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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de vennootschap

HARRISON Robert Derek

Frillinglei 54
2930 Brasschaat
BELGIË

Begin van het mandaat: 11-06-2018 Einde van het mandaat: 01-07-2020 Gedelegeerd bestuurder

CIORAN Eduard Liviu

Brooklyn Road 47
BR2 9SD Bromley
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 09-11-2015 Einde van het mandaat: 27-04-2021 Bestuurder

STAAKE Erich

Heiligenstrasse 34A
40625 Düsseldorf
DUITSLAND

Begin van het mandaat: 01-04-2016 Einde van het mandaat: 26-04-2022 Bestuurder

WENZEL Boris

Corniche Kennedy 397
13007 Marseille
FRANKRIJK

Begin van het mandaat: 01-12-2017 Einde van het mandaat: 25-04-2023 Bestuurder

CUPPENS Jan

Jumeirah Village Triangle District 8L Villa 2
Dubai
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Begin van het mandaat: 29-01-2018 Einde van het mandaat: 23-04-2024 Bestuurder

CHUN JOHNNY Hung

Flat C/7 Block, The Grand Panorama, Robinson Road 10
Hong-Kong
CHINA

Begin van het mandaat: 14-08-2018 Einde van het mandaat: 23-04-2024 Bestuurder

ALI HASSAN ABDULLA Rashed

Cheval Place 15
SW71 EW London
VERENIGD KONINKRIJK
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 2.1

Begin van het mandaat: 01-04-2018 Einde van het mandaat: 23-04-2024 Bestuurder

PAUL LOADER Nicholas

Castle Lane 43, Chandlers Ford .
SO53 4AH Hampshire
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 14-08-2018 Einde van het mandaat: 23-04-2024 Bestuurder

SHAN Siu Kim

Flat F 19/F , Tower 9, Le point, Tseung Kwan O, NT .
Hong-Kong
CHINA

Begin van het mandaat: 20-12-2018 Einde van het mandaat: 23-04-2024 Bestuurder

QUARTEY Eric Kwatei

Poynings Close 2
BR6 9BP Orpington, Kent
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 09-09-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2025 Bestuurder

VAN DEN BOSCH Dirk

Veldstraat 120
9140 Temse
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2020 Einde van het mandaat: 28-04-2026 Gedelegeerd bestuurder

KPMG BEDRIJFSREVISOREN (B0001)

BE 0419.122.548
Luchthaven Brussel Nationaal 1/K
1930 Zaventem
BELGIË

Begin van het mandaat: 07-06-2019 Einde van het mandaat: 26-04-2022 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VERMEIREN Tim (A02567)

Luchthaven Brussel Nationaal 1/K
1930 Zaventem
BELGIË
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 6.1 20 4.758.958 2.917.247
VASTE ACTIVA 21/28 179.390.943 166.000.011
Immateriële vaste activa 6.2 21 3.139.600 2.458.583
Materiële vaste activa 6.3 22/27 176.248.574 163.533.481

Terreinen en gebouwen 22 36.905.102 35.767.502
Installaties, machines en uitrusting 23 88.501.551 90.913.020
Meubilair en rollend materieel 24 33.114.261 21.123.623
Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 17.727.660 15.729.336
Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28 2.769 7.947

Verbonden ondernemingen 6.15 280/1

Deelnemingen 280

Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 6.15 282/3

Deelnemingen 282

Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 2.769 7.947
Aandelen 284

Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 2.769 7.947
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 82.189.091 82.280.617
Vorderingen op meer dan één jaar 29 4.610.000 4.610.000

Handelsvorderingen 290 4.608.000 4.608.000
Overige vorderingen 291 2.000 2.000

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 4.098.043 4.288.789
Voorraden 30/36 4.098.043 4.288.789

Grond- en hulpstoffen 30/31 4.098.043 4.288.789
Goederen in bewerking 32

Gereed product 33

Handelsgoederen 34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 27.482.671 26.876.046
Handelsvorderingen 40 21.384.620 23.166.204
Overige vorderingen 41 6.098.051 3.709.842

Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53

Eigen aandelen 50

Overige beleggingen 51/53

Liquide middelen 54/58 43.776.481 44.313.006
Overlopende rekeningen 6.6 490/1 2.221.896 2.192.777

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 266.338.993 251.197.875
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 62.386.447 55.914.892
Inbreng 6.7.1 10/11 17.900.000 17.900.000

Kapitaal 10 17.900.000 17.900.000
Geplaatst kapitaal 100 17.900.000 17.900.000
Niet-opgevraagd kapitaal 101

Buiten kapitaal 11

Uitgiftepremies 1100/10

Andere 1109/19

Herwaarderingsmeerwaarden 12 15.770.740 17.358.146
Reserves 13 4.515.118 2.927.712

Onbeschikbare reserves 130/1 1.790.000 1.790.000
Wettelijke reserve 130 1.790.000 1.790.000
Statutair onbeschikbare reserves 1311

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133 2.725.118 1.137.712
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 18.556.480 16.325.941
Kapitaalsubsidies 15 5.644.109 1.403.093
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16 2.271.306 823.632
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 622.081 603.741

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 6.8 164/5 622.081 603.741
Uitgestelde belastingen 168 1.649.225 219.891
SCHULDEN 17/49 201.681.240 194.459.351
Schulden op meer dan één jaar 6.9 17 177.436.814 149.710.911

Financiële schulden 170/4 177.436.814 149.710.911
Achtergestelde leningen 170 60.455.891 66.410.911
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 116.980.923
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172

Kredietinstellingen 173 83.300.000
Overige leningen 174

Handelsschulden 175

Leveranciers 1750

Te betalen wissels 1751

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.9 42/48 23.735.308 43.828.559
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 13.900.000
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 23.468.641 29.578.678
Leveranciers 440/4 23.468.641 29.578.678
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45 263.748 349.881

Belastingen 450/3 263.748 349.881
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48 2.920
Overlopende rekeningen 6.9 492/3 509.118 919.880
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 266.338.993 251.197.875
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 130.749.359 125.648.266
Omzet 6.10 70 129.902.665 123.790.684
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71 -190.746 233.788
Geproduceerde vaste activa 72

Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74 1.022.907 1.583.277
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A 14.533 40.517

Bedrijfskosten 60/66A 116.689.607 116.499.362
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

Aankopen 600/8

Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 94.599.235 93.095.260
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.10 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 19.258.730 17.056.269
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 6.10 631/4 -143.787 -12.227
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 6.10 635/8 18.339 -17.053
Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 2.694.362 2.398.439
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12 66A 262.727 3.978.674
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 14.059.753 9.148.904
Financiële opbrengsten 75/76B 249.642 184.350

Recurrente financiële opbrengsten 75 248.142 183.946
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

Opbrengsten uit vlottende activa 751 110.182 5.636
Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9 137.960 178.310

Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12 76B 1.500 404
Financiële kosten 65/66B 6.392.182 5.569.065

Recurrente financiële kosten 6.11 65 6.392.182 5.569.065
Kosten van schulden 650 6.315.256 5.513.035
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 651

Andere financiële kosten 652/9 76.925 56.030
Niet-recurrente financiële kosten 6.12 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 7.917.214 3.764.189
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 22.918 36.161
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77 1.709.594 891.329
Belastingen 670/3 1.717.461 891.329
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77 7.868

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 6.230.538 2.909.021
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 6.230.538 2.909.021
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 22.556.480 16.325.941
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 6.230.538 2.909.021
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 16.325.941 13.416.921

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

aan de inbreng 791

aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 18.556.480 16.325.941
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 4.000.000
Vergoeding van de inbreng 694 4.000.000
Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE KOSTEN VAN OPRICHTING, KAPITAALVERHOGING OF VERHOGING VAN DE INBRENG,
KOSTEN BIJ UITGIFTE VAN LENINGEN EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 20P XXXXXXXXXX 2.917.247
Mutaties tijdens het boekjaar

Nieuwe kosten van het boekjaar 8002 3.575.000
Afschrijvingen 8003 366.851
Andere (+)/(-) 8004 -1.366.438

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 20 4.758.958
Waarvan

Kosten van oprichting, kapitaalverhoging of verhoging van de inbreng,
kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten 200/2 4.758.958
Herstructureringskosten 204
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.2.3

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW,
MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 4.302.154
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 1.483.220
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 5.785.374
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 1.843.571
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8072 802.203
Teruggenomen 8082

Verworven van derden 8092

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 2.645.774

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 3.139.600
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 78.201.142
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 3.622.634
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181 5.601.183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 80.179.691
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX 5.803.998
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8211

Verworven van derden 8221

Afgeboekt 8231 582.816
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 5.221.182
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 48.237.638
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8271 4.463.583
Teruggenomen 8281

Verworven van derden 8291

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301 4.205.450
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321 48.495.771

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 36.905.102
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 168.081.791
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 1.346.247
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182 5.813.950

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 172.549.494
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX 8.702.808
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212

Verworven van derden 8222

Afgeboekt 8232 110.783
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252 8.592.025
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 85.871.579
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 8.101.088
Teruggenomen 8282

Verworven van derden 8292

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 1.332.700
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 92.639.968

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 88.501.551

13/58



Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 51.654.127
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 7.486.210
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183 17.060.887

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 61.228.803
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX 2.851.340
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8213

Verworven van derden 8223

Afgeboekt 8233 893.807
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253 1.957.533
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 33.381.844
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8273 4.743.042
Teruggenomen 8283

Verworven van derden 8293

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 8.052.810
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 30.072.076

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 33.114.261
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P XXXXXXXXXX 15.729.336
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 30.474.343
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8186 -28.476.020
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 17.727.660
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8216

Verworven van derden 8226

Afgeboekt 8236

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8326P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8276

Teruggenomen 8286

Verworven van derden 8296

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 27 17.727.660
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.4.3

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8413

Verworven van derden 8423

Afgeboekt 8433

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8473

Teruggenomen 8483

Verworven van derden 8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX 7.947
Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8583 237
Terugbetalingen 8593 5.414
Geboekte waardeverminderingen 8603

Teruggenomen waardeverminderingen 8613

Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623

Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 2.769
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR 8653
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen 51

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag 8682

Edele metalen en kunstwerken 8683

Vastrentende effecten 52

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand 8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687

meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

vooruitbetaalde kosten verzekering 208.269
vooruitbetaalde kosten IT 353.742
vooruitbetaalde kosten concessies 1.610.764
vooruitbetaalde kosten divers 49.122
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 17.900.000

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 17.900.000

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Kapitaalsaandelen zonder nominale waarde 17.900.000 50.000

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 50.000
Gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-
gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721

Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731

Aantal aandelen 8732

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

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746

Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen 8761

Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.7.1

Codes Boekjaar

Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE
INBRENG IN NIJVERHEID)
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale
handelsfaciliteiten.

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aantal stemrechten
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van

de vennootschap in eigendom hebben, met vermelding
van het ADRES (van de zetel, zo het een rechtspersoon

betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER,
zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft

Aard Verbonden
aan effecten

Niet
verbonden

aan effecten

%

DP World Antwerp Holding

BE 0406.070.605

Molenweg Haven 1950

9130 Doel

BELGIË

Kapitaalsaandelen zonder
nominale waarde

0 0 60

Duisburger Hafen

DE121319842

Alte Ruhrorter Strasse 42-52

47119 Duisburg

DUITSLAND

Kapitaalsaandelen zonder
nominale waarde

0 0 10

COSCO SHIPPING Ports (Antwerp)

BE 0869.690.023

Leopold II-dam 120-122

8380 Zeebrugge (Brugge)

BELGIË

Kapitaalsaandelen zonder
nominale waarde

0 0 20

Terminal Link

FR80440196822

Quai d'Arenc 4

13235 Marseille

FRANKRIJK

Kapitaalsaandelen zonder
nominale waarde

0 0 10
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

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

Voorziening eigen verzekering / claims 362.580
Voorziening eigen verzekering / property claims 259.501
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 8801

Achtergestelde leningen 8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831

Kredietinstellingen 8841

Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861

Leveranciers 8871

Te betalen wissels 8881

Vooruitbetalingen op bestellingen 8891

Overige schulden 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42

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

Achtergestelde leningen 8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832

Kredietinstellingen 8842

Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862

Leveranciers 8872

Te betalen wissels 8882

Vooruitbetalingen op bestellingen 8892

Overige schulden 8902

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden 8803 177.436.814

Achtergestelde leningen 8813 60.455.891
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823 116.980.923
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833

Kredietinstellingen 8843

Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863

Leveranciers 8873

Te betalen wissels 8883

Vooruitbetalingen op bestellingen 8893

Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 177.436.814

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921

Achtergestelde leningen 8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951

Kredietinstellingen 8961

Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

Vooruitbetalingen op bestellingen 9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9051
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.9

Codes Boekjaar

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

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

Financiële schulden 8922 116.980.923
Achtergestelde leningen 8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942 116.980.923
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952

Kredietinstellingen 8962

Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de vennootschap 9062 116.980.923

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
Belastingen

Vervallen belastingschulden 9072

Niet-vervallen belastingschulden 9073 22.231
Geraamde belastingschulden 450 241.516

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Toe te rekenen kosten intresten 36.977
Toe te rekenen kosten bedrijfsbelasting 274.803
Over te dragen opbrengst 197.338

23/58



Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie
laden / lossen containers 62.781.481 60.001.373
laden / lossen conventionele lading 161.589 137.008
kuiperij conventionele schepen 194.001 202.840
herladen en extra bewegingen op zeeschepen 765.603 566.343
herladen en extra bewegingen op lichters 27.753 30.467
opbrengst geclimatiseerde containers 8.106.088 8.234.171
staangelden containers 12.597.978 12.297.394
pleinbewegingen vrachtwagens 16.087.377 14.552.389
pleinbewegingen spoorwagons 1.281.945 1.385.950
pleinbewegingen lichters 13.934.147 13.279.532
andere pleinbewegingen 2.015.770 1.721.899
ISPS beveiliging containers 7.118.164 6.903.347
CFS 881.839 1.006.520
shift supplement containerschepen 3.103.697 2.712.747
wachttijden containerschepen 205.890 3.548
diverse opbrengsten containers 352.437 456.219
diverse opbrengsten stukgoed 96.207 71.508
transport 190.699 227.431

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740 40.000 30.000

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622

Andere personeelskosten 623

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110

Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112 6.413 71.116
Teruggenomen 9113 150.200 83.343

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115 367.450 288.461
Bestedingen en terugnemingen 9116 349.111 305.514

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 1.798.825 1.783.761
Andere 641/8 895.537 614.678
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.10

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098

Kosten voor de vennootschap 617
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies 9125 115.742 177.734
Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen 754

Andere
Wisselresultaten 19.859 397
Betalingsverschillen 2.359 179

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen 6501 562.836 223.214
Geactiveerde interesten 6502 67.873
Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt 6510

Teruggenomen 6511

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de
verhandeling van vorderingen 653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen 6560

Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen 654

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 655

Andere
Bankkosten 62.089 47.229
Wisselresultaten 14.161 8.592
Betalingsverschillen 675 209
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN 76 16.033 40.921
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 14.533 40.517

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

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

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 7630 14.533 40.517
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/8

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B 1.500 404
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761

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

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769 1.500 404
NIET-RECURRENTE KOSTEN 66 262.727 3.978.674
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 262.727 3.978.674

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 939.308
Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6620

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 6630 262.727 3.039.366
Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/7

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten (-) 6690

Niet-recurrente financiële kosten 66B

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

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

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 6631

Andere niet-recurrente financiële kosten 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten (-) 6691
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 1.709.294

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 1.709.294
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136

Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138 8.167
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139 8.167
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

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

verworpen uitgaven 175.513
vrijstelling gewestelijke premies en kapitaalsubsidies -115.742
onttrekking a/d uitgestelde belastingen 22.918
regularisatie van verschuldigde belasting 7.868
Afschrijvingen op herwaarderingsmeerwaarden -853.403
Beschikbare reserve - terugneming op HWM 1.587.406

Boekjaar

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142

Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar) 9145 11.125.686 11.507.751
Door de vennootschap 9146 207.714 257.475

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
Bedrijfsvoorheffing 9147

Roerende voorheffing 9148
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

Door de vennotschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap
zijn gewaarborgd 9153

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 91611 176.248.574
Bedrag van de inschrijving 91621 320.050.000
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen 91631

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91711 300.000.000
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan 91721

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

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91821

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

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91921

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed 92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92021

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 91612

Bedrag van de inschrijving 91622

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

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt 91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan 91722

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

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91822

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

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd 91922

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed 92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs 92022

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR
TEN BATE EN OP RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE
GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
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Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 6.14

Codes Boekjaar

Gecommiteerde investeringscontracten 50.232.887

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen 9213

Verkochte (te leveren) goederen 9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215

Verkochte (te leveren) deviezen 9216

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN
VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

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

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

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA
BALANSDATUM HEBBEN VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING
OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

Boekjaar

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

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS
REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Hier valt de concessieovereenkomst welke Antwerp Gateway NV gesloten heeft met het Havenbedrijf
Antwerpen NV van publiek recht te noteren. Deze overeenkomst loopt ten einde in het jaar 2046 102.479.905

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET
INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

De facility agreement voorziet in het voldoen aan 2 convenanten, met name de leverage en debt
service ratio. Hieraan werd succesvol voldaan. 0
Verzekeringsdekking mbt kraanincident : euipment is verzekerd tegen nieuwwaarde 0
Bankgarantie Alg Adm Douane en Accijnzen 618.000
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa 280/1

Deelnemingen 280

Achtergestelde vorderingen 9271

Andere vorderingen 9281

Vorderingen 9291 901.618 10.319.348
Op meer dan één jaar 9301

Op hoogstens één jaar 9311 901.618 10.319.348
Geldbeleggingen 9321

Aandelen 9331

Vorderingen 9341

Schulden 9351 48.860.245 55.799.136
Op meer dan één jaar 9361 48.849.235 53.662.260
Op hoogstens één jaar 9371 11.010 2.136.876

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

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap 9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421

Opbrengsten uit vlottende activa 9431

Andere financiële opbrengsten 9441

Kosten van schulden 9461

Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481

Verwezenlijkte minderwaarden 9491

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa 9253

Deelnemingen 9263

Achtergestelde vorderingen 9273

Andere vorderingen 9283

Vorderingen 9293

Op meer dan één jaar 9303

Op hoogstens één jaar 9313

Schulden 9353

Op meer dan één jaar 9363

Op hoogstens één jaar 9373

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

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

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9403

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa 9252

Deelnemingen 9262

Achtergestelde vorderingen 9272

Andere vorderingen 9282

Vorderingen 9292 8.586.512
Op meer dan één jaar 9302

Op hoogstens één jaar 9312 8.586.512
Schulden 9352 11.620.389 12.748.652

Op meer dan één jaar 9362 11.606.656 12.748.652
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Op hoogstens één jaar 9372 13.732

Boekjaar

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

Aandeelhouderslening t.o.v Terminal Link NV (in milj. euro) 6
Aandeelhouderslening t.o.v. Cosco Shipping Ports Antwerp NV (in milj. euro) 12
Aandeelhouderslening t.o.v. Duisport Duisburger hafen AG (in milj. euro) 6
Aandeelhouderslening t.o.v.DP World Antwerp Holding NV (in milj. euro) 37
Transacties mbt. management contract (in milj. euro) 11
Transacties mbt operationele activiteit (in milj. euro) 75
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN
DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS
(ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 57.110
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061 6.500
Belastingadviesopdrachten 95062

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95081

Belastingadviesopdrachten 95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Inlichtingen te verstrekken door elke vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de geconsolideerde jaarrekening

Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de vennootschap indien zij dochtervennootschap of gemeenschappelijke
dochtervennootschap is

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

The Peninsular & Oriental Steam Navigation Company

Consoliderende moederonderneming - Kleinste geheel

Palace Street 16
SW1E5JQ LONDON
VERENIGD KONINKRIJK

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor
bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:

The Peninsular & Oriental Steam Navigation Company

Palace Street 16
SW1E5JQ LONDON
VERENIGD KONINKRIJK

______________________________________

* Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt,
enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als
dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Waarderingsregels

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Actief
1. Oprichtingskosten en Immateriële vaste activa
1. 1. Oprichtingskosten
Worden slechts bij beslissing van de Raad van Bestuur geactiveerd. In dit geval worden zij tegen kostprijs geboekt en afgeschreven aan 20% per
 boekjaar. Kosten mbt uitgifte van leningen daarentegen worden afgeschreven over de volledige looptijd van de lening.
1.2.  Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa die door de vennootschap zelf zijn aangekocht en vervaardigd, worden jaarlijks lineair afgeschreven over hun
 economische levensduur. In het algemeen zal men volgende afschijvingspercentages gebruiken:  Software Licenties 10% - 33%.
2. Materiële vaste activa
Deze worden gewaardeerd, enerzijds aan de verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen, anderzijds aan de vervaardigingsprijs voor de
 activa welke door het bedrijf zelf worden opgebouwd of geproduceerd, onder aftrek van afschrjvingen.
De verkrijgingswaarde omvat, naast de aankoopprijs, alle bijkomende kosten zoals o.a. niet terugbetaalbare belastingen, interest, vervoers-
 en verzekeringskosten. De vervaardigingsprijs omvat naast de aankoopprijs van de materialen, de productiekosten en de niet terugbetaalbare
 belastingen, die rechtstreeks aan het activum toerekenbaar zijn.
Deze materiële vaste activa die door de vennootschap zelf zijn aangekocht en vervaardigd, worden jaarlijks degressief afgeschreven
 over hun economische levensduur. Met ingang van 1/1/2009 is er overgegaan op lineaire afschrijving. In het algemeen zal men volgende
 afschrijvingspercentages gebruiken. De activa worden indien toepasselijk opgedeeld in componenten, welke elk hun eigen economische levensduur
 hebben. In de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa wordt de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering van
 materiële vaste activa, opgenomen tot op het moment dat deze materiële vaste activa bedrijfsklaar zijn.
2.1. Terreinen en gebouwen
Terreinen: 0%
Gebouwen: 2.5% (L)
2.2. Installaties en uitrusting
Havenkranen: brugkranen 5%(L) en mobiele kranen 5%(L)
Straddle carriers 10%(L), Reach stackers 10%(L), Forklifts 10%-20% (L)
2.3. Meubilair, rollend materiel, kantoormachines
Rollend materieel/bedrijfsvoertuigen: 20% (L)
Computer (IT): 20% (L)
De bijkomende kosten (niet terugbetaalbare belastingen, vervoerskosten, enz.) worden echter, in het jaar van aanschaffing of vervaardiging,
 voor het volledige bedrag ten laste van de resultatenrekening geboekt.
Alle grote herstellingen ("overhauls" of "refurbishments") worden aanzien als één groot project. Alle toewijsbare kosten aan een project,
 zelfs deze kleiner dan EUR5.000, worden geboekt als vaste activa indien het project de economische levensduur van het goed verlengt.
Deze bijkomende activa worden dan afgeschreven over de nog resterende verlengde economische levensduur van het goed.
Materiële vaste activa aangekocht als tweedehands worden af geschreven aan tweemaal de geldende percentages zoals hierboven vermeld.
Versnelde afschrijvingen kunnen steeds toegepast worden overeenkomstig de ter zake geldende fiscale bepalingen.
3. Financiële vaste activa
3.1. Aandelen
Worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
In geval van belangrijke duurzame minderwaarde of ontwaarding, zoals zal blijken uit de laatste gepubliceerde jaarrekeningen van de uitgevende
 vennootschap, zal dienovereenkomstig een waardevermindering worden toegepast.
3.2. Vorderingen en borgstellingen in contanten
Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
4. Voorraden
Worden gewaardeerd tegen FIFO-methode. Het betreft hier voornamelijk materiaal, wisselstukken en brandstof.
5. Vorderingen
Deze worden opgenomen tegen hun nominale waarde
De vorderingen in deviezen worden gewaardeerd aan de koers welke geldt op de laatste dag van het boekjaar. Bij de afsluiting van het boekjaar
 zullen de vorderingen onderzocht worden op hun inbaarheid en - indien nodig- overgeboekt worden naar een rekening "dubieuze vorderingen".
 Voor deze bedragen zal dan een provisie ten laste van de resultatenrekening aangelegd worden.
6. Geldbeleggingen en liquide middelen
Worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Passief
1. Kapitaal, uitgiftepremies, reserves, overgedragen resultaat en kapitaalsubsidies 
Worden gewaardeerd tegen nominale waarde
2. Herwaarderingsmeerwaarde
De materiele en financiele vaste acitva mogen geherwaardeerd worden, dit in geval van vaststaande en duurzame hogere waarde dan deze blijkend
 uit de boekhouding.
3. Voorzieningen voor risico's en kosten
Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd op het moment dat deze gekend zijn en vaststaan, Deze voorziening wordt op dat moment
 ten laste genomen van de resultatenrekening.
4. Schulden
Deze worden opgenomen tegen hun nominale waarde.
Schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers geldend op de datum van boeking, en aangepast - indien nodig- op balansdatum
 tegen de dan geldende koers.

Bijkomende informatie

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Bijkomende informatie
De Raad van Bestuur stelt vast dat er geen objectieve of wettelijke criteria zijn die duidelijk omschrijven wat er wordt bedoeld met
 transacties buiten normale marktvoorwaarden zoals omschreven in het KB van 10/08/2009.
Om deze reden heeft de Raad van Bestuur de optie gekozen om alle transacties van enige betekenis met verbonden partijen, tussen
de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, de
toezichthoudende of de bestuursorganen te vermelden in deze toelichting.
De onderneming meent voorts dat de toelichting van transacties met de leden van het management in sleutel posities niet
noodzakelijk is voor het getrouwe beeld van de jaarrekening in zijn geheel.
Deze positie is trouwens in overeenstemming met de internationale praktijk die verwacht dat alle belangrijke transacties met
verbonden partijen worden toegelicht in de financiële staten.
Hoger vindt U een opsomming van alle belangrijke transacties (in milj. eur) met verbonden partijen, tussen de vennootschap en haar voornaamste
 aandeelhouders en de vennootschap en de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen
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Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: VOL 4 – code 71
De voorraadbeweging heeft betrekking op wisselstukken voor equipment. Normaal dient opgenomen te worden onder code 609,
maar omwille van de verificaties van de nationale bank dienen wij dit op te nemen in code 71.
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Geachte aa ndeelhouders,

ln overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen leggen wij in bijlage de
jaarrekening betreffende het boekjaar 2O2O ter goedkeuring voor en brengen wij tevens verslag uit
over de uitoefening van ons mandaat.

1. Commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt Begeven van de gang
van zaken en van de positie van de vennootschap.

Het boekjaar 202Q, dat liep van l januari 2O2O tot en met 31 december 2020, sluit af met een te
bestemmen winst van 6.230.538,25 Euro. Dit is 3.3mEuro beter dan in 2019, verklaard door:

- Stijging van de bedrijfsopbrengsten met 5.LmEuro tot 130.7mEuro ten gevolge van hogere
behandelde volumes in 2020 ten opzichte van 2019;

- Bedrijfskosten blijven nagenoeg status quo ten opzichte van 2019. Wel noteren we een
verschuiving van kosten binnen deze rubriek, namelijk:

o in 2020 noteerden we slechts 0.3mEuro niet-recurrente bedr¡jfskosten ten opzichte van
4mEuro in 2019 (incident met één van de containerkranen);

o Afschrijvingen stijgen met 2.2mEuro ten gevolge van uitgevoerde expansie- en
ve rva ngsingsinvesteri nge n;

o Diensten en diverse goederen stijgen met 1.5mEuro, dit gerelateerd aan de gestegen
bedrijfsactiviteit.

- Financiele kosten stijgen met 0.8mEuro ten opzichte van 2019 vooral ten gevolge van éénmalige
kosten naar aanleiding van de herfinanciering in Juni.

- De rubriek belastingen stijgt met 0.8mEuro.

Op het passief van de balans noteren we het positief eigen vermogen ten belope van 62.4mEuro
tegenover 55.9mEuro per eind 20L9. Deze vermogensverbetering is het gevolg van het positief netto
resultaat van het boekjaar, wijzigingen in de herwaarderíngsmeerwaarden en kapitaalsubsidies.

De achtergestelde leningen van aandeelhouders bedraagt 60.5mEuro eind 2020, dit is 5.9mEuro lager
dan eind 2019 door de betaling van een deel van het kapitaal en interesten.

ln de loop van 2020 werd de externe lening geherfínancierd. Er werd geopteerd voor een hybride
formule bestaande uit een obligatielening en een leningsfaciliteit met een bankenconsortium. Op deze
wijze werd de bestaande lening geherfinancierd en werd er tegelijkertijd leningscapaciteit gecreerd
om het expansie plan 2020 te financieren. Bijgevolg noteren we alleen nog een saldo van l-l-TmEuro
onder code 171 (lange termijn) en geen saldo meer onder code 42 (binnen het jaar vervallend).

Op het actief van de balans noteren we verder:

- De vaste activa belopen L79.4mEuro; dit is een stijging met 13.4mEuro ten opzichte van vorig
boekjaar verklaard door enerzijds afschrijvingen en anderzijds de lopende vervangings- en
expansie investeringen op de terminal.

- De vlottende activa blijven nagenoeg status quo op 82.2mEuro.

2, lnformatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden.

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na afsluitdatum die impact hebben op de
2020 cijfers. Wat betreft de huidige Covid-19 crisis, zie ook titel 3 van dit verslag.

Antwerp Gateway NV

BIL2 - Internal

Board Meeting 30 March 2021 Page 2 of 7

39/58



3. lnlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk
kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van dien aard zijn dat zij ernstig nadeel kunnen
berokkenen aan de vennootschap.

Vanaf de maand Maart 2020 is ook Belgie getroffen door het Covid-19 virus. Doorheen het jaar 2O2O
tot en met de datum van dit verslag heeft de overheid verschillende maatregelen ingevoerd,
verscherpt, versoepeld en weer aangescherpt ten einde te trachten deze situatie zo goed als mogelijk
onder controle te houden in afwachting van een vaccin.

Binnen dit wijzigend framework aan maatregelen zijn we erín geslaagd om de activ¡teiten van de
onderneming zonder onderbreking verder te zetten. Alhoewel er heel wat schepen hun aanloop aan
de AG terminal geännulleerd hebben - dit is geschat op ruim LOmEuro omzet - zijn we erin geslaagd
om circa 4% Te groeien ten opzichte van het jaar 2019.

DP World Antwerp/Antwerp Gateway was voor de invoering van de lockdown reeds gestart met het
invoeren van thuiswerk, hetgeen de standaard werd tijdens de periodes van de lockdown, dit in
overeenstemming met de maatregelen van de overheid. Voor die functies die nodig z'rjn on site,
werden diverse hygienische en social distancing maatregelen getroffen. Tijdens boekjaar 2020 werd
iets minder dan lmEuro gespendeerd aan corona gerelateerde maatregelen.

Het Corona Crisis Committee, opgericht begin 2020, komt nog steeds op geregelde tijdstippen samen
om de situatie te evalueren en waar nodig bij te sturen. Dit committee overlegt eveneens met
DP World's Europese HSSE afdelingen en coordineert de periodíeke interne en externe communicaties.

Nu de vaccinatie-campagne sedert begin 2021 gestart is, gaan we ervan uit dat de medische situatie in
de komende maanden onder controle raakt en de toestand positief evolueert naar jaareinde toe met
systematische afbouw van de corona gerelateerde maatregelen.

ln de gegeven omstandigheden is de Raad van Bestuur van mening dat het nodige gedaan werd om de
continuiteit van de operaties te garanderen en geeft dit geheel van maatregelen de Raad van Bestuur
het comfort dat de Vennootschap deze crisis doorkomt.

4. lnformatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontw¡kkel¡ng.

ln 2020 werden geen activiteiten van onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd.

5. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap.

De Vennootschap heeft geen bijkantoren.

6. Gebruik van financiële instrumenten.

ln het kader van de herfinancieríng van de externe leningen, heeft de Vennootschap de 'intrest rate
swap' in 2020 beëindigd.

7. Risico's en onzekerheden.

ln verband met Art 3:6, 1" WVV van het Wetboek van Vennootschappen kunnen wij U melden dat het
management van de onderneming op regelmatige basis risico's beoordeelt en bepaalt in welke mate
hiervoor maatregelen en/of voorzieningen moeten getroffen worden. wat betreft de huidige covid-
19 crisis, zie ook titel 3 van dít verslag.

Antwerp Gateway NV
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De lT-systemen zijn beschermd tegen ongewenste toegang van buitenhuis door doeltreffende firewall
en toegangsystemen. Virus scanners, beperkingen van de toegangsrechten tot ¡nterne databanken en
back-up media die extern bewaard worden, vervolledigen het beveiligingsbeleid,

Rekening houdend met de informatie die we vandaag hebben, zien we geen risico's die op korte
termijn een bedreiging zouden vormen voor de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de
Vennootschap.

8, Belangenconflicten

Er hebben zich geen belangenconflicten voorgedaan (art5:77 5 1, al 2 WVV).

9. Resultaatverwerking.

Zoals uít de resultatenrekening van het boekjaar 2020 blijkt, bedraagt het te verwerken resultaat van
het boekjaar 6.230.835,25 Euro. Er werd reeds een ínterim dividend beslist in de maand Dec 2020 ten
belope van 4mEuro. Er is eveneens een overweging om bijkomend een dividend van  mEuro uit te
keren, te beslissen door de Algemene Vergadering der aandeelhouders.

10. Kwijting mandaten.

Tot slot verzoeken wij de Algemene Vergadering de bestemmÍng van het resultaat goed te keuren en
kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaten
tijdens het afgelopen boekjaar. De bezoldiging van de Commissaris voor de uitoefening van het
controlemandaat gedurende het afgelopen boekjaar bedroeg 57.tLO Euro en bijkomend 6.500 Euro
voor het interim dividend.

Doel,30 March 2021

Voorzitter,

De heer Dirk Van den Bosch De heer Erik Desmet
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van
Antwerp Gateway NV over de jaarrekening voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2020

ln het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Antwerp
Gateway NV (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor.
Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31
december 2020, alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit
vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene
vergadering van 7 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december
2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Antwerp
Gateway NV uitgevoerd gedurende 14 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordee I zonder voorbeh ou d
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de
Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2020,
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 266.338.993 en de
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 6.230.538.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en
de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2020, alsook van
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale
controlestandaarden (lSA's) zoals van toepassing in België. Wij hebben
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond
van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening" van ons verslag. wij hebben alle deontologische vereisten die
relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
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Vercrag van de commr'ssarrs aan de algemene vergadering van Antwerp Gateway NV
overdejaarrekening voor hetboekjaar afgeslolen op 3l december 2020

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de

Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel,

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de
jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening
die een gelrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continulTeit
te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die
met continufteit verband houden en het gebruiken van de

continuileitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om
de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen

realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voot de controle van de
jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wãnneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zii, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze jaarrekening, beinvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in

België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen

zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap,
noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan
de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.
Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstellin g staan hieronder besch reven.

Documcrl Cl6slfc¡llon: XPiIO Publlc
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Verslag van de cornmissaris aan de algemene vergaderìng van Antwerp Gateway NV
over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 37 december 202A

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze
risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van
een van materieel belang zijnde añrijking is groter indien die afiruijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bijfraude
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalalen om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
Vennootschap;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;

- het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuileitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die
signifìcante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de
Vennootschap om haar continuiteit te handhaven. lndien wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden
om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar
continuiteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een
getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die
wij identificeren gedurende onze controle.

3Docuhent Clr!slf øtio¡: KPMG Publlc
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Antwerp Gateway NV
over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 37 december 2020

Overige door wet- en regelgev¡ng gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het
jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het
voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoord el llk hede n ve n de commfssarls

ln het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende
norm, bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden
(lSA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, het jaarverslag, bepaalde documenten die overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire voorschr:iften dienen te worden neergelegd' alsook
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

As pecte n b etrefte nd e h et j a a ruers I ag

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wijvan
oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde
boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ln de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wii tevens
verantwoordelijk voor het oven /egen, in het bijzonder op basis van de kennis
verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang
bevat, heÞij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. ln het
licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen

afwijking van materieel belang te melden.

Vermeldingen betreffende de onathankelijkheid

- Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en
ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onaftrankelijk
gebleven tegenover de Vennootschap.

- De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zr¡n rnet de
wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.

4DoEum.nt clrrúlllc¡tlonr KPMG Publlc
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Verslag van de commissarÂs aan de algemene vergadering van Antwerp Gateway NV
over de Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Andere vermeld¡ngen

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing
zij n de wettelij ke e n bestu u rsrechtel ij ke voorsch riften.

- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn gedaan of genomen.

- ln het kader van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werd tijdens het boekjaar een interimdividend uitgekeerd
waarover wij het hierbij gevoegd verslag hebben opgesteld, overeenkomstig
de wettelijke vereisten.

Antwerpen, 13 april 2O21

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

t 'i.,,.r''¡
Digitally
signed byTim
Vermeiren
(5ignature)

Tim Vermeiren
Bedrijfsrevisor
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Verslag aan het bestuursorgaan ven vennootschap Antwerp
Gateway NV inzake de beoordeling van de staat van activa en
passiva in het kader van de uitkering van een interimdividend

Overeenkomstig artikel 7'.213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en overeenkomstig de statuten van vennootschap Antwerp
Gateway NV ("de Vennootschap") brengen wij in onze hoedanigheid van
commissaris hierbij aan het bestuursorgaan een beoordelingsverslag uit over de
staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2020.

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa
en passiva per 31 oktober 2020 van de Vennootschap opgesteld in

overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
¡eferentiestelsel.

Verantwoordelijkheid van het besfuursorgaan voor het opstellen van de staat
van activa en passiva

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van
activa en passiva per 31 oktober 202O in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes
van artikel 3:1 $1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen, alsook voor de naleving van de door artikel 7:213 tweede lid, van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden.

Verantwoordelijkheid van de commrssan,s

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de staat van activa
en passiva, te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410,
"Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de
onafhankelijke auditor van de entiteit." Een dergelijke beoordeling bestaat uit het
vragen om inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiÊlle en boekhoudkundige
verantwoordelijken, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk
geringer dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden
(lnternational Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt
de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controle mogelijk worden geidentificeerd.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdru kking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva
van de Vennootschap afgesloten op 31 oktober 2020 met een balanstotaal van
265.724.327,68 EUR en met een winst van de lopende periode van
4.800.659,21 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, is
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AntwerPen, 30 november 2O2O

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

DigitallY

\.,:.i;'.,- 
" 

signed byTim
' ¿ Vermeiren

' (Signature)

Tim Vermeiren
Bedriifsrevisor
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AG

2.725.

vERt'toGEl{

kapitaal
N¡et-opqewæqd kapitaal

Wettelijke reswe
onbesch¡kbare resfles

Belastingvrúe reserys
Beschikbare reserues

TDEI{

Financiële schuldÐ

EI{ UITGESTELDE EELASTI ]{GEN

Voor eigs

Pensiotren tr sortge.lúke verpl¡chtingen
Belãstingen

Grote herstellings- o onderhoudswerken

Ovsige r¡s¡co's en

Achterg6telde leningen
Niet-achtergestelde obligatìeleningen

L€asinqschulden en soortqel¡jke shulden
Kredietinstellingen

ondernemingtr watrmæ æn deelnemingwerhouding bstæt

Verbonden ondernemings

Andere fìnil€¡ële vaste activa

DE ACTIVA

Bestellingen in uitvos¡ng

ACTIVA

Vootraden

Tereinq fl qebouwen
Installatie, mach¡nes q

Hildelsvordedngen
Overìge vorder¡ngen

Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking

cereed product
Handelsgoedsen

onroerqde goeders betemd voor verkoop
Vooruitbetalingen

Deelnflingen
Vorder¡ngen

Dednfl¡ngen
Vorderingen

Aandelen
VorderingÐ ð borgtochto in contilten

Hildelsvorderingen
ovqige vorderìngen

Eigm ændelen
Over¡ge beleggingen

Meubilair o rollqd materieel
Leasing en soortgelijke rechten
overige mater¡êe vaste activa

Activa ìn aðbow en vooru¡tbetalingen

24.799.11

4.791

a7

4.610.

BIL2 - lnternal

49/58



overige leningen

Te betalen

Overige

Te betalen

sociale

Handelschulden

Ontvilgo vooruitbetal¡ngen op bestellingen

overige schuldm

schulden oÞ meer dan één iær die binnen het iaar veruallen

F¡nanciêle s€hulden

Handelsschulden

ovsige schulden

t.376.527

ontvango vooruitbetal¡ngen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen' bezoldigingen en soc¡de lasten en s@iale lasten

Bezold¡gìngen en

1.

492/3

77

-6A.967

252.727

5.

107.363.
t06.477

7I

75r

Diensten en diverse goederq

Bezoldigingen, sociale lðten en pensioenen (+)/(l

ålî,Ïïlä"-"1,ä,-,tr''*î:',ï'å1":l'fl ':lëre 
vaste actìva

\Àr'^.&vêrmindsinqen op voorraden' b6tellingen in

;ì;iäü ;; ;;;¡"i'""rdqinsen : toevoeqìnsen

(teruqnemingen) (+)/(-)

VooEiq¡ngen voor risico's en kosten:,toevoeqingen

(bå¿il;ä;t".rnninqen) (+)/(-) s 10

Andere bedriifskosten

Niet-reurrente be*üfskostð

Voorraad: afname (toename) (+

Niet-recurrilte fìnanciële opbrengsts

Niet-r€currente financiêle kosten

Bedriihwhs t ( I edrälsved ¡et)

opbrengstenRecurrente

kostenRecurfflte

grond- en hulpstoffen

qproductgereed
vc)(afname)(

Kostm vð schulden

Andere finæcièle kosten

ônbrenostff ult lìnancièle vaste activa

óbrenqslen uit vlottode acÙva

Andere fìnanc¡ële opbrengsten

7

Regularisering van

voorzieninqen voor
belastingð q terugneming vil
belastingen

Vergoed¡ng van het kaP¡taal

BlL2 - tnternal

50/58



Nr BE 0473.165.604 vol 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN
Waarvan

Door de onderneming geêndosseerde handelseffecten in omloop
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde acliva
Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de ¡nschr|ving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de ¡n pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN ¡N HUN NAAM MAAR
TEN BATE EN OP RISIGO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE
GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACT¡VA
Gecommiteerde investerin gscontracte n

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen
Verkochte (te leveren) goederen
Gekochte (le ontvangen) deviezen
Verkochte (te leveren) deviezen

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECH NISCHE WAARBORGEN
VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Codes Boekiaar

91 49

91 50

91 s1

91 53

91 61

9171

91 81

91 91

9201

9162

9172

9182

9192

9202

9213

9214

9215

9216

170.572.920,88
215.250.000

215.250.000

Boekiaar
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BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERË
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Nr BE 0473.165.604 voL 6.14

Boek¡aar

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST. OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS. OF DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaru¡t voortvloe¡ende koslen te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN FINANCIËIC ETVOIGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA
BALANSDATUM HEBBEN VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING
OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

Vanaf de maand Maart 2020 is ook Belgie getroffen door het Covid-19 virus en heeft de overheid in
eerste instantie adviserende maatregelen getroffen om te trachten de verspreiding van het virus in te
dijken. Deze maatregelen zijn kort daarna verstrengd met uiteindelijk de invoering van een lockdown
met ingang van 17 Maart om 12u. Deze lockdown heeft als doel om de beweging en concentratie
van mensen te beperken, invoeren van de social distancing rule en diverse hygienische maatregelen.
Hierbij zijn de Belgische Havens, samen meleen beperkte lijst van andere activiteiten, erkend als
'cruciale sector'waarvoor'going concern' nodig is aangezien zij een essentieel onderdeel vormen van
de logistieke ketting om goederen bij de eindverbruiker te krijgen.
DP World Antwerp / Antwerp Gateway was voor de invoering van de lockdown reeds gestart met
het uitbreiden van het systeem van thuiswerk, hetgeen de standaard werd bij de invoering van de
lockdown. Voor die functies die nodig zijn on site, werden diverse hygienische en social distancing
maatregelen getroffen, zoals o.a. beperkt aanlal personen in het busvervoer op de terminal, gespreide
schaftttijden waarbij personen bovendien niet tegenover elkaar zitten aan tafel, bijkomende reiniging
van lokalen en ook touchscreens voor de chauffeurs.

Tot nu toe ('l0l}4l2020\ zijn we in staat om de container volumes, die trouwens stabiel zijn, te
blijven behandelen. Het risico bestaal echter dat in de nabije toekomst dit niet meer mogelijk is door
een tekort aan ploegen. We schatten dit risico echter als zeer beperkt in en deze toestand wordt
dagdagelijks geevalueeerd. Herstelling van equipment is momenteel onder controle maar er is een
beperkt risico op beschikbaarheid van ingenieurs en onderaannemers ten gevolge van de diverse
inreis verboden die van kracht zijn. Ook hier volgen we de situatie op de voet op en proberen we
alternatieve maatregelen uit te werken. Ten slotte is de korte termijn cash planning verscherpt ten
einde potentiele problemen tijdig te detecteren en ook hier maatregelen le kunnen nemen.

Er is een Corona Crisis Committee opgericht dat dagelijks vergadert om de situatie te evalueren en
waar nodig bij te sturen ten einde de continuiteit van de werkzaamheden zo goed als mogelijk te
trachten garanderen. Dit committee overlegt eveneens met DP World's Europese HSSE afdelingen
en coordineert de periodieke interne en externe communicaties. Op korte termijn gaan we er bijgevolg
van uit dat de operaties verder gaan. De middellange termijn is uiteraard afhankelijk van het verdere
verloop en verspreiding van het Covid-19 virus waarover geen éénduidige visie is.

ln de gegeven omstandigheden is de Raad van Bestuur van mening dat de nodige maatregelen
getroffen werden om de situatie zeer kort op te volgen en bijgevolg de continuiteit zo goed als mogelijk
le garanderen. Daarnaast wordt nog aangeslipt dat de ondernem¡ng de ondersteunende maatregelen
van de overheid evalueert en inschakelt en bovendien in nauw contacl is met de taskforce 'nautical
chain'die in het leven geroepen werd. Alhoewel het niet mogelijk is om een betrouwbare inschatting
te maken van de financiele impact van deze crisis, geeft dit geheel van maatregelen de Raad van
Bestuur het comfort dat de Vennootschap deze crisis doorkomt.

Code tloeklaar

9220

Boekjaar

0
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AAN. OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER
VAN CALL. EN PUTOPTIES HEEFT

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS
REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergeliike regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en vooÍ zove¡ de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Hier valt de concessieovereenkomst welke Antwerp Gateway NV gesloten heeft met het Havenbedrijf
Antwerpen NV van publiek recht te noteren. Deze overeenkomst loopt ten einde in het jaar 2046,

ANDERË NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET
INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD

De facility agreemenl voor¿iet in het voldoen aan 2 convenanten, met name de leverage en debt
service ratio. Hieraan werd succesvol voldaan,
Vezekeringsdekking mbt kraanincident : euipment is veaekerd tegen nieuwwaarde

Boekjaar

Eoekjaär

104.427.024

Boekjaar

0

0
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Waarderingsregels

SÀI'{E¡;VÀ,T?'NG VÀI¡ Ðü ilAARDER ¡NCSRECTLS
Ðc aaarilelingsragel€ vorden 1:ascqc3!cl.d ovelceokôms¿iq dc bep.ìlingerì van her, koniaklilk besLutr vai tC j¡nuari ?¡0Ì Lo! u.iLvoerinq v,1tr hct.

w. I bocì vãn Vérncorich¿Fpcn
ÂcLiêf
I 0ÞriahCinqskosten en lnnåre¡ië1. vàsÈe act.ivå
l. 1. CÐ:ichLirgsk()slen
{orden 6lê.hts bij be6:i6sinq v¿n de Rà¿d van BeÐ:uur geact-iveerd. In dil gev¿ì worCer zij iêgen kocrurijs geboek: en afgeschreven Àan 2ôÈ per

boeklsar. Kosren nhi ì¡itgiffe vãn leningen.ldarertegen uorien ãfgeschreven over dê volledige loôprtld vaa de -Lerrn!¡.
l.; - lflRaleriélÈ vaste acciva
pc inmateriêIê'¡¿sÈe ¿cEiva dre door de veûnôôLsctap zell zíj^ aànoekôchL cn veÌvô¿rdigd, wârden jaa¡11jk3 ìineair èfgeschrewen ove¡ h)n

econômiÉche le./e.sdLrrr Ir hât âlEEme€'ñ zâ1 (en yoiqend¿ efschijvinqslercen¡ages ajeb.uìken, Softpâre t,i.enties i0* - l3!.
2- MaterrèIe v¿sle åc¿iv¿
oeze worde.- gewdarclÊerd, Brrer¿ijds aarr de verkrijgingsprijs Ònde¡ ãtLrek vd¡1 ¿Íschrijrirlqe¿, dîderz:jdE aàâ Ce ve¡wa¡rdiq:¡g6prijs voôr de
acliva relke doo¡ bê:- bedrijf 

"e1a 
çôlden opa€borwd Êf geÞrôouceêrd. onder afLrek vàn 3tschrlvingsn

De vo¡krrlqi.ngsuådrde omvat, naa6t de ãânk,rôÞprìjô, ¿-lle bljkônen.ie kosLec zoå',s ô,ê. nìet LeruqbetÀalbare belasii¡gen, .in¿erest. vervoers
cn verzekel:ngsko6ceD. lle ve¡vaarCigl¿gspri:s qvôÈ aaasL de åankoopprijs vaa de nE:erialen, de producÈieko!ten en de {ieÈ LerJgbeÈaalbare
belastingen, dle rechtstreeks aan hel acèivum toe:ekeûbarr zil¡

Õ¿2¿ må.erièle rr¿ste activa die dÒcr de vernoelschaÞ 2e1f aian aângekâ:hl en vê.vâard:gd, uorden jâÂrìijl¡i dcgra!n:êf ¡Egouchrevôn
o're. hrn econonische ievensduur. yet ings:g ta^ 111/2AQ3:6 er ôver-gegaaa op LrneairB átschr::viñg. tn het aLqe¡een zal ner- vo.lgende

2 . I 'rer-e i nê¡¡ en get¡Õuveô
ferreìneni Oå

Gebouuen: 2.5T (:)
2 ? T.sLàl ldl .es en J.L 'us(.ing
Havenk¡ane¡: bruqkranen 5?{f,t e. mobreìe krañea 5lil,)
SLraddl3 c¿rrie¡s tCt(Ll, Reãch 6ca:kcrs 101:t,1, L'ðrktif:s toT zCi (irl
2 1 Merbi l¡ir, ¡ollend m¿;e! !eI. k¿.!acrñtrchiies
Rô:1end Ììaterrêel/'beC.r_fsvoè.LLiq--a, 20t it,)
conprjLer (IT): 201 {L}
De bijklnerde aosLerì (nieL Lerugbel¿¡:L¡dre oetdcLirgerì, vervcerrklrsLen, crì2.) wotie¡r ech!er, rrr heL .ia¿r var ddnschdffing of ver/¿drdi9i.^g,

voo¡ lìe! lclIêdiqe :rcdrag !ân 1¿sL. v¡n dc recdlL¿Lcñrercning gebockL.
Alla grri.e he.âiellingen (',Õvêrhãut¡'o: "rêfürbirhmê.tH,¡l urjr.rlên à¿¡ziea åls É4n groot fìrôject Alle toesilsbarè kóclen aân eeo prÕjecl,

zclfs leze kleiner d¿n LUR>.0110, wolden qaboeil aLr vasLe acLiva inalien heL prjo ec! de ecoe.ônische ievensduu¡ van ÌìeL goed verlengL.
Dere b-ì.jkomerda âc¿iv¡ vo¡deâ dan rfgeschr:ven c'/er de ncS re6L:f,ende./e.lengdc econon-sche levensduu¡ v¿n hcL goed.
Metêrièlê !ã6te acliva aåûgekôcht ats tçeeiehands Horden af ges:hrêvên aâ¡ tweena3I de ge1den.le pårcentãgeE 2câlê hìerbor'ên '¡e¡meld.VerçnelCê åfsci::iv!nge¡ kLranen sLecd6 loeqepasL wsrden cvereenkônstig dè ter zake geldende t!€câle bepaÌinger.
I Firànc:ële vàsLe a.rivà
I I Àradelcn
WDr¡lFn geu¡ardeerd ts(¡e¡ åân;chåff íng€u¡arCe
fa g€val van b3làRq.ijke d¡¡urzame mlnde¡uaalaie ef â¡ltwãardrnq, zodl! zel blijkcn uit de t¿atsae qepub:icèefde laar:ekeninten vån de ulEEevende
vetùlooLdchdp, zal diensvereenkooìsrig een wd¿rcìevef,mì¡:derirg worde¡ EoegepacE.

.3.2 Vo.deringen e¿ bo196LelLingen in ccnCar[e.
l{o.den lcuàa¡decrd cegen nominale !aâ.de.
4. \roorùadeÈ
wo:de¡ gewaard:eld ¿egen FIFo nêthode. l:eL betref¿ hier vaornaneLi:k mã:eriaaì, ei€selstrkken ei byan.J6cof.
5 vor dcr ìdgL.n
Dez¿ wo¡dcn opgeno¡ieR:egen 3un nominale {ââide
D¿ vorde:lrigeir in devrczetr sr:den gsw¿dtdeetd ¿dn dc koe!r veLkd 9ùLdt op.ic laaLsle ddg vdn heL boekjddr. Blj de afsluiLinq va¡ i¡e! boekjaar

zullèn de vorCeríngen onderzoch! worderì ôp hun inoa¡¡beid ei - i¡dic¡r nodig over6ebôckc wordên na¿r een rekenirg "dubief,zc vorderíngeê'.
vôôr dê?e bedrâgen zal dãn 3en provisie te¡ lãsLe van dê re6Lrìt-alcnrck¡ning àangcleg,l ço¡d¿n.

6. Geldb--Leqg:nqen en Lrquide niidelen
Wordeñ g.{a¡¡duerd tcgdù noi¡in.rle waårde.

I {apitÀ.r1, u}tgifLepreniès, !e6erve6, overçleClãgen resulta¡i_ ea kapit¡¿lsubsidtes
Worden gcwsêrdecrd têgan nominalc qåar¡lc
2, Hcrwaa:dcriûgsmccrwaardc
Dê ñaaericle eû finàncieìe vrsfc åci¿rrå môg¿n Scherwaâr<ìcìrd çorlen, dir i¡ gevÀì r-,Àn yasrstaåndF ên ¿lllrrzâm. hogcre ua¿r.le.ìàn rlèze blilkcnd

{:l de boekhouCrng.
l. Voc¡zicAil¡qeiì vocr r.sico's en kost.e¡-
Vooîzianilqaa vÐot ri6ico'E cn ko6Eên tordcr aangelcgd op h.L mcnent a:âL <le"e gekexd zijn ên vastc!ãån, Deze vðÕr"ianìng *o¡dÈ op dåt mônênt

lèn 1ôale qenoner van .le r--sùiráren.ekê¡ìnq-
4. Schuldcn
De?e çorden opg-¡nomen .egen hun ûôñinäÌe wãârde.
s.huldên in v¡e-.mtìe vãluLa wôrden gewaârdeerd têgen de kâê.Ê qê1dend ôp de datin vð¡ boekj.nq, ei aangêpâ.t - i¡dioa nôdi0- op bdlansd:r1¡e

I egen de d¿n gelder,de koers.

Bi jkonende i¡rfor¡rat ic

.iRÆ{SACTI'JS IVET VEREONJËil PARTIJEN AÜITIN NORMALE URXTVO3iWI\ÂÍi)8N
Bj.jkÒ¡¡e^jc inforrÂðtie
Dê Radd van Bostùu.6:elÈ vaÉi dât er qeen oblectie'/e of wectelijke cril-êria zijn iie du:defijk ómscarriven vat er wÕrdL bedoeld ret

tranËåclies bur:le. norr'¿18 màrktvooreaarden zôal.s ônschreven in het KB l,àn 10/08/2009
,)il deze.eden heeft de Raêd vari Beslrur dc optle qekozen cflì alle :r¿!ìsae:-es vi¡ eniqe beteke:ìiE me: yerbonJen pa¡Lil€ri, Lrssen
de veiñoo:schap en haar vocrnaamste âandeeihouders en ie veonools:hðp en de leden van le lcildinqgevef,de, de
toe?lchthoudende of de bestuulsoygànen !e verneìden rn dêze ¡oeli¿hting.
De ôniernenirlq meen! \'corls daf, de t.ùelichttto r¡n:raasåc:jès ne: de Lede¡ v¿n het ndr¿qemenÈ tn sleutet posìt1es nlet
noodzékeÌijk i6 voo¡ he: !¡eErJüve iJeetd van de jddrrekening in zijn ¡JeÌ:ee-.
D¡ze losille is iroùwcis in orre¡eens..nning úat dc iñt-erna:!ôrålê pr¿ktijk die vervùchi dlt rllc baiang.ijke r-:åñ6âcÈ¡cê inet
verbôrde. pãrLij.rn uôr::lsn roeqer icht i¡ de linâ¡ciålp st¿Lên
Hoger vLnall U een ôPsoßo-nq v3n alle belanqrlike Lransaclies iìn mììi. êü¡) ñeL vê¡i:oilden parrLlèn, Lusgen de venntroLschap e¡ ì:åar voorñaamste

¿ridceLhoude''s eo de verrlcolsclìêF en de leder.i¿ìn dc leidi¡ggeveade, de Lrezi.ithúuderde ofde tleE!uursorganer

54/58



Nr. BE 0473.165.604 VOL-kap 10

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 226

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN

INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers

Voltijds 1001

Deeltijds 1002

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011

Deeltijds 1012

Totaal 1013

Personeelskosten

Voltijds 1021

Deeltijds 1022

Totaal 1023

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

Tijdens het vorige boekjaar
Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013

Personeelskosten 1023

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN

INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (VERVOLG)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134

Arbeiders 132

Andere 133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar
Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking

van de
vennootschap
gestelde personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151

Kosten voor de vennootschap 152
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister 205

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam 305

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341

Afdanking 342

Andere reden 343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap 350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vennootschap 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vennootschap 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vennootschap 5843 5853
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