cellcrale '\Iaatschappij Ian

België l'en fciteliikc rorurolc uit over Tracteh-l 'iV, Het he-uan lall l'en dergelijke controk- zou normalerwijze

moelen aanleiding geven tot de globale intcgratie Ian de gecollsolideerde PJrrekening van Tractelx-l !\\" Voor

de redenen vermeld 11\ paragra,\f 2,'1 1'~1l1 de t()c1id\lin~, dil' ondermeer de hijZlllllkre ;\JfU heschrijtt van de

controle uitgeoefend op de vennootschappen van de groep Trartchcl. heeft de Itud V~1!l Bestuur nochtans beslist.

zoals l'Our het boekjaar 199 l. deze deelneming in de geconsolideerdc jaarrekening per 51 decem her 1992, lolgens

de vermogensmutatiemethode op te nemen, De ruepassing van deze methode heeft geen invloed op het result,ut

(aandeel l'an de Groep) en hel eigen vcrmogen (aandeel Ian dl' Grue[l I: de geconsolideerde jaarrekcning geeft

elenwd niet alle activa. passiva, kllskn en opbrengsten weer waarop de CC'1lerale \tursdlJppij IJn België een

feitelijke commie uitnelent.

TOI lx-sluit, op baSIS van de uitgl'\oerdt, coni roles l'an de geintegreerde vennnntsduppcn ell van de aan ons

gerichte verslagen der commissarissen Ian bepaaldc vennoolsduppen waarop de vermogensmutatiemethode is

toegepast zoals vermeld in de eerste paragraaf en rekening houdend met de opmerking gemaakt in ell' derde

par~lgraaf. attesteren wij dal de geconsolideerde iaarrekvniru; per j 1 december 1992 I an de Generale \tlatschappij

van België - mel l'en balanstotaai l'an BEF 3'52.)),i miljoen en een winst (aanded van dl' Groep I l'an BEf 6,220

miljoen voor het hoekjaar eindigend op die datum - een getrouw beeld gt'di v.m de flllanciële toestand I an de

Groep en het aandeel van de Groep in he: eigen vermogen en het re-ulu.n Ian het hoekjrar. in overeenstemming

met de bockhoudprincipes en waarderingsregel.s vermeld in Je todichting

Brussel, t) april 1993

Het College der Cruumissarissen-rcvison-n

PIUCE \VATERHOlSE Bedrijfsrevisoren BeV
Vl'Itegenw()ordigd door Paul PAt:\VELS

TI\.\FMA\lS, l'OURBAI\, HES &. Co ucv
Member of DTI I!\TER\ATIONAL
Vertegenwoordigd door Claude POUŒAI\
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JAARVERSLAG VAN DE GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE N.V.

Het jaar 1992 was gekenmerkt door de betaling door de aandeelhouders van
een gedeelte van het niet-gestorte kapitaal, de verstniging van de deelneming
van de Generale Maatschappij van België in bepaalde dochterondernemingen
en de drastische vermindering van de structuurkosten van dl' holding.

• In april 1992 vroeg de Raad van Bestuur van de Generale het nog niet
gestorte saldo van het kapitaul op. De twee hoofdaandeelhouders. Compagnie
dl' Suez en AG Groep, hebhen de helft gestort van het niet-gestorte kapitaal
(BEf 1 IJ miljard) en gaven zodoende blijk van hun vertrouwen in hl'!
management van de Generale. Het saldo OlEF 'iN; miljard! zal vóór 5J
december 1995 worden gestort.

• De Generale Maatschapp; van België versterkte haar deelneming in de
Generale Bank tvan 18 tot 21%1 en in Rectieel (van 'iR.iJ tot ~3.6'!'i1 Zo
onderstreept zij enerzijds haar wil om cie eerste aandeelhouder van de Bank te
blijven. en anderzijds haar bekwaamheid om aan haar dochterondernemingen
de nodige financiële steun te bieden.

• In februari 1992 herdcfiniccnlc de Generale haar rol ten aanzien van de
vennootschappen van haar Groep. Zij stelt zich voor als de prolessione]«
aandeelhouder van een groep met een gedecentraliseerd beheer, w.uarin het
management van de dochterondernemingen volkomen verantwoordelijk is voor
het eperationele beleid.

Belangrijkste gebeurtenissen voor de Generale Maatschappij van België

In februari 1992. beslissing om de structuurkosten van de holding tenlg te
brengen van BEF 1.470 tot BEF 800 miljoen in 1992.

Jn april 1992. verwerving van een deelneming van 3(~"in de Generak- Bank.
overgenomen van AB\I-Amro.

Jn april 1992. opvraging door de Raad van Bestuur van de Generale. van het
s~lld() van het nog niet gestorte kapitaal. 'iO'h,werd volgestort in juli 191)2 illEF
:;.(ri miljard) en 50% zal worden volgestort vóór 31 december 1993.

In juni 1992, versterking van het vast vermogen van Recticel met BEF 3
miljard, naar aanleiding van de toekenning van een achtergestelde lening door
de Generale Maatschappij van Bdgit'.

In juni 1992. uitoefening van cie put op de Cobefin-aandckn (]lEF ~.2 miljard).

De rol van de holding bestaat erin, een eigen kennis van de ondernemingen
van de Groep. alsook een geregelde opvolging van de prestaties te
ontwikkelen. Dat oogmerk kwam tot uiting in een hercentrering van de
activiteiten van de Generale en in een vermindering van de structuurkosten mer
,(J% in twee jaar tijd. Diezelfde bekommernis om een gezond beheer bracht de
Generale er toe, het gebouwaan de Koningsstraat 20 te verkopen aan de
Generale Bank. die aldus haar eigen vastgoed beter zal kunnen valcriseren.

Tenslotte oefende de Generale in 1992 haar recht uit 0111 haar aandelen
Cobefin te verkopen aan Accor. wereldleider in het hotelwezen en de
gemeenschapsrestaurams.

De resultaten van de holding wan-n gekenmerkt, enerzijds door de stabiliteit VJn
de ontvangen dividenden in een nog rnoeiliiker economische conjunctuur dan in
I<J9J. en anderZijds door de geringere meerwaarden die in 1992 werden genoteerd.
De jaren 1990 en 1991 droegen immers hel sternpel van een vastberaden plan tot
cie indijking van cie schuldenlast door middel van verkopen van activa. Het
resultaat van de moedermaatschappij weerspiegelt ook cie venrundering van de
srnxtuurkosten, die in het begin van het jaar was aangekondigd.

De gezamenlijke verrichtingen welke in de loop van het boekjaar werden
uitgevoerd. waren de weerspiegeling van het streven naar een versteviging van
de financiële structuur van clé holding.

Jn december 1992. verkoop van het gebouwaan de Koningsstraat ZO aan de
Generale Bank.

Jn december 1992. verhoging van de deelneming van de Generale in Rertircl
van 'i8%, tot 7t'Y'i. mar aanleiding van de kapitaalverhoging van BEF.) miljard.
Terugbetaling door Rerticel van de achtergestelde lening toegekend in juni 1992
door de Generale.

In januari 1993, lancering van een 'commercial paper-programma van BEF OJ

miljard.

In januari 1993. verkoop aan de Franse groep SFAC van de deelneming van
2:jn." in COBAC. één van de grootste krerlietverzekeringsmaatschappii in België.



Kerncijfers van de Generale Maatschappij van België N.V.

Resultaat (in miljoenen BEFi
\ctto lopend rcsuluat

.wa.uvun dividenden van deelnemingen)

.\l'tlU uitzonderlijk rcsuhaat

.\ eu 0\vinst

Balansgegevens lin miljoenen BEF)
Finanul'le vaste activa. waarvan:

IntegfJJl geconsolideerde deelnemingen
Deelnemingen waarop de vermogensmutatie is toegepast
Andere deelnemingen

Hoekwaard« vall de deelnemingen
Gesduw: waarde van de deelnemingen tI)

Eig<.:nvermogen (2)

Schulden op meer dan 0£'n [a.u
Bedriilsk.tpitaa]

Aantal aandelen [51 en beurskapitalisatie
Aantal aandelen op 31.12
Aanta] aandelen pro rata van hun Jedgneclnigclheid
Beursk.miralisaric op :\ J .12
tin miljoenen BIT) (2) (lI

Gegevens per gewoon aandeel, aangepast (5) (in BEF!

\ertO\\lnst
BrutoLli\'idencl

.\ertodividend
Eigen vermogen
Beurskoers (5): hoogste

bagstl'
5112

Ratio's

nettowinst
Rcnubilitcit: ( -----

eigen vermogen
, , schulden op meeT dan cl'n jaar
Schuklgr.ud: I ---, -'-------

eigen vermogen

bnnodivldcnd
Brutorendemcnf: I )

koers op 31.12

1 koersverschil + neuodividendIeUNetUrI1: I . I

kOl'fS op 31.12

NIET·GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1992 1991 1990 1989 1988----- ----

1'i"I) 2 KI,) I 111=, IJ c)'ih ICI
(')H{) (S I'S) 1<)'711) iH HH6) II 'jjll

)'j') ) 556 2 'i89 1 ~5() 1 ,)HU

'i Iii') il 149 '7 jO.\ 11 592 'i K'i,

151 '7')7 L1I 11)t) 1)9+02 l'il ')03 122 SI)')
(H):') ()IJ 2(l) (lH 612 llililm\ '"125
S'i 0(12 'i2362 ,)'i 10'5 2511.1H .J199')

15 HS') 12 Sj I II Hi() 2111) <) Uil
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IlllleurskoL:TS op:ll, 12 voor genoteerde aandelen; ohjectievc en constante wa:lflbing 1'00r de andere.
(2) Van 19HH tot 1991. milder 11.26il miljoen frank niet-opgevraagd kapitaal.
U) liet aantal aandelen en de gcge\'L'ns per aand,'eI lYnden aangepast.
(i! Totaal aantal aandelen x koers van het geil. ,1:lI1deel op :\112 op de Beurs van Hruss«! mill het nog tl' s(,"ten kapitaal



COMMENTAAR BIJ DE NIET·GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1992

Betaling van het dividend

Indien u de voorgesrelde resultaatncrwU"king goedkeurt, ZUIlt'1l de IOlgende
hedragen worden uitgekeerd'

• aan de houders v.m de ,lH.'I2'i.2V lolgestorte gewone reservt'-aamlt'len, een
hrutndividcnd van BEF 112, d.i. BEF H'l netto :

• aan de houders Ian de IR.iliJU.OOOgedeeltelijk gestorte reserve-aandelen. l'I>11

brutodividend van HEF HH,I5. d.i. BIT 6óJI netto :

• .un de houders van de 77)7.))3 Al'v-rt-scrve-aandch-n. een bnuodividend
van BEF j J7. d.i BEF 95,00 rxtto (inclusief een superdividend Ian 1'I'sjl<.\'lielelilk
BEF 'i en BEF-iJ.

Die dividcnden zullen betaalhaar zijn varu! 2' mei 1995. legen afgifte Ian divi-
dendbewijs nr. }l van cie reserve-aandelen.

Financiële toestand en resultaten van het boekjaar

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt BEF 'il 09 nuliocn, tegen{)vel
BEF H.I+9 milioe» in 1991. clat is een vcrmindering met V'"

Ik spreiding van die bedragen tussen de lopende result.uen en dl' uitzonder

lijke resultaten Zict er ab volgt uit.

1992 1991 verselul
Lopend j'i()() 181l + 1"'16
I 'itzonderljk 'i,1) SJ}) -·I."SÓ

\c!to \109 R.II') }[)IO

Onder de lopende resultaten daler; de dividenden mEF 'i1"Ó miljoen I met
nagenoeg 'i0.(), cncrziids ab gc\'()lg l'an de ovrrdradn Ian de del'lncmingen in
CMB, Alcuel-Alsthom en VI\', Œ anderziids wegens dl' vermindering van dili-
denden vanwege Arbed of het ombrckcn ervan in het geul Lill Rec\!ecJ. DIt'

inkomstcnvcrmir dcringen werden niet g()(:tlgemaakt door dl' tot'Oeming hij de
Generale Bank, Tra.tcbel. CBR en Finoutrcmcr (als gevolg van dl' verandering
\':In de bJlansdatum van dc'll' laatste Iud de GeneuIe in 1')lI1 geen enkd divi
dend ervan ontvangen).

Daartegenover is het saldo I'Jn de financiele resultaten. d.u nog steeels neg:l-
ticf is, met BEF 1.711 miljoen verbeterd lot BEF _27~ miljoen. legl'no\'l'I'
!lEF -19H6 miljoen. De gevolgen van de srhuhlvennindering \:In de
Generale, dit' in 1')91 werd ingezet, worden tijden.1 dit hockia.u ten volk-
merkbaar : het nutosaldo van Je interestlasten heliep BIT :H90 miljnrn in
1990, BEF 2.ld miljoen in 1991 en BEF 1.10) miljoen in 1')')2. B(l\endicn wcr-
den de financiële resultaten dit jaar gun.ltig beïnvloed, [en helope 1,111BEF

I.lll miljoen. door de meerwaarde op de verkoop Ian de ('ffelten Ian
Colxfin. die under cie geidbeIeggingl'n waren gehoekt. Verder uit le nouren
dat de netto lopende kosten - die onder meer de per,,,nl'e1skllstcn en cie

diensten en diverse goederen. ai-ook de afschrijl'ingen omvatten ' mel BEF ,),111
miljoen verminderen tot BEF 62tl miljoen. dit overeenkomstig dt' in fcbnun
1992 helreffende de holding genoillen heslissingen.

De uitzonderlijke resultaten ziin heel \\al minrk-r hoog d:ln in de vuri!,e

hockpren. a,lngezien in de loop Ian dit jaar weinig uitzonderlijke verrichtingen
wcnk:n :!fgerond. Alken dl' verkoop van het gebouwaan Je Koningsstraat 211.
die l'en meerw.unle van BEF C)H~ miljoen hedt opgeleverd. valt hierhij te ver-
melden.

Fr zij .un herinnerd dat cr in 1991 aanzienlijke meerwaarden bij realis:Hie wer-

den gehoekt n.ur aanleiding Ian de verkoop Ian om, Akatcl-Alsthom en Clll.
en in 1(j'JOhij de olerdrac\u van Flccuafina. Pabelter en Petro'ina. De 11':larde-
lermimkringen hlijlt'n lx-perkt lot BEF j2i1 miljoen, termjl in 1991 onder meer
de deelnemingen in Recriee!. Cedcl', Ccntrar» en Tanks een tenbstcneming v.m
llEF lj milnrd haddcn gl'llTgd. Evenzo bereiken de dotaties aan de voorzie-
ningen slechts \IEI' liJO milioen. tcgenow[ BEF 1 miljard in 1991

Balans

Terwijl het balanstotaal tijdens de boekiaren 1990 en 1991 respectiev'eIijk met
BEF ".1 t'il 11.'i miljard lIas verminderd. is het hedrag ervan in de loop van dit
hoekjaar Illet !lEF 8..1 miljard toegenomen. Ilat wordt in hoofdzaak verklaard
dour de beslissing van cie R:lad Ian Bestuur van 15 april 1992. om het nug te
sttlrtel1 lupiraCl] Ojl te l·rJgen. 1kt gaelt om BEF lU miliard, waarv.m de hdft
op I iuli 1992 werd geslort en her saldo vóór ,11 december 1993 zal worden
hdaald, op een dum de voorzutcr en de Gedelegeerd BeSluurder te hepalen
d.uum.

Op hel pa"slcf is het eigL'l1vermogen met BEF l).~ millard gestegen. tt'lWljl dl'
schulden met BEF 1,2 miljard terugliepen. De vlottende artiva zijn aLs gevolg
van dl' hocking Ian de schuldvordering op de aandeelhouders. Ilaan:ln hier-
voren sprake is, met BEF 'i.! miljard aangegroeid, tl'J'\vijl cie vasIl' activa met
BEF 3.2 miljard toenamen.

Balans : Activa

Dl' materiële vaste activa, waarvan de wijzigingl'n in punt III Ian de
Toelichting UIII'[)criger worden besproken, zijn de weerspiegeling v.tn de ver-
koop. or 2, dcccmlcr 1')92, Ian het gehouw aan de Koningsstraat 211.aan de
GenITale Hank.

])t' deelnemingen die onder cil' flnanciêle vaste activa zijn ondcrgehrarht,
namen in totaal mel BEF 3 milurd to«, voorrumdijk aLsgevolg van de volgende
It'rrichtillgen .

• dl' inschriiving. in december 1992. op de kapitaalvcrhoging van Rertirel voor
in totaal BEF :\ milurd ,

• de aankoop, in april 1992, van '11'i:\013 aandelen Generale Bank die in het
bezit I'Jn de All\-AmJ'O berustten. voor BEF 2,~ miljard'

• ell' herstructurering v.m Tanks. die leidde tot een vermindering van de
tlnancldc \Jste activa voor BEF 2,7 miljard :do gelolg van een terugbetaling
1'J!1 britaal in ronramen. In de loop van het hoekjaar werd Tanks
omgevormd ill l'en vennootschap naar B:lhamec.I reelu. die dl' Bdgische
frank als werkingsillunt heeft gekozen. Bil die gl'icgtnheid werdcri

Iwpaalde deelnemingen van Tanks rechtstreeks door de C;enerak
overzenomen. onder mrcr dl' gezarnl'lllijke aandelen van GrF \Y.. alsook
HlillH .undelcn Aunr.



Dl' portefeuille der deelnemingen gaf de volgende veranlkringcn te Zll'n

Inboekingen --------------------"
Inschrijving or

II.2l)H.20H aandelen Ikcticcl
tK.H2l) nieuw« .undclen ~I)F

Aank()op van

1O,11lO0 ,undclcn Hc<ticc!

\\2011 aandelen I.mon .\liniere
II') 51) aandelen [;Clll'rale flank
1'\2:;0 aandelen Finourn-mer

,WI,h,,1 .undelcn Suez
'iJl) II .undelcn Al C<lt'

952'5 oucle ,uncleit'n Sl'~

Uitboekingen

\'Uf-()OP van
11I'i,()(,2 .undelcn Iknill'!

2i1l) ,uncklen Euroturk
'11i51l'i .undek-n Eurtl'l

12.12 aandelen S,hetra
11~ "ilO ,I:!ndelen llekort

Andere veranderingen:

lJlhocking van
1,)1.'i,~IJ.(iiii (Jude :L.tI1c1denTanb

Inll, ding Ian
I.1KOO(lu,()l)O nicuw« ,I,mddcn TanKS

HI).]lJl aandelen Al('1ll'
1111.1 .undclen GIF Curaçao

\Val lit' vorderingen hctreft die in ue IinaIltll:le \':l'il' activa zijn opgenomen
en met BH OJ" miljard ,stijgen, is de heiJngrijKsle verandering dl' in,schnjving
"p een uhlig,lIil'i\'ning Ian Ccnlin:i voor HFF I)" miljard

lJe vordering op meer dan één jaar van BIJ l, I miljard op 21 International
lIoldings Inc, lInd aan een hailkmsll'ilm)( verkocht

Ill' vorderingen op ten hoogste één jaar .slijgen van BrTI lot 12,') miljrrd
Dil' J:JIl,~rol'i met liEF H,() miljard is onder meer (o\' It' -rhnivcn .ian het ver-

schijnen l'an dl' vordenng 1:1I1 BEF ;,(1 mrliard ojl de J.lnckdhoudl'fS, waarvan
hicf\orl'll l'Il Hl punt \Ill \',Ifl dl' TodlChtJllg 'rrakl' I.', :Ibook I':ln nictllll' \'or-

dcnngcn op I,trsdlillendl' ICnno(J!Sch,lpptn, 10m BFF 'I,k miljard, dil' gecolll-
pensel'rd worden door l'en krugl'ordt'flI1g \:III r()('I'l'ndl' voorhdl'ing teil hl'dclgl'
v.m IlIT 2Il1ilj,m[

Dl' u,llmg v.m dl' geldbeleggingen IBEF 0.1\ miljtrd. d.i. cell vermindering met
I\EF 2,7 miljrrd 1.0.v, vorig FlJrl is dl' w\,l'r'pil'gt'ltng van lil' Il'rkol1p van
C"hdin (BEF ,lmilj,m\).

COMMENTAAR BIJ DE NIET·GECONSOllDEERDE JAARREKENING 1992

Balans: Passiva
-----"'---

Ile l:l"IUIIt' v.m hl'l eigen vennogen It BEI' lj,~ miljard) il het van cit'
hcsli,ssing v.m lk R'lad van Bestuur om Ill'! ilog It' ,lurll'll saldo op Ic \'ragen,
.il-ook van dl' resultacrtHTII'l'rkiilg

Ile schulden lijn III .oual mel BEI; 1,2 rntlprd verminderd lolIlEF 211 milprd.
Dil' Il'r,ll1dcring is \()OLriIOl' Il' -cluiiven .un ('l'il geringer hl'fUep (lP dl' Iirun
ciering tI( ItH' hl'! Coilrt!in,llIt't'CI1lrulll "l~t'nl'rail''', IL'I'lI'ij] verder l'en Il'lschuilillg

le nOlell'TI v,ril van HF!' LI nulj.ml .un -chuldcn or metT d.m één l,ur mar
.It hulden dit' lunncn het par vcrv.rlh:n.



BALANS VAN DE GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BUGlE N.V. PER 31 DECEMBER

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Terreinen en gehouwen
Installaties. machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen

Deelnemingen
Vorderingen

Ondernemingen waannee een deelnemingsverhouding besnat
Deelnemingen
Vorderingen

Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTIENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

Geldbeleggingen
Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

1992
134943654

186 705
121 )'i2

3 )41
61612

134756949
90 Ril 116
90261263

549853

40876962
3996347ö

913 486

3068871
306775S

1116

14344 728

; 572
'j 5~2

12876915
39984

12 83ö 9.'\1

789113
789113

119486

553642

149288 382

(in duizenden BEFl

1991
131772 876

606757
523 117

1 (J7U

7:-\ <)70

131166119
90260 978

90232169

28809

37 'ij'i il3!
3669360S

822026

.) 589 507
3386395

311.]

9221 235

1173653
11!.îil\1

4022652
12S5r

389; 125

3487303
348"7303

14275

523352

140994111

T



BALANS VAN DE GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BElGIE N.V. PER 31 DECEMBER

PASSIVA lin dUlienden BEl'l

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
\it't-opgelTaagd kapitaal

Uitgiftepremies

Reserves
Wettelijke reserve
Belastingvrije rÓl'fVeS
Beschikbare resenéS

Overgedragen winst

VOORZIENL~GEN EN UITGESTELDE BElASTINGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten
O\l·rige risIco'> en kostcri

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden

\iet-achtergestelde obligatieleningen
Overige leningen

Overige schuldt'll

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan t'en jaar die binnen het jaar ven-allen
Financiële ,schukkn

Kredil'tinskllingen
HandeLwillilden

Leveranciers
Schuklcn m.b.t. belastingen, hezoldigingen en sociale lasten

Belastingen
Bezoldigingen en souale lasren

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

___ 1-,-,99_2 1991
121199708

53571 384
'i.\ 'ï7l ,\1)1

II

48106699

19432239
:;Yi~ 1:\9
:; 77'i ]1)0

il 3011 (Jon

2067132

2067132
206- m

26021542

7686862
-; 6~9 H:\7

4(J() {)(JIJ

~ 27()S37
~ 02')

17194 796
2 355 'i80

11()2 'i53
602553
1+121H
HIll8

23() 69il

1<)1)44

13 Wi' '19

1139884

149288382

89386

111690095

42303384
'i.i 'i-I .\kl

-II 26H uOO

48106699

20945100
) 17i11100

'i 77) 1110

10 UOO OliO

334912

2106500

2106500
2 !lIG'iI)(I

27197516

]0039567
~ ~16 .H2

JOO OOI!

-.J16H2
252522'i

16071462
mOBil

';W4
5 ,104

202 ()25
202925
Wil'!!
8Ö j1lJ

248884

15302 Ii))

1086487

140994111



RESULTATENREKENING VAN DE GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN aELGIE N.V.

KOSTEN

Kosten van schulden

Andere financiële kosten

Diensten en diverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Diverse lopende kosten

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa

Waardeverminderingen
op financiële vaste activa
op vlottende actin

Voonieningen voor risico's en kosten

Minderwaarden bij de realisatie
van immateriële en mareriêle laste activa
van financiële vaste activa
Ian vlottende activa

Uitzonderlijke kosten

Belastingen

Winst van het boekjaar

TOTAAL DER KOSTEN

Te bestemmen winst van het bockjaar

R ESUL TAATYERWER KING

Toevoeging aan het eigen vermogen
nn de wettelijke reserve
aan de andere reserves

Over te dragen resultaat
Over te dragen winst

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders
Andere rechthebbenden : Mcceruatsfonds

(in duizenden BEF I

1992 1991
1830135 2947327

1568499 2167180

313 053 461316

368423 469687

53630 148541

42814 85373

379180 4610502
:\20903 4 'i'i6 1H~

'iSm 54215

203632 1009 000

90450 508438
i oz: :'iq

:9307 'i01910
10 119 2';4

17902 169378

20000 0

; 108725 8149139

9996443 20725881

'510872'5 ~ ~4l) 159

(in duizenden BEFI

1992 1991
187139 3039000
ltn 139 Ml) (lUll

0 2 'lOU ()(JO

89386 334912
Hl) 586 j}1912

6867112 6744011
6 R03\49 () (JR) 512

'J) 315 4098'j
20348 19 'iI5



RESULTATENREKENING VAN DE GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE N.V.

OPBRENGSTEN

Opbrengsten uit financiële vaste activa
Dividenden
Intere-ren

Opbrengsten uit vlottende activa

Andere financiële opbrengsten

Opbrengsten uit geleverde diensten

Andere lopende opbrengsten

Terugneming van waardevenninderingen
op tinanciêle vaste activa
op vlottende arriva

Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten

Meerwaarden bij de realisatie
van immateriêle en materiele vaste activa
van finanLide vasil' activa
van vlottende aetil'a

Uitzonderlijke opbrengsten

ReguIarisering van belastingen en terugneming
van voorzieningen voor belastingen

TOTAAl DER OPBRENGSTEN

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst
Te hestemmen winst van het hoekjaar
Overgedragen winst van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eigen vermogen
Onttrekking aan de hescbiklnre reserves

-----

1992
5505325
~ H~ ~6K

.;q ;.:;"')

661746

1355785

2232582 '
LJif' :'i2

1 iO (l'i(,

I 1)1 ~71

9996443

I
~-- 1992

5443637
'i lliH ~2'i

,n1912
!

1700000
I ~Oll OliO

90792

33096
2.1 57"

l) 719

50706

(in duizenden IlEF I

o

to 066 334
(J()c,

loor :\}i

)H )9"

199]
5797764
'i" H ~"I)

'i) l'Ji

923580

2083517

118494

94115

847857
7)3 K12

<)q (Wi

728475

o

(in duizenden BEf I

65693

42

20725881

o I ()OO GOO

1991
10117923

9 7j9 ])9

5(,K "81

o
il



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 1992

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

a, Aanschalfingswaarde
Bij Je opening van her boekjaar

Mutaties tijdens her boekjaar:
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruiksrellingen

Bij het einde van het boekjaar

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen
Bij de opening van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar:
Gehoekt
A{geboekr

Bij het einde van het boekjaar

d. \'ettohoekwaarde bij her einde van het hoekjaar (a) - (c)

Terreinen en
gebouwen

991191

o
-796589

194602

9493
-404 SP

73050

121 552

(in duizenden BEF)

Installaties. Meubilair
machines en en rollend

uitrusting materieel

24245 261 315

48 18 :123

0 Il GI9

24293 268019

1957') 1HZ 545

lm 32 144

0 -H 082

20752 206407

.'\ 541 61612



IV. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

1. Deelnemingen en aandelen

J .Aansch'l ffings\\'Jardc
Bij de opening van het boekja:u
Mutatie, tijdens het hodqaar

Aanscllatfingcn
Ovcnlrarhten en vcrkopen
O\'l'r1~ iekingen Ian een [lost naar een andere

Bij het einde IJn het boekjaar

c Wa:mle\('I111inderingen
Bij de 0ptTling van ltd hol'kjJar

\!ut:llies tiidens het hoekia:1r .
Gehoekt
Teruggcnonun
.\fgeh"ekt
Overboekingen l'an een [lost naar een andere

Ilij het einde van het hoekjaar

d. \ict-opgcvr:lagde bedragen
Bij het einde van het hoekjaar
Mutaties tijdens IWI hoekjaar

Bij het eindt: l'an hd hockjaar

\cttohuekw:wde hij hd einde
V:ln het boekj:ur (al - te) - Id)

2. Vorderingen

\etlohoekwaarde hij de opening vall het boekjaar

Mutaties tijdens het hoekjaar :
T'le\oegingen
Tenlghetalingcn
Andere

\e([ohockwJ:trde bi) hel einde van he: boekjaar

Gecumuleerde waardeverminderingen hij hd einde van het hoekjaar

Verl)onden
_ ()ndlTnc·lTlil~.'.l

\(H 211 ')'JI

.\ "16 507

_I) HlJ\ 1'i8

-ZIJl Hili

140566

13 286
·6 GIll (J'li

2022:;

., 'ill

90 2()] 265

lil 809

')16 ()()O

o
'IT!I

2'iO 000

( Jndememingen
met .lcelnemings-

2 9'IK 7'i'i

-'I.~:61
56844il

10 151 ')61

50K9

-2 19~

o
2ilT

o
IJ

75 H51

o

IJ

R22026

128 (Pó

-,601

-:12 <JI')

TOELICHTING

(in duizenden BEFJ

Andere
~ldt'rnelllinge12

o
-mZil)

()

InHH

-;H94
(I

- J(l'! 159

n
o

II

,) 112

CI

-I (J'if,

o

I III!

li o



TOELICHTING

V. DEELNEMINGEN EN AANDELEN IN ANDERE VENNOOTSCHAPPEN

Aandelen gehouden doo: Gegevens uil de
Soorten de onderneming laatste beschikhare jaarrekening

Naam en zetel aandckn door Eigen Netto-
of deel- rerbtstrreks dochters Jaar- \!unt- vermogen resultaat
bewiizen rekening een- (in duizenden
in hezit Aantal % % per heden munteenheden )

A. Deelnemingen In de verbonden ondernemingen (dochters en kleindochters)

Industrie
Rcuicel Brussel ge\\'. 12 ~66 -Ii]
BTW 405666-6ó8 pref. 75.'.' kW) :),~~ 511292 BEF 6754 ()'j9 -(9) Ol]

AF\' 253801

CBR Cementbedriiven. Brussel gew. 1 MS <iJ()]
BTW 400-465-290 AF\ I WH- 42:i8 0,03 511292 BEF 2il OIR 575 J ll!IÓ'i

AF\ 2 .11615

Non-ferro
Union Minière, Charleroi gcw. 1~%() 6HO]
BTW 401-574-852 AF\l %2 ~51 76,:;0 'iJ'l 51E92 BEF 8991 201 -J 2S0 112

:\1'\2 'lil)

Cie Royale Asturicnnc des Mines. Brus-cl gew 1,0,10 :),7=; 5),92 311292 BEF 3569 416 -Il O'il
BTW 402-975-117 AF\ I()O()Ó5]

Diensten
Tractclel, Brussel gew. J 'U,-
BTW q03-23c)-HH6 ,\F\l ir vo

AFV2 1C)(JH 2"7)6 9j) 311292 BEF .,~ 472 774 11 /)62995
:\F\5 til I)-I
AFVI ')21.n
AFV'i :I()

Genfirn. Brussel gew :\ b(,ll {JO.- 300692 BEF 6157327 Œ616
BTW 43'i-08+986

Financiële dochters
'Tcr Tanks Consolidated Investments, Cal. A ')11 <JO,UO ](I }1l2Y2 BEF I 1409'i4 -Wil'i2
'\assau-Bahamas Cal. Il I IHOuno 000 100,-

'GW, Luxemburg gl:'w. WIJO(Jn 9'7,50 r ,~Ll292 !lEF 9(14 00'i mc;-.1

'·GIF'. Curacao-vederlandse Antillen gl'W. -lOU lOO.OO 3U2n MG H66568 22 OOI

Coördinatiecentrum "Generale'
Brussel ge\\'. II') 9--; 9LJ.99 0.01 511292 BEF 4 b58 KOl 'i-l4 )71
BTW 427-646-2"74

Belgarel (in vereffening). Brussel cew 2 IlO 000 100,- 5L1292 BEF '529H'i -lM:~ .

BTW {\O-'510-348

Sogenbel, Brussel gcw. 51 :;00 96.92 j,OH 300692 BEF 237490 -) 292
B1\v136-443-RT

Centrans. Eyge!shoven-l'eclerland gel\'. 2 'i(ln 100.- 311292 NLG -12709 "7 -'90

"CEDEE" Compagnie Européenne pour le
Développement Electrique rt Eleuronique,
BI11ssei ge\\ 512 Cl:;6 99.99 0.01 511292 BEF I H2:; 343 -IUrl)
B1W -J27-337-0Cl2

Union Financière et Industrielle "1'11". Luik gew, -l 99S ,91 99.9H
3Ll2.92 BEF -178765

BTW 402-30:;-601 22081

CenanfL Parijs-Frankrijk l't'w. 250il 100.- 3112n FRF -96848 -34441
"Finoutremer" Compagnie Financière
Européenne et d'Outre-Mer, Brussel gew. 705 195 'i5,16 lA7 311292 BEF ~ 259797 56~ KI2
BTW 40}2r-21'

C1G-lntcrsys Group, Brussel ge\\ {jO'i000 :;.:;.- 311292 BEF 390 K54 23 2'i5
W1W -15+292-952

ti



TOELICHTING

V. DEELNEMINGEN EN AANDELEN IN Al~DERE VENNOOTSCHAPPEN IVlT\lllgl

A~I!1lkk:n geilOlH.lt"fIdoor
de ')/Hjcrncming

---rl-',·-:-lll-Slll'CK.S

CCgl'\l'IlS uit de
I:wsle I>l~s(hikll;l1l'Soorten

.undelcn
oldccl-
hC\lijzl'O
III hl'liI

door
d",hllTS

Eigl'll "t'[[(J·

vluru vl'nllogen rt'slIll~lJ[
een- I. 'il duizcnden

hedl'll J\lunlt't'Ilhedl'll I%

.I~IJr
rekellmg

__ ptr

Andere deelnemingen
S()('i0[{~Clonerait' de lldgiqlll' Japon C Lid
Tokio-japan

Furoturk. l-tanbul-Turkijc

C 1I1l1J:Jgnie cie Sucz. l'arij.s·Fr:JJlKrilk

Sucz lnvc-ticni. praag·Tsjech Republiek

Sociert' Espace Leopold, Brussel
BT\\j5'i·S9U-<F'

iit: (oelll' (JO leretkning l, Kortrijk

gC\\ 'jOli !llil,-

gevv 191<Jg <.IJS

:land Hi!' '7S IS" Hili lUI

a~111l1. 'il)!) 1(,J)~

a~lIld 'A' I ,\21) ](,,(,()

gt'11 HI 2~1} 22,.N

511292 Il'Y 5, 1119 2 Wi)

:\11292 TRL \1 :\S20(lO 'I (,26 UUO

jill')] FUI' il 1111 2-i 2 S,~'! 'i51

\11292 CSK 5'f 152 I 119

51.12'JI UEI' 2112 lJO, f~ ,i20

,112\11 BIT -(,'il j-.l -11(> ~~2
35 lU

B. Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een deelnemlngsverhouding bestaat

lndustrie
AIŒED, l.uxemhnn; gcw. I Kllr, 2'1'7 6'i[1 .'11.12.91 LIT :I() ,l'i21i21 -6KZ Fi

Financiële diensten
Generale Hank, Brussel gl'\Y 2 (lXI 'JII J
BTWjO.l- I99-702 AHI J!J') KI" 20,RO Ii,JJ 511292 IlEF -j SU 901 - ó02 ,n,

AFY2 liiJ 512

AG Groep. Brussel ge\\'. 'i-SJ %1]
IlT\V HJj-21'J-'iS6 \1'\ ')2 l,: I I'),SS 11.;19 j11291 BEF ,llllj'); lJ'i) -s» (Ijl

VI;IJ'I~mts 11,2 KI>!

Al; J')'J!)', Bru,.,d
BT\\HII- 221l-2H5 gew, lOS O,IIiI J,Ill lI.12()j BIJ JO 011 2,lO I 155 l):,l

BI1F1t\' IklgJ.\cl1c \tur\chap[lij IOU! de
Iinanricring l'an dl' \ijll'rheiJ, Brussd ge\\" Illlst. lIiO()JlO IOill) Il,OO ,lll291 BFF S25 I(,~ 1.192;
!IT\ï120T')-H=;S 2=)'?'iJ

CClB:\C Belgische Kredielvcrzekering
\LUISCltlppi], Brussd ge\\'. Il'lobt. li) il,22 21.'11 2.:\'i 51 1291 BIT H~5 311J liI,m
BT\\H!.l2IH- 'i'lil F,()

BodI'" BegauIt I lolding, Brus,eI gevI ZO 'il I Il.!l lUll)1 BEF Jlil ii,,! ni 99S
!l1\'>; H2(J5')-()nS

Overige deelnemingen
CFF, Bnh\e1 ge\\ il 7i,K L'il :1112')1 11IT 3 S2S :; II Hsnl
B1\XIIIIH(,I- ~c)S

'SPE SouclbJe P()rtllguesa dl' gC\\ van PTE
Emprcendimentos, LisSJI)()O-P<IIlug:!1 llJl)!1 SS (jOH ),+1 l,'il 5112,')1 l'lE I CC:' .F9 -I III IHS

Clurk-roi Priv '()' 21 000 1j2 .\1 12<)2 BEF ,1 (,ln --I ill) ;-\'i2
BT\V filJl-j<)K2KI

Accor, Em-Fr:wkrijk J:lml. van 2U.\FS 11),09 1.1>5 511291 lRI B 25(J 1')6 Só921t)
FRF 11111



TOELICHTING

V. DEELNEMINGEN EN AANDELEN IN ANDERE VENNOOTSCHAPPEN (Ver.olgi

Aandrlcn gehouden door
Soorten
,undekn
()fdecl-
hewij7.cn
in hezit

rechtstreeks
door

dochters

Gegevens uit de
laatste beschikbare jaarrekeningde onderneming

%

jaar-
rekening

per

Eigen \etto-
Munt- vermogen resultaat

een- (in duizenden
heden munteenhedeni

\aalll en zetel

c. Voornaamste andere effecten in portefeuille

Fibelpar, Charleroi ge\\;' 6 ~ö~925 ),,9 ]2,9~ ,300692 BEF 26 J7l (Jó7 2 ]'l~ .'l'lB
BTW 400-59R-2Hl

Sambrinve-t. Charleroi gew. Ir I SII(I 7jO ','iO )1)0692 BEF 149 l)3] :']91:\
BT\'; ,27 -90R-f\67

f\iivelinvcst. Courr-Saint-Eticnne ge\\. 'Il' " (Jon 1~- ]0,- :l1.l291 BEF 21 SV 1 r--y)

B1\V 450-636-l)cj3

Siparex Participations, Fribourg-Zwuscrland ge\\'. 'A" 11990 -UlO 310392 CHF 33740 5115
Brussels Airport Terminal Cy. Brulsel gevv'. 'i2 'iOI 6,'iil .:\1.1291 BEF 2 :\6,3 111 19845-
BT\V 43j-l J7- 365
Amorim Investmcntos I.Part.. aam] 5 553 553 6,Hcj 311292 PTE (l'i 422 896 .3 016 416
Lourosa-Ponugal PTE [0011

VI. GELDBELEGGINGEN, OVERIGE BELEGGINGEN (in duizenden BEF)

Aandelen
Boekwaarde verhoogd Illet het niet-opgevraagde hedrag
riid-opgevraagd bedrag
Vastrentende effecten
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
met een resterende looptijd of opzeggingstermijn van :
• meer clan één maand en ten hoogste (-én jaar

Boekjaar
:1)7 038
70H 638

-1600

3~m

\Dfig hoekjaar
3112 (),()

.3 4n-PO
-800

201m

'16502
16502

SI :\21
51 321

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN lin duizenden BEFJ

Boekjaar
Omrekcningsversdullen
Over te dragen [asten
verworven opbrengsten

'l'iD
65'iS

546651



vrn. STAAT VAN HET KAPITAAL

Bedragen
(in duiœndl'n BEF)

A. l\apiual
I. Geplaatst kapitaal

Bij het einde vall het boekjaar
Wijzigingen tijdens hel boekjaar

'))sn jHI

IJ

Bij hd l'inde van hct hoekjaar --------------------------- 'i.~'i71

2. Samcostelling van het kapitaal
2.1. Soorten aandelen

(Jl'\\,nllC reserve-aandelen
Resl'f\t'-:Jandelcn (\lEF 51:\ tc storten)
AF\' rcserve-:unddcn

,12 Cr:2 :\51
11 (\21 012

(,('·/9H9

2.2. Aandelen op naam of aan toonder
Op nJam
Aan toonder

Il. J\lCt-gestort kapiuul

:\:Jndeellilluclns dil' nog moeIen \'Olswr!t'[\
Compagnie dl' Suez
Fr:rhqJ:ll
AG 1HZ!

E. Toegestaall IlId-geplaatst kapitaal 'i (JOO1100

Ci Ik structuur van hcr aandcclhoudersdlJ[l Iall de Genl'rak: Ma,ltschappil van IJL'igii'
is bcsdtreven in punt XXII hierna

X. VOORZlEl\i1NGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

'---_._-----
\'oor7icnlllg voor verplichtingen
VO{)fZJl'ning voor din'rse risico\

TOEliCHTING

A.tnral a.mdclcn

3r<12'i is:
IH 000 noo

'j6 6')·j ~62

l~ S2k o2k

(in duizenden BEF)

2. \iet-gestol1 opgcnaagd
k.ipiual

'i IJ}. OOI)

202711(}(,

2!42 :;~I

I 1(1I 360

(in duizenden BH I

B(lcKj,ur

901i (lOll
I 1(,- 1j2



TOELICHTING

X. STAAT VAN DE SCHUlDEN

A. l'itsplitsing van de schulden met l'en oorspronkelijke looptijd van meer
dan één jaar. naargelang van hun resterende looptijd
Financiele schulden
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
4. Kredietinstellingen
'i Overige leningen
Overige schulden
Touai

C Schulden m.h.t. bdastingen. bezoldigingen en sociak la-ten
1. Belastingen

h) Niet-vervallen belastingschulden
c) Geraamde belastingschulden

2. Bezoldigingen en sociale lasten
h) Andere schulden m.h.t. bezoldigingen en sociale lasten

XI. OVERLOPENDE REKENINGEN

Te betalen kosten
Over le dragen opbrengsten
Niet-vervallen opgelopen intere-ren

xn.BEDRI)FSRESULTATEN

Cl. Gemiddeld personeelsbestand
Arbeiders
Bedienden
Directiepersoneel
Andere

C2. Personeelskosten
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
b I Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen
cl Patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen
d) Andere personeelskosten
e) Pensioenen

D. Waardeverminderingen
2. Op handelsvorderingen. geboekt

F. Andere bedrijfskosten
Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening
Andere

(in duizenden BEFi

Schulden (of gedeelte van de schuldcnl mel een resterende looptijd Ian

ten hoogste meer dan
één j;m

3Ó ~80

o
o

56 'iRO

2WOOO

meer dan één jaar
doch ten hoogste

.., 279 H37

o
(}

7 DY/lr
o

Boekjaar

6
59
:lI

261 q93
6621"'
22 147
15566

o

)3593
36

5j:m 5 jaar

100000
400 (JUO

o
()

7025

Boekjaar
2') .î'i2
2U 000

1913+t

(in duizenden BEF)

Boekjaar

41+'"
HI 2,t~

I 01~ 192

(in duizenden BEF. behalve Cl)

Vorig hoekjaar
98 116

2"'8 ",66
~6 0:;5

1696::\
17903
HO 200

48 14

148.H6
195



XIII. FINANClELE RESULTATEN

.1. Andert' thlOuëlc opbrengsten
\\'i.'selkc)crsverscililll'fl
Omrekmingsvcrschillcn
Commissies

C \Va~lf(levennindenngen <lp vlottende activa
Gehoekt
Teruggenomen

IJ. Andere financiële ko-ten
Wissdkoersverscllillen
Omn:keningwerschillen
Conunissies en diverse knsten

XV. BElASTINGEN OP HET RESULTAAT

".1. BdastinW'n np het resuluat Ian het hol'kla~lr
:r I \ùsc!Juldigde of hetaaide helastingen ('n \()()rhdfingl'n
hl C;eactiveerde ()\,,£'Sc!Jottcn v.m !>daald" bd~Ningl'n en v()orhdlingen
cl (;ercl:lmde lx-la-tingsupph-mrntcn (opgenomen onder post 4SII/3 van dl' pJssiv:l1

B. Belangrijkste ()omkcn van dl' \erschillen lw'sen de Winst Ii)(n hclcmlflgen.
7mb del(' blijkt uit de jaarrekening, en dl' gera:llnde helastharc winst

lknnitwf bel:iste inkomsten en belastingvrij\' dividrndon (K,n. nr. J'i & 1'iOl

"Jiel-helasthare meerwaarden. nict-anrcklurc II aardevcrminderingen <:11nundcrw.urdcn
Niet-helasthare \ oorzicningen en diverse niet -aftrekbare uitgavŒ

xvï. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

A, Belasting over de tlJegenlcgde waarde, cgalisatiehdasting
l'il spewIt: uks in rekening gehracht liidens ht't h()eki~m :

.un de onderneming (aftrekh:l;lr)
2. door de onderneming

B. Ingehouden hedragen ten laste van dorden hij wiJze v.m :
l, Bcdnjfsvoorhdlmg
2. Roerende voorheffing

()~·l i2'!

2 il3')
(,è') ()I~

-<) ~i9

(,"H SSH

,)1' ,)H1

HSl sr

Bockjur

59 lijl

255)3

Jill (,lI

'FJ HI6

TOELICHTING

(in duizenden IlEF)

Ill) sse
il 11<)(1

92" Hl)

'il lOI

'Il (HI

150 lFk
511 )())

1 IIOS li5;

1 in duizenden BEF!

[l()eki~lar
2U !lOll

\211 I)S2

-'1211 i1'i2
lI! (1111)

'i 501636

-):\1 KHO
]II" ()H-

(in duilt'lllkn BEF!

\mig lockjt.n

i1 HRI

III OS'i

192 j2h



TOELICHTING

XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPliCHTINGEN (in duizenden BEF)

Boekjaar
Persoonlijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg ofverplichtingen van derden:

Maxirnumhedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door Je onderneming zijn gewaarborgd
.) 2(13 (JIlO

3263600

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

Leningen afgestaan Illet verhaal 1154 :;9'

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa
Diverse gegeven "purs" -'06589

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa
Diverse gegeven "ralls" 3830 S'i2

Termijnverrichtingen
Gekochte te ontvangen deviezen
Verkochte te leveren deviezen

660926
660~76

Beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de
perseneels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Het personeel geniet een gewaarborgd rust- tn overlevingspensioen gehaseerd op het aantal jart'n dienst en op het niwau van
bezoldiging op het einde van Je loopbaan, Deze waarborgen worden geJekt door groepsverzekeringspolissen. De wiskundige
reserves worden ja,lflijks herberekend.



TOELICHTING

X\1II. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEEI.NFMINGSVERHOUDING BESTAAT un duif.enden BIJ)

I. Fimnl'ide vaSIl' adlv;1

deelnemingen
vorderingen : andere

2. \ orderinsen

op meer dan {:én ja:lr
op hoogstens één jJar

3. Geldbekggingen
aandden

'I. Schulden
or meer Jan één jaar
oJl hoogstens (:('n jaar

). Door dl' onderneming gestelde of

persoonlijke en zakelilke zekerheden
onherroepelijk beloofde als \\'Jalhorg voor schulden
of verplichtingen 1';111verhonden ondernemingen

" Financil'ie resultaten
Opbrengsll'Il

uit fiOlIlcide vaste .utiva

uil v!otlcm!(' ;ICiiv:l

andere firuncicl« opbrengsten

Kosten
VJ n seh lilden
Jl1(kre Imanciëlc kostcn

K. Rcalis.uie 1':10 vaste activa

Verwezenlijkte meelwaarden
vcrwvzenliikrc mindcrwaardcn

XIX. FINANCIELE BETREKKINGEN MET:

JI Ik'iuurdcrs l'il beheerders

I. Redustreek-e en onrcdustrceksc bezoldigingen ten laste van dl'
resultatenrekening. voor zover deze venndding niet uitsluitend of

hoofdz;lkdijk hetrekking heeft op de toestand Vall ééll enkel
identillcecrh;ur persoon:

Verhondell ondernemingen

!l()ckjaar
'JO 811 no 'JIJ 2bO ')78

'JI) 2111 2(1.1 'JO m 16')
'd) KS5 lk Hr)')

1076.1 !l5K P) 196l.

II I)

III ~(d658 in ti)IJ

2H.l 16') ;'i Hi

20) ,iii SCI I'l'l

16 155 1.1H 18016992
C 1311218 ') il'i2 il~

il 'JiJ'J 1911 H 'itH S+i

"Ol) -:'l)i)

'j') 61>0
IIJI.\H

,8.13 21,
l,H 5ó/l

2 ')()"

II

2 HSOx(,.l
IJ

\(1'1 ()7()

()

2 (1511315
llll')1

\'orig

OlldelllcllIingen IlJJITlll'e l'l'il lkdlll'ming.s-
Inhouding hc.su~lt--_.

\'()ri\T,"
____ B_,)~kjJar

\0 N"() fil)2

:Iq l)tJ.lr76

91~j Ih

SOH 561

202 lil')

Hô 320
'i') 84)

)-' SIS hj.j

.II) 1195h08
H22 1.J26

lIJl :lOl)

182 H2S

I ill duizenden BErl

Bockjaar

12 Kil



TOHICHTING

xx. SAMENVArnNG VAN DE WAARDERINGSREGELS VOOR HET OPMAKEN VAN DE DOOR ARTIKEL 7 VA."'IDE WET VAN 17 JL'Il1975 VOORGESCHREVEN
INVENTARISSEN

I. Oprichtingskosten
Ik ko-ten van kapitlalverhoging of 1'~1nuitgifte van al dan niet mnvcrteerhare
ohltgaties worden op lijf jaar ~Ifgeschreven. De ko-ten I:In omzeiling worden
ten laste genomen lijdens ber boekjaar waarin ze wcrden gemaakt

II. Materiële vaste activa
De materiële laste activa worden op het .uticf van dl' haIJns gehodt tegen
hun :lansclutJIngsprijs of hun kostprij, of bun inhn-ngw.urd«. De atschrijlingl'n
worden toegepast op grond ran de lineaire methode tegen de fN:I:t1
toegestane percentagt's. namelijk:

Gebouwen
Hrndelsgebouwe»
Gebouwen of gedeelten van gehouwen
die voor speciale doeleinden worden gdmlikt onmiddellijk

nadien .1
veranderingswcrken Jan de betrokken gdlouwen
lntonn.uicurutcncel
Ander materieel
.\It'uhilair
Safe's

per n.u:

per jaar:

,5.55
per jaar op ell' 2 5:

]I) per j~w:
}3 [lel' j:l:Ir:

20 )ler iaar:
JO perraar.

pcrj.ur

De hijkomende knsten. onder meer de niet-aftrekhare B.T.W. worden
Jf~l'schreven gedurende het boekjaar waarin ze wvrden gedra~en, Illet

uitzondering van die welke betrekking hebben op de personenw agens dit .un
hetzelfde ritme als de il1\'e;;teringswaardc worden afgcsdlt'Cven

III. Financiële vaste activa
Deelnemingen en andere effecten in portefeuille
Rdulve voor de per ,) I december 19~:aangehouden effecten. \\~Iaf\an de
historische invenurisw.urde tijdens hd overgangshodjaar F)r het vtlolwerp
was van een aanjx\ssing krachtens de ~rt\vijking tocgest:un dotlr de Contmle-
overheid, worden de aanschatfingen up hel actief van de halans gehoekt legen
hun aankoopprijs of inhrengwaarde, rekening houdend met dl' ,'I'cmuee! nog
te storten bedragen.
Op het einde van eik maatschappelijk hoekjaar wordt een afzontblilkl'
w:lardering verricht Ian elk eftéCl dat in de financiële laste activa lOI irkomr.
teneinde ell' toestand. cie rcntahilitcit of de vooruirzirhtcn v.m ell' hetrokken
vennootschap zo gued mogl'lijk weer te gelUl.
De waardcnngsmethode wordr obicrtief gekozen. rekening houdend met Ik
aard en dl' kenmerken van het effect
Zij kan steunen op èèn van de gewoonlijk voor dergelijke wa:mleringen
gehruikte methodes of up hel op gepaste wiize gewogŒ genllCldelde l'an
verscheidene methodes.
De aldus voor een effect in aanmerking genomen w.urdenngsmcrhode wordt
stelselmatig van het cne op het andere boekjaar gebruikt. behalH' wanneer. ab
ge\'Olg Ian de ontwikkeling l'an de omstandigheden. het niet langer 1lIogelijk is
ze te gebruiken. in dat gcval. wanneer cie wijziging helangrijke gevolgen hevlt.
wordt daarvan speciaalmelding gemaakt in dl' Toelirhting.

\'CllUll'l'f uit die wairdcnng l'en duurzame ontwaarding hlijkt ten opzichte van
cic invent.rri-« .urdc. wordt voor ell' effecren ovcrgeg.ian tot een
\\J~ll'lleVenllindenng die gelijk is aan het als duurzaam aan te merken gedeelte
van dl' v:lstgestelde minderwaarde.
Een terugneming l'an w.urdevermindcring wordt gehoekt wannen een
duurz.un« ml'crwa:lrde wordt vastgesteld op de effecten die vroeger het
\(lorll erp zijn geIl eest v.rn l'en dergelilke vermindering.
10:11, voorheen is het nog stceels de regel. niet tot herwaarderingen over te
ga:1I1nietkgcnst:lande Je meerwaarden die uit de waardering VJn de ctfectcn
hlilken
Vorderingen
Op het ogenhlik van dl' verrichting worden de vorderingen tegen hun nominale
waarde gehoekt. indien ze in vreemde munten zijn uigedrukt, worden ze
gehoekt voor hun tegenwaarde in Belgische frank tegen dc' koers van de dag
l'an aanschaffing. Op her l'inde van hd hoekjaar worden ze gewaardeerd op
grond van de laatste wisselkoe» Ian her boekjaar.
De regels inzake w:urdevermindering zijn gelijkaardig aan die voor de effecten.

IV.Vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen worden gehoekt tegen hun nominale waarde. De lorderingen
in vreemde munten worden gehoekt in Belgische frank tegen de koers van de
dJf( van de vcrrirhung en gewaardeerd tegen ell' laatsre wisselkoers van het
hoekjaar.

Fen w:larckvermindering wordt toegepast wanneer hun terugbetaling op cie
lef\aldag geheel (Jf gedeeltelijk onzeker is of in het gedrang komt of wanneer
de rolisatiewaarde op de bulrnsdatum kleinet is dan de boekwaarde en op
voorw.iard« dat de ontwJ:lI'lling duurzaam is in het geval van vorderingen op
meer dan één j;nr.

V. Geldbeleggingen en liquide middelen
in heginsel worden de belegging.seffeCll'l1 gewaardeerd tegen cie laatste
heurskoers I:ln her boekjJ:lr wanneer hun markt belangrijk is.

Dl' O\erige gl'idhcleggingl'n en de liquide middelen worden gewaarllterd zoals
de vorderingen op ten hoogste één j:w·.

VI, Voorzieningen voor risico's en kosten
De Ru.rd Ian Bestuur onderzoekt hij bd afsluiten van eik hoekjaar de
vo: IrZll'ningen clie moeten worden gevormd om onder meer te dekken:
• de grote herstelling.s- of onderhoudswerken:
• de risieu'.' dil' voortvloeien uit voorschotten of waarborgen.
• .mderc risico's, indien nodig
Ile voorzieningen betreffende de vroegere boekjaren worden geregeld herzien
en teruggenolllen via de resultatcnrekcnmg indien ze o\erh()(hg zijn geworden.

"11. Schulden op meer dan één jaar en schulden op ten hoogste één jaar
Dieschulden worden tegen hun nom.nale waarde gehoekt.

o



TOELICHTING

XXI. IN DE WOP VAN HET BOEKJAAR 1992 HEEH DE GENERALE AAN HAAR COMMISSARlSSEN·REVISORllN VERSCHILLENDE OPDRACHTEN VAN BijSTAND EN
ADVIES TOEVERTROUWD

Ik I\:rgot'chngen met hl'lrekkmg tut lkze prest:l1il" buiu.u hun Ilunda,1t hetlrocgcll

BEF 'j, =;ù'i,I,()() lOOf Price W;i[erhouse

lIEF .1, 1()'iOIII) voor Tinncnuns, Pourb.ux. \':II'S alltl Co

XXII. SAMENSTElliNG VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAc'\l DE GENERALE MAATSUIAPPij VAN BElGŒ

AG Groep

AG 1824

AMEV
Levenaven.keringen ---

Belgique

ARBED

SIDARFIN

BClnque Générale 1------'-------(
du luxembourg



TOELICHTING

Benamingen van de directe aandeelhouders:
Compagnie de SeEZ

Compagnie de SUEZ SA

FRABEPAR SA
SEGT SA
SUREC SA

rue dAstorg. I
Hlmchestraat 27
pblt' des Saussaits.!
place dèS Saussaies .. !

AG GROEP:

AG 1824. :'-IV

SODIXVEST NV
G. SIMONS & Co, NV
AME\' Levensverzekering XV
AMEY Levensverzekeringen N\'

E jacqmamlaan ).)
E. jacqmainlaan 'i5
Suikerrui :; - Bus I

Archimedcslam 111

Stcrrenkundch.m, 25

luxernburgs Syndicaat (samen optredend met AG IH241 :

• ARGED SA

• Banque Générale du Luxembourg SA
• SfDARFIN N'V

avenue de la l.iberte. 19
rue Aldringen. II

Kouter. IHB

VERKlARING BETREFFENDE DE GECONSOlIDEERDE JAARREKENINGEN

Datum van de laabt
ontvangen mededeling

art.l !2
Wet l'an 2319H9 Percentage

bO.S:;
36.71
H20
p.m

9.9i

7:;008 PARUS

lü'iO BRUSSEL
'5008 PARlI~
75008 PARIJS

()'iOH.92
ü'iOH92
O'i()892
O'iUH92

1000 BRUSSEL
1000 BRLSSEL
200() AN1WERPE\

5';84 BA L'TRECHT
lO:\u BRl'SSEL

0804.91

OSN91
118.04.9\

OH.Ol9]
OSOI9]

11.80

11.-'
pm
p.m.

O.oJ
IJOI

2930 LlXEMBCRG

190Ô U'XEMBLRG
9000 C;E\T

2.80
L02080q91

08.04.91

080491

0"7;
1.0G

De onderneming maakt een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarversbg op en publiceert ze in overeenstemming Illet de bepalingen van ell' koninklijke
hesluiten van 2'i november 1991 en 6 maart 1990.

De geconsolideerde jaarrekening van de Generale Maatschappij van België is door middel van consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de
Compagnie de Suez, me cl'Astorg I te "5008 Parijs. De geconsolideerde jaarrekening van die vennootschap is verkrijgbaar op haar maatschappelijke zetel.



VERSLAG VAN HET COLLEGE DER (OMMISSARI~iSEN·REVISOREN OVER DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 1992

\Vij hebhen. nvert'('nkomslig dl' wl'lIt'lijke en stltulalre \'(Jors, hrilten. de Fi:lITekening per 51

det\:mhl'r I~92 Ian de C;t'ner:i1e ~LJ:ils(II:IPJlij v.m Bt'lgie \\ nagezien, Ons narkhl i.s

uilgevoerd OICrt'Cllkolllsllg dl' aigelllt'ne kontrolenOJ'lllell ('n dl' ,lanbc\'clingen 1:10hel Instituut

der lledrijtsrl'1 ismen Hij dl' uuv. lering I all onze konrrolrwerkza.unhcdcn hebben Ilij kunnen

sicunen op dl' adminislr:tlil'\t' org:.tnisatie van dl' vcnnootsrlup dit' ten uucrne kontrole heht'lsl

;ungt'pasl a.m dt' :1;If(J t'il dl' omlang Uil h.ur aklilircilcn, \Vlj ht'hhen l'an dt' bestuurdef.s en

:nnges!dden van dl' vcnnootsrlup dl' opheldt'nngl'l1 Cil illlichtingen Il'rkrl'gen dit' II Ij hebhen

Op has is van (lIlZt' kontrolcs hevestlgt'n wij dal

• dt' hoekhouding is gevoerd en df jaarrekming i,s opgesteld in O\Cret'flStl'lllllling md de

IVelldilk en kstuursn'ehll'lilke voorxchrifu-n diedaarop tocpasscliik zijn:

• cie :'l'Mtilaalhe,'lt'lllming dit' aan dl' Algemene Vergadering word: voorgelegd In

overeensteillming is ml'! dl' SUIUIC\len met de wl'lgcving lip tic handclsvcnnoutsrhippcn:

• hCI jaJrverslag van dl' Raad van Ibtum dt' doo! de wel vereiste inlichtingen lxv.n dil' in

1)I'Crl.'l'nsteIHlIllflg !lIn met de gq(lWlb ui! dt' parrekcning:

• wij geen kennis hebben l'an l'<,mehtIngell gedaan of heslissingen gcnOillen Illet overtreding

van dl' \\I.'tge\ing op Ik h:lIldcbll'nnoo[>t'hapPI'n ol Ian de slatuIen,

Tot lx-sluit vrrklan-n \1 ti zonder voorbehoud dal. n.ur OIlS oordeel, de Flarrl'kl'ning pl'r 51

dercmber 1<)<)2van dt' (~l'Iler:dl' Ma:lt'lhappij van Iklgit' \\ - met l'en h,liJnstou:d van BEF

I '191~h.51)2 dui/cn.l cl met een \I m-t 1;1n BEF ;,IOH72,) duizend voor hel hoekjaar t'lillligmd

Ojl dil' daunu l't'il gelrouw ht'eld ge~fl \':111 hd vvrmogcn. nil de f\ll:lnci0lc I()c'tand ell 1:I1l

bockhoudprincipes I'll waarderingsrl'gels,

Brussel. t) april lWi

Hel Collcgc der Conunixs.uis-en-revixou-n

I'HICE WATFRl!(WSF Ill't!rijbrevisort'n ncv
\'crtegt'll\vl)ordigt! door 1\llIll'c\I'WFLS

TIN\FMANS, I'OllmAl\, \AES 0; Cl' !lev

\kmher of InT l\TER\ATlO\AL
\'cl1cgenwoordigd door <lllidc I'CWRllAI\



TOELICHTING

ADVIES VA.~ DE COMMISSIE VOOR HET BANK· EN FINANCIEWEZEN, VERSTREKT IN HAAR BRIEF DD. 23 APRIl
1993. BETREFFENDE DE TOEPASSING VA."iDE VERMOGENSMUTATIEMETHODE OP DE REKENINGEN VAN
TRACTEBEL

"De Commissic 1'00r hel Banis- en Financteuezen is can mening hij toepassing l'ail artikel 6 l'Un het
koninklijk besluit nr. 64 l'Un 10 noromber 1967. dat de geconsolideerde rekening van de Generair
Maatschappij /'(/11 Be/gif een integrale consolidatie 1'(/1/ de 1'('//Iu)(IIScha/pen Tractebel en Electrabel ZOIi
moeten beraueu,

[Je Cammissie uocr het Bank- en Financiesrezen is de mening toegedaan dat de argumenteu die de
Generale Maalschappij L'{[Il België aanbaalt. 011/ hij toepassing ian (/Itikel 14 § I tan hel hes/uil oan 6
maart 1990 een uitzondering op die dubbele consolidatie te recbttuardigcn II/et bel ()(),~op bet gel'en l'ail
een getrouu: beeld. nie/ loereikend zijn:

1° de rol tan bet "Controlecom ité 1'001' de Elcleiriciteit l'il bel Gas" .
• de Commissie meent dat die rol, aangezien bet gaal om een open hail r. sind jaar en dag beeendfeit.
geen zodanige afbreuk doet (jail bel getrouu» beeld dat een uitsluiting uit de consolidatieering erdoor
gerecbtuaardigd zou zijn; de Cammissie 11011'1'11dal de Genemie Maatschappij I'ClIl BeigiL; in dat terbaud
een andere opoatting ouer bet getrouuc heek! huldigt dan baar dochter Traerebel. die Electrahel
integraal eonsolideert.
• de Commissic meent dill dit argument niet steekhoudend is om de uitsluiting mil Tmctehel zeil uit de
consolidatiehring te recbtraardigen, de rol can het gel/oeil/de Controlecomité wordt immen' niet ten
opzichte 1'011 de eigen activiteiten mn Traclebelllitgeoeji'lid

zo bet al te gmte geu'fehlvull de sector gas-elektriciteit tell ojJzicbte ['(.Ill de u['L'rige activiteiten die de
Generale ontplooit. de Commissic meent dat het, 0111 l'Cil gelrol/II' beeld te geren, logischer ZOIi zijn dat
dit geu.icht behoorlije wordt u'eenpiegeld ill de geconsolideerde rekeningen UWI de Generale
J1aalscbappij 1'(/11 8e~~ië;

}) bet tot JOW)beperlue economische belang dal de Generale ill die sector aanhoudt. de Cammissie is
vall mening dat dit argument ill tegenspraak is met de grondslagen zelfran de Zde Ricbtlijll ell l'an de
Belgische regiementering waarin deze Iaatsic uerd omgezet: de Zde Richtlijn steunt immers op bet
principe 1'(111 de corurolebetoegdheid. en niet op bet belaugenpercentage.

Ten slotte acht de Commissic de (J1'crl/'egil/g dal de beslissing om op Traerebel de
termogensmutattemetbode toe te passen. geen ueerslag heefr uj! hel aandeel l'an de Groep ill bet
nettoresultaat ell in hel eigen termogen. erentin a/doel/de. De COli/missie stelt immers 1'1Isi dat de
gewone termogensmutatiemethode l'our Truciebel de lezer l'ill/ de gewliso/idccrdc reeening geen enkele
informatie biedt ouer de aard en de omrang l'ill/ de balans- ell buiten-balansbestanddelen can Tractebel
en /'an Eiectrabel. en evenmin (JUCl' de samenstelling can hU/1 opiJrmgslell ell hosten."

Opmerkingen

- Punt 1°
Onze voorstelom Traerebel door de globale inregrarie en Electrabel door de vermogensmutatiemethode
te eonsolideren was niet aanvaard door de Commissic voor hel Bank- en Financiewezen in maart 1991.

- Punl 2° en Punt 3°
het al te grote gewichl van de sector gas-elektriciteit, het tot lO% beperkte economische belang en het
gedeeltelijke controle op Electrabel zijn drie elementen die niet los van elk kunnen gezien worden et
die samen de uitzondering maken aan het algemene regel.

- Laatste ~t1inéa
Trouwens bevinden de balans en de resultatenrekening van Trurtebcl die Electrabel integraal
eonsolideert. zich op pagina 47 van dit jaarversbg.
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