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Jaarverslag raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening. 
 

 

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 

Vooreerst geven we graag duiding bij de achterliggende boekhoudingkundige verwerkingsprincipes van de 
geconsolideerde jaarrekening, waartoe er diverse technieken zijn:  

Bij integrale consolidatie worden activa, passiva, kosten en opbrengsten, rechten en verplichtingen van een 
entiteit integraal opgenomen met eliminatie van de intragroepssaldi en -transacties. 

Bij evenredige of proportionele consolidatie worden activa, passiva, kosten en opbrengsten, rechten en 
verplichtingen van een entiteit allen voor het evenredige deel van het belangenpercentage opgenomen met 
eliminatie van intragroepssaldi en -transacties van datzelfde evenredige deel. 

Anders dan de integrale en proportionele consolidatiemethode is de vermogensmutatiemethode eerder een 
waarderingsmethode dan een consolidatiemethode. Bij toepassing van deze methode wordt een deelneming als 
financieel vast actief in de geconsolideerde balans opgenomen voor het bedrag dat overeenkomt met het 
aandeel van de groep in het eigen vermogen van de betrokken onderneming, inclusief het resultaat van het 
boekjaar. De boekwaarde van de deelneming wordt jaarlijks aangepast aan de wijzigingen in het eigen vermogen 
van de betrokken onderneming wat het aandeel van de groep betreft.  

In de geconsolideerde jaarrekening van Cipal dv wordt Cipal nv integraal, dus voor de volle 100%, geconsolideerd. 
De participatie in Poolstok cvba wordt in de geconsolideerde jaarrekening van Cipal dv opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode. Cipal Schaubroeck nv en Woonpartners nv worden, rekening houdende met een 
50% aandeel van Cipal nv, voor de helft (dus proportioneel) meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening 
van Cipal dv samen met Flow Pilots cvba , Asaitec en A&S Solutions bvba. Green Valley Belgium nv, Start2Tender 
nv, MyCSN nv en Remmicom nv zijn proportioneel voor 25 % meegenomen. Brocade Library Services South Africa 
en Citizenlab nv worden volgens de vermogensmutatiemethode verwerkt.   

Balans 

Activa 

Het totaal van de activa bedraagt op balansdatum 46.292 k euro tegenover 40.529  k euro op eind 2018. De 
vaste activa bedragen 18.872 k euro en de vlottende activa 27.419 k euro .  

Vaste Activa 

De immateriële vaste activa bedragen op balansdatum 4.714 k euro tegenover 4.859 k euro op eind 2018. Deze 
immateriële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit software, hetzij door aanschaffing van softwarelicenties, 
hetzij door eigen ontwikkeling van software. De toename heeft voornamelijk te maken met de 
investeringstrajecten, die in uitvoering zijn in Cipal Schaubroeck, Start2Tender, MyCSN, Remmicom en Green 
Valley Belgium. 

De positieve consolidatieverschillen bedragen 3.535 k euro en betreffen de boekhoudkundige meerwaarde in 
de participaties van de Cipal-groep. 

Het totaal van de materiële vaste activa is 8.685 k euro en neemt derhalve sterk toe ten opzichte van vorig jaar. 
Deze toename is vooral toe te schrijven door de aankoop van het  gebouw in de Cipalstraat 3 te Geel (het 
Technologiehuis). Het totaal van de financiële vaste activa is 1.938 k euro tegenover 2.341 k euro op eind 2018.   
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Deze afname heeft voornamelijk te maken met de afronding van de vereffening van Brocade Library Services 
nv, waardoor dit niet langer in de financiële vaste activa is opgenomen en de cash die nog aanwezig was in 
deze vennootschap nu mee in de kasmiddelen van Cipal nv is terechtgekomen door de uitkering die kon 
gebeuren naar de aandeelhouders bij de sluiting van de vereffening. 

Vlottende activa 

In de vlottende activa zijn er quasi geen noemenswaardige verschuivingen te vermelden ten opzichte van vorig 
boekjaar. 

Onder de overige vorderingen op meer dan een jaar vinden we op balansdatum een bedrag van 1.665 k euro.  
Het betreft met name de nog te ontvangen bedragen van de provincie Antwerpen als bijdrage in het sociaal 
passief n.a.v. de decretaal verplichte uittreding  van de provincie uit Cipal dv (185 k euro per jaar voor de 
komende 9 jaar). 

De voorraden en bestellingen in uitvoering bedragen 206 k euro. Het betreft een momentopname die 
voornamelijk samenhangt met de voorraad apparatuur bestemd voor projecten die op balansdatum in 
uitvoering waren.  

De handelsvorderingen bedragen op balansdatum 9.329 k euro en de overige vorderingen 862 k euro . 

Het totaal aan liquiditeiten bedraagt 14.710 k euro (overige beleggingen 4.502 k euro en liquide middelen  
10.208 k euro) en is gespreid over vier banken om zodoende het bankenrisico te beperken.  

Overlopende rekeningen 

De overlopende rekeningen bedragen 647 k euro op balansdatum 31-12-2019.  

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt 14.469 k euro. Het kapitaal daalde in 2019 naar 1.065 k euro.  

De geconsolideerde reserves bedragen op balansdatum 13.013 k euro. De negatieve consolidatieverschillen ten 
bedrage van 391 k euro betreffen de meerwaarden op de aandelen van Poolstok cvba. De belangen van derden 
bedragen 74 k euro en betreffen hoofdzakelijk het belang van de minderheidsaandeelhouder in het eigen 
vermogen van Asaitec. 

Voorzieningen 

De voorzieningen voor risico’s en kosten bedragen op balansdatum 15.554 k euro, waarvan 14.405 k euro voor 
pensioenen en soortgelijke verplichtingen.  

Schulden 

De schulden op meer dan één jaar vertegenwoordigen op balansdatum 1.982 k euro. Hierin zit een bedrag 
vervat van 1.665 k euro en betreft het met de provincie Antwerpen overeengekomen afbetalingsplan m.b.t de 
aankoop van het terrein waar het Technologiehuis zich bevindt (Cipalstraat 3, Geel) a rato van 185 k euro per 
jaar voor een resterende looptijd van 9 jaar. 

De schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen bedragen 86 k euro . 

De financiële schulden op balansdatum zijn 3.311 k euro, de handelsschulden 3.505 k euro en de schulden met 
betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 4.714 k euro . 
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De overlopende rekeningen op het passief van de balans bedragen 2.482 k euro . 

 

Resultatenrekening 

Bedrijfsopbrengsten 

In 2019 bedragen de bedrijfsopbrengsten 46.539 k euro waarbij een omzet van 40.396 k euro werd 
opgetekend.  

Binnen de rubriek geproduceerde vaste activa werd in 2019 een totaal van 1.249 k euro geboekt, met name 
inzake de ontwikkeling van nieuwe softwaretoepassingen. 

De andere bedrijfsopbrengsten voor 2019 zijn 3.617 k euro. Terugbetaling van schade door de verzekering, 
recuperatie voordelen van alle aard en dergelijke worden standaard ook onder de post ‘andere 
bedrijfsopbrengsten’ geregistreerd.   

De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten bedragen 1.335 k euro en betreffen uitsluitend meerwaarden 
gerealiseerd naar aanleiding van de oprichting van Start2Tender en MyCSN en naar aanleiding van de verkoop 
van de bedrijfstakken inzake productontwikkeling voor grondgebiedzaken en burgerzaken aan Remmicom nv. 

Bedrijfskosten 

Het totaal van de bedrijfskosten in 2019 bedraagt 50.907 k euro. 

De kosten van aankopen van handelsgoederen zijn 12.247 k euro. De kosten voor diensten en diverse goederen 
bedragen 10.484 k euro en de kosten van bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen bedragen 18.476 k euro .   

In 2019 bedragen de afschrijvingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 2.427 k euro 
en zijn voornamelijk toe te schrijven aan de afschrijving van geactiveerde investeringsprojecten. 

In 2019 werden vooral voorzieningen voor risico’s en kosten toegevoegd, vooral voor de opbouw van de 
reserves voor de pensioenvoorzieningen van de statutaire ambtenaren. Er zijn zowel voorzieningen voor 
risico’s en kosten toegevoegd, besteed als teruggenomen. De netto beweging van de voorzieningen voor 
risico’s en kosten bedraagt daardoor 5.516 k euro . 

De afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen bedragen 515 k euro. De niet-recurrente bedrijfskosten 
bedragen 1.220 k euro en betreffen uitsluitend versnelde afschrijvingen op softwareontwikkelingen die in 
voorgaande jaren werden geactiveerd, maar waarvan het rendement te laag is om deze activering 
bedrijfseconomisch te kunnen verantwoorden. 

Bedrijfsresultaat 

Het bedrijfsresultaat bedraagt -4.368 k euro.  

Financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten 

De financiële opbrengsten bedragen 115 k euro, tegenover financiële kosten ten bedrage van 167 k euro .   

Nettoresultaat 

Na belastingen (t.b.v. 645 k euro ) en na regularisering van belastingen en terugneming van voorziening van 
belastingen (t.b.v. 24 k euro) wordt een geconsolideerd resultaat gerealiseerd van -5.013 k euro in 2019. Dit 
resultaat bevat een bedrag van -5139 k euro aan bijkomende voorzieningen betreffende de 
responsabiliseringsbijdrage voor statutaire medewerkers van Cipal dv. 

Vooruitzichten 
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De groep beschikt over een sterke kaspositie, die de financiële schulden in belangrijke mate overtreft en dit 
ondanks de belangrijke investeringstrajecten die nog verder lopen. Een groot gedeelte van de inkomsten 
hebben een “recurrent”, of “semi-recurrent” karakter, wat zich typisch in meer stabiele kasstromen vertaalt. 
Daardoor kan de groep ook blijven investeren in de toekomst wat noodzakelijk is aangezien de sector wordt 
gekenmerkt door steeds grotere investeringen onder meer gedreven door nieuwe regelgeving en/of nieuwe 
technologische ontwikkelingen.   

Werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling 

Behalve de continue verbetering aan de bestaande softwaretoepassingen werd ook verder gewerkt aan tal van 
nieuwe ontwikkelingen die toekomstige inkomstenstromen moeten ondersteunen. We denken hierbij onder 
meer aan verdere ontwikkelingen binnen ‘HR & Payroll’.  

Personeelsbeleid 

Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg 251 in 2019. Hierbij worden evenredig geconsolideerde 
ondernemingen slechts voor hun procentueel aandeel meegeteld. Dit cijfer maakt tevens abstractie van het 
personeel dat tewerkgesteld wordt in entiteiten die volgens de vermogensmutatiemethode verwerkt worden. 

 

Kapitaalverhogingen/uitgifte van converteerbare obligaties of warrants 

Gedurende het afgelopen boekjaar werd geen kapitaalsverhoging doorgevoerd. 

Er werden geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven. 

Waarderingsregels in de boekhoudkundige materie 

De waarderingsregels, die bij de jaarrekening gevoegd zijn, bleven behouden, met uitzondering van de 
berekeningswijze van de provisie voor de pensioenverplichtingen. Met betrekking tot de provisies voor 
pensioenverplichtingen gebeurt de aanleg voor 100% van de responsabiliseringsbijdrage op het ogenblik van 
pensionering in de assumptie van een naar 1 persoon dalend statutair kader en een 
responsabiliseringscoëfficiënt die op 50% behouden blijft.  Voor de opmaak van de jaarrekening 2019 werd 
beslist om de verhoging van de provisie die in de komende jaren dienen te gebeuren tot aan het maximumpunt 
(in de assumptie van een responsabiliseringscoëfficiënt die op 50% blijft) in één beweging aan te leggen ten 
laste van het boekjaar 2019. Dit heeft een bijkomende negatieve impact gehad op het resultaat van 2019 ten 
bedrage van 4.581.342 euro.   

Dit is mede gebaseerd op een brief van Minister van Pensioenen Bacquelaine d.d. 19 januari 2018, waarin hij 
stelt dat de responsabiliseringsbijdragevoet tot eind 2021 behouden wordt op 50%. 

De jaarrekening 2019 is opgesteld in de veronderstelling van verderzetting van de activiteiten van de 
onderneming. In 2019 werd een bedrijfsverlies gerealiseerd van -4.368 k euro. De continuïteit van de 
vereniging komt niet in het gedrang gezien voornoemde sterke kaspositie van Cipal dv en de te verwachten 
financiële inkomsten vanuit de onderliggende participaties. 

 

Risico’s en onzekerheden 

Cipal dv is omwille van de aard van haar activiteiten en haar klanten, lokale overheden, in grote mate 
afhankelijk van de mate waarin de begrotingsdoelstellingen van deze overheden toelaten om alle 
voorgenomen projecten ook effectief zonder vertraging in uitvoering te brengen. Indien 
besparingsmaatregelen bij deze besturen aanleiding geven tot het uitstellen of schrappen van bepaalde 
projecten kan het resultaat van Cipal dv voor de komende periode hierdoor nadelig beïnvloed worden. 
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Sedert 2015 werd gestart met het aanleggen van voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage 
verschuldigd inzake de pensioenverplichtingen voor de huidige populatie van gepensioneerde gewezen 
statutaire personeelsleden van Cipal dv. Voor het boekjaar 2019 werd een voorziening van 5.138.819 euro 
aangelegd.  In overeenstemming met de waarderingsregels wordt de voorziening aangelegd vanaf het moment 
dat een statutair personeelslid op pensioen gaat. De provisie houdt derhalve geen rekening met de reeds 
verworven pensioenrechten van de nog actieve statutaire medewerkers. De hoogte hiervan en met name de 
impact hiervan op de in de toekomst verschuldigde responsabiliseringsbijdrage is tevens sterk afhankelijk van 
eventuele toekomstige wijzigingen in de gevoerde politiek van de vereniging inzake nieuwe statutaire 
benoemingen, dan wel wijzigingen in de betreffende wetgeving zodat de werkelijke impact op vandaag 
onmogelijk kan ingeschat worden. Op basis van de gegevens waarop wij tot op heden beschikken is de provisie 
die op 31-12-2019 in balans is opgenomen, met zekerheid toereikend om onze verplichtingen in dit verband tot 
eind 2027 te kunnen voldoen, zijnde de datum waarop de vennoten dienen te beslissen over een verlenging 
van de vereniging.  

Zoals aangegeven in de toelichting van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal dv wordt de bijkomende kost 
voor enkel de reeds verworven pensioenrechten voor de reeds gepresteerde dienstjaren van de nog actieve 
statutaire medewerkers, die niet zijn opgenomen in de aangelegd provisie, geraamd op 7.567.208 euro, in de 
hypothese dat de responsabiliseringscoëfficiënt behouden blijft op 50%. 

Voor alle overige gekende risico’s werden eveneens de nodige voorzieningen opgezet.  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er werden geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum vastgesteld die een belangrijke impact zouden 
hebben op de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening. 

Rekening houdend met de aan de gang zijnde coronacrisis kan er een financiële impact ontstaan. Of dit het 
geval is en hoe groot deze impact zal zijn, kan momenteel onmogelijk worden ingeschat. 

 

Financiële instrumenten 

Cipal dv heeft voldoende kasmiddelen ter dekking van het liquiditeitsrisico. Op het gebied van het 
solvabiliteitsrisico heeft Cipal dv de voorbije jaren een voldoende groot eigen vermogen kunnen opbouwen. De 
vereniging beperkt de risico’s op het gebied van liquiditeiten, kasstromen, enz. door een regelmatige opvolging 
van openstaande vorderingen, beperking van de duurtijd van beleggingen en contractuele bescherming tegen 
belangrijke prijsschommelingen. 

Goedkeuring jaarrekening en kwijting 

Wij vragen de algemene vergadering om de jaarrekening afgesloten per 31/12/2019 goed te keuren. In 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering eveneens kwijting te 
willen verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris van de vereniging voor het uitoefenen van hun 
opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.  

 


