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Computers en randapparatuur: 2%
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(**) Overeenkomstig IFRS 3 «Bedrijfscombinaties», wordt de goodwill die tot uiting komt in een bedrijfscombinatie van of na 31 maart 2004, niet langer afgeschreven maar onderworpen aan
een jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingen. Bovendien dient dit ook toegepast te worden op voorheen herkende goodwill (IFRS 3.79)
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IPTE nv
Bedrijfsproﬁel
IPTE is een wereldwijde leverancier van geautomatiseerde productie-uitrusting voor de elektronicaindustrie en een leverancier van productiediensten aan elektronica- en industriemarkten in Europa.
De afdeling Factory Automation ontwikkelt standaardmachines en kant-en-klare automatiseringssystemen
voor het produceren, testen en behandelen van printed circuit boards en voor eindassemblagewerk. De
apparatuur wordt gebruikt in de automobiel-, telecommunicatie-, consumentensector en andere sectoren
van de elektronica-industrie.
De afdeling ConnestSystems treedt op als contract manufacturer voor de professionele industrie, en
biedt een complete waaier van de productie van kabels en kabelassemblage, PCB-assemblage en moduleassemblage.
Het hoofdkantoor van IPTE NV bevindt zich in Genk, België.
De groep heeft productievestigingen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Slowakije,
Roemenië en China.
Het bedient klanten op drie continenten via verkoop- en servicekantoren.
De onderneming werd opgericht in 1992 en de aandelen worden sinds 2000 verhandeld op Euronext
Brussel.

Strategie
Factory Automation
Versterking van de positie van de groep in zijn huidige en nieuwe nichemarkten door de organisatorische structuur en het bestaande productassortiment te optimaliseren. Focus op zijn bekende expertisegebieden om de rentabiliteit in de afdeling te vergroten.
Een meer dynamische professionele organisatie tot stand brengen en de synergie tussen de verschillende productievestigingen optimaliseren.
Focus op de bestaande klantenportfolio met een volledig ontwikkeld standaard productassortiment.
Contract Manufacturing
De groep uitbouwen tot een belangrijke EMS (Electronic Manufacturing Services)-speler in Europa, via interne groei en gerichte overnames.
Focus op kwaliteit, logistiek, technologie, kosten en flexibiliteit:
• Streven naar zero defecten
• Volledige inachtneming van logistieke verbintenissen via een geavanceerd supply chain management.
• Ontdekken en toepassen van de jongste technologieën en processen.
• Beste prijsbepaling via co-engineering, hoge productiviteit en gecentraliseerde aankoop.

Factory Automation
“To be the leading independent global factory automation partner to the electronics manufacturing industry.”

Contract Manufacturing
“To continuously improve the success of our customers in the industrial and professional markets by supplying
the best Electronic Manufacturing Services.”
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“ Onze strategie
sluit aan bij veranderende economie.”
Interview met Huub Baren, Afgevaardigd Bestuurder
IPTE noteert duidelijk betere resultaten voor 2005. Passen die positieve resultaten binnen het
heersend economisch klimaat?
Wanneer we de situatie bekijken vanuit het standpunt van de eindgebruiker of de consument, blijkt uit
de recente cijfers dat de economische groei verschilt van regio tot regio. In West-Europa herstelde de
economie lichtjes vanaf 2003 met een groei van 2%. Maar in 2005 bleef de groei onder de beoogde 2%.
Europa groeit dus minder snel dan verwacht. Daartegenover kenden de Verenigde Staten van Amerika de
afgelopen jaren een groei van 4% en ook in 2006 stellen zij 4% groei voorop. Het verschil tussen beiden
zit hem erin dat Europa meer de nadruk legt op sociale ontwikkeling dan op industriële groei.
In het oosten zien we voor 2005 een groei van 10% en China verwacht opnieuw een groei van 9 tot 10
% voor 2006. Ook in India maakt de economische groei een opmerkelijke stijging door en zal 8 tot 10 %
bedragen in 2006. Het zijn twee voorbeelden van een politiek die prioriteit geeft aan de industriële groei.
Het gevolg is dat het BNP in deze regio’s almaar vergroot, wat voor Europa structurele gevolgen met zich
mee brengt. Op wereldvlak groeit de economie dus met twee snelheden.
Meer toegespitst op onze sector en Europa zien we de bevestiging van een aantal trends. Zoals de verhuis
van diverse productievestigingen van West- naar Oost-Europa. Niet alleen OEM’s (original equipment
manufacturing) maar ook meer en meer onderaannemers verplaatsen hun productiefaciliteiten van hier
naar ginder. De productie-eenheden voor consumentengoederen en gsm’s worden dan weer geconcentreerd
in China.
Maar de automotive industrie in West-Europa kiest er duidelijk voor om hier te blijven omdat deze
ondernemingen veel belang hechten aan hun imago van West-Europees constructeur. Een tweede punt
is het kwaliteitsaspect. Door hun gekende kwaliteit vormen Japanse en Koreaanse constructeurs een
bedreiging wat betekent dat West-Europese constructeurs de nodige investeringen zullen moeten doen
om deze kwaliteit te evenaren. Voor IPTE kan dit een voordeel zijn: kwaliteitsstijging betekent immers
automatisering.
Een veranderende, meer competitieve wereldeconomie. Geldt dit ook voor de elektronica
industrie?
In West- en Noord-Europa kennen we een mindere maar daarom niet minder competitieve situatie.
De groei, en dan vooral binnen de automotive industrie, situeert zich voornamelijk in Spanje-Portugal
en Oost-Europa. Onze automatiseringsdivisie heeft daar goed op ingespeeld met de start van een
productievestiging in Portugal en de uitbouw van een verkooporganisatie in Oost-Europa. Toch blijft
Duitsland voor IPTE dé motor.
Bedrijven, groot of klein, die er voor kiezen om in West-Europa te blijven, zullen moeten investeren
in kwaliteit en efficiëntie om te kunnen concurreren met de wereldspelers. Zoals ik al eerder aangaf is
kwaliteit hier het sleutelwoord, zeker voor de automotive industrie.
Er worden bovendien weinig of geen nieuwe fabrieken meer gebouwd. De focus ligt nu duidelijk
op verbetering van de bestaande fabrieken en productielijnen. Hetzelfde zien we bij de contract
manufacturers die ook hun bestaande lijnen optimaliseren om beter te kunnen inspelen op de veranderende
marktomstandigheden.
Sluit de strategie-aanpassing die u eind 2004 doorvoerde hier bij aan?
Na één jaar kunnen we inderdaad zeggen dat we met onze strategiewijziging op het juiste spoor zitten.
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Voor ons productbeleid concentreren we ons nu op drie deelgebieden. Een eerste gebied is
testautomatisering; van testhandling en applicaties tot software. Groot voordeel hierbij is dat we lokaal
opereren en onze klanten dus ter plaatse service kunnen bieden. In Frankrijk, België, Duitsland, Portugal
tot in Oost-Europa toe is IPTE lokaal aanwezig.
Onze tweede belangrijke groep zijn de standaard producten. In 2005 lanceerden we een volledig
nieuw gamma aan pcb-transportsystemen en breidden we onze expertise in enkele vakgebieden
uit met de introductie van nieuwe standaardsystemen. Hierdoor beschikken we nu over een totaal
productengamma binnen onze specialiteiten Laser markeren, odd-form placement en depaneling. Met
betere producten, een gestroomlijnde verkooporganisatie en een gericht prijsbeleid zijn we klaar om de
standaardiseringstrend in ons voordeel om te buigen.
Voor de automatiseringsprojecten ten slotte beperken we ons tot het aanvaarden van projecten met
bestaande knowhow. Concreet betekent dit dat we enkel projecten die voor minimum 70% uit standaard
producten bestaan, aannemen daar waar dat vroeger 50% was.
ConnectSystems blijft de groeipoot van IPTE. Blijft dat zo?.
ConnectSystems is op koers. Als we de markt, waarbinnen de divisie opereert, even van nabij bekijken
is de groei voor contract manufacturing in West-Europa in 2005 minder expliciet en ik denk dat dat
ook in de komende jaren zo zal zijn. Die trend is te verklaren door de marktverzadiging die optreedt.
Enerzijds is er de aanhoudende verschuiving van de OEM’s naar Oost-Europa en Azië. Anderzijds zien
we dat de trend bij OEM’s om zich meer te concentreren op hun corebusiness en het proces om de
productie uit te besteden aan onderaannemers tot stilstand aan het komen is.
Hoe zal ConnectSystems deze evolutie aanpakken?
We hebben hier enkele jaren geleden al op geanticipeerd met de start van onze productievestigingen
in Oost-Europa. In 2005 groeide het aantal medewerkers tot 1.100 waarvan meer dan 50 % in OostEuropa gevestigd zijn. Voor 2006 verwachten we hier zeker nog uitbreiding.
Daarnaast is de divisie duidelijk aan het evolueren wat betreft marktaandeel en marktsituatie. Gegroeid
vanuit België, waar we een sterke marktpositie innemen, zien we ons marktaandeel in Nederland
toenemen onder meer door enkele belangrijke klanten die we in 2005 aan onze klantenportefeuille
hebben kunnen toevoegen. In Duitsland verliep het parcours aanvankelijk moeilijker dan verwacht maar
zagen we in de tweede helft van het jaar ons marktaandeel aanzienlijk toenemen. De verkooporganisatie
in Duitsland wordt nu ook verder uitgebouwd.
Toch was de groei van ConnectSystems in 2005 minder expliciet dan de voorgaande jaren.
Dat klopt. Dat de groei minder sterk is dan de voorgaande jaren kunnen we voornamelijk toeschrijven
aan het feit dat een aantal klanten ons in het laatste kwartaal 2005 vroegen de leveringen uit te stellen
tot na nieuwjaar. Het orderboek van ConnectSystems is met 13% toegenomen. Onze ambitie voor
2006/2007 is om de winstmargein de divisie te behouden en indien mogelijk te verbeteren.
Zowel de automatiseringsdivisie als de contract manufacturing divisie zien de toekomst dus
positief tegemoet.
Inderdaad. De herstructurering in de automatiseringsdivisie bracht een nieuwe dynamiek teweeg en
ConnectSystems blijft op alle vlakken even ambitieus.
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IPTE – Experts in
Factory Automation

Vladimir Dobosch, CCO Factory Automation
“Na de herstructurering en het aanpassen van onze strategie eind 2004 heeft de Factory
Automation divisie in 2005 de focus verlegd van omzet naar rentabiliteit en zich geconcentreerd
op het aanbieden van standaard oplossingen voor onze klanten.
We hebben onze uitgebreide ervaring in productie technologiën aangewend en verder uitgewerkt
om een uitgebreid gamma aan standaardproducten aan te bieden. Zowel in het domein van
‘depaneling’ , ‘odd-form placement’ als laser markeren biedt IPTE nu een productengamma dat
beantwoordt aan de noden van onze klanten, gaande van manuele tot volledig geautomatiseerde
oplossingen. In 2005 lanceerde de divisie ook een volledig nieuwe portfolio van transportmodules.
Het ‘Easy Line’-programma biedt 14 modules voor het efficiënt transporteren van printplaten
in elektronische productielijinen. Voor het volledig productengamma stellen we niet alleen de
hoogste eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid maar streven we een maximale standaardisering
na zowel wat onderdelen, design, software als bediening betreft.
De resultaten over 2005 tonen aan dat we met de doorgevoerde strategiewijziging de juiste
stappen gezet hebben.
Vermeldenswaardig voor 2005 is de verhuis van onze Duitse productievestiging naar een nieuwe
vestiging ten noorden van Nurnberg. Met de keuze voor een nieuwe ‘state-of-the-art’ vestiging
in Duitsland geven we een duidelijk signaal naar onze Europese klanten. IPTE Factory Automation
blijft met haar kenniscentrum in West-Europa.”
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IPTE – Experts in
Factory Automation
IPTE, dat in 1992 werd opgericht als een test-engineering bedrijf, heeft zich ontwikkeld tot een onderneming
die volledige productieautomatisering aanbiedt voor de elektronicaindustrie.
Vandaag bieden we oplossingen voor elk proces in de productie en het testen van PCB’s na SMT (Surface
Mount Technology) en solderen. Onze fabrieken in België, Duitsland, Portugal en China zijn gespecialiseerd
in PCB-assemblage en test oplossingen. IPTE-Prodel in Frankrijk levert flexibele mechanische
assemblagesystemen en –oplossingen. Onze andere vestigingen in Frankrijk, And-Elec en Antest leveren
testtoepassingen en testautomatisering. Onze klanten komen uit verschillende marktsegmenten binnen de
elektronica-industrie: automobiel, telecommunicatie, consumentenelektronica en computers.

Test en testautomatisering
IPTE is een volwaardige partner voor test-engineering. Testcapaciteiten worden nog rendabeler door
het handmatige testen te optimaliseren of door bestaande manuele testapparatuur te integreren in
volledig geautomatiseerde processen. IPTE beheerst alle mogelijkheden inzake test en testautomatisering
en biedt handmatige, semi-geautomatiseerde of geautomatiseerde testoplossingen. IPTE ontwerpt zelf
softwarepakketten om de implementatie van geautomatiseerde functies te verbeteren.
Voorts levert IPTE kant-en-klare oplossingen, waaronder ‘fixtures’ en applicatieprogrammering. Deze
service is beschikbaar op het niveau van de test-on-board (zowel ICT als functioneel) en voor de eindtest
van het geassembleerde product.

Boardassemblage en eindassemblage
De automatisering van de montage van niet-standaardcomponenten is economisch verantwoord als er
verschillende onderdelen met een hoge productiesnelheid geplaatst moeten worden.
De flexibiliteit van de IPTE-apparatuur maakt het mogelijk om tegen hoge snelheid nietstandaardcomponenten in variabele hoeveelheden en verschillende onderdeelvormen te plaatsen in één
machine. In 2005 ontwikkelde IPTE een nieuwe machine ‘EasyMounter’ om beter te kunnen inspelen op de
vraag van de markt en een breder palet aan ‘pick&place’ machines te kunnen aanbieden.

Depaneling
Hoogtechnologische multiproduct gevormde PCB’s vereisen een nauwkeurig, stressvrij separatieproces om
beschadiging aan de PCB’s en onderdelen te voorkomen. Volgens de praktijk op de werkvloer moeten
alle PCB’s met normale afmetingen, substraten of PCB-assemblages uit een groot multiproduct paneel
afgezonderd worden. IPTE biedt een compleet assortiment snijapparatuur, gebaseerd op de ‘SpeedRouter’
depaneler sinds 1998. Met de lancering van de FlexRouter in 2005 biedt IPTE nu een volledig assortiment
aan in-line oplossingen. De off-line depaneling machine TopRouter vult het productenganmma in deze
niche verder aan.
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Pcb assemblagecellen
IPTE levert flexibele en modulaire assemblagecellen voor de elektronica productie. De moduleerbare
basis van deze cellen maakt het mogelijk om de configuratie van individuele applicaties aan te passen
aan de behoeften van de klant. De cellen kunnen geconfigureerd worden tot snelwerkende in-line
productiesystemen of als stand-alone machines ingezet worden. We bieden oplossingen voor een brede
waaier van individuele productieprocessen zoals pick&place, bevestiging van schroeven, dispensing,
markering en productie tests.

Lasermarkering
IPTE biedt een serie aan standaard lasercellen voor rechtstreekse markering op PCB’s, elektronische
modules of producten. Het geïntegreerde lasertoestel kan automatisch tekst, serienummers, conventionele
streepjescodes en data matrix codes schrijven op allerlei oppervlaktes. Daarna wordt de aangebrachte
markering nagelezen om te controleren of de gegevens correct zijn.

Eindassemblage en test
Onze flexibele en modulaire assemblagesystemen zijn ‘standaard’ oplossingen voor geautomatiseerde
assemblage en eindtest. De assemblagesystemen van IPTE bestaan uit autonome modules, die combineerbaar
zijn in een oneindig aantal configuraties. Modules kunnen in-line of off-line gebruikt worden en zowel
een handmatige als automatische werking is mogelijk. De semi-automatische productieapparatuur van
IPTE beantwoordt aan de behoeften van producenten die worden gekenmerkt door een groeiende vraag
naar kwaliteitscontrole en kortere time-to-market (TTM). In omstandigheden waar halfautomatische
processen de beste oplossing zijn voor het productieverloop biedt IPTE een compleet assortiment van
halfautomatische uitrusting. Robots en handling systemen kunnen ofwel op transportbanden of in ‘ronde
tafel configuraties’ worden gebruikt. Met onze ruime ervaring in het bouwen van diverse kant-en-klare
oplossingen, heeft IPTE een speciale knowhow verworven op het gebied van robotica voor geautomatiseerde
assemblage.
Vandaag de dag zijn geautomatiseerde eindtesten een prioriteit, meer nog dan de automatisering van
de assemblage, en verantwoorden ze de investering in machines. Op dit vlak heeft IPTE kostenefficiënte
oplossingen ontwikkeld, die gebaseerd zijn op een sterke softwarekennis. Voor de eindtest van elektronische
producten omvat ons complete pakket: mini test handlers en toepassingen, gebruiksklare testprogramma’s
en individuele test cases, als ook test fixtures voor handmatig en volledig geautomatiseerd gebruik in
geautomatiseerde productielijnen.
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ConnectSystems
Integrated Subcontractors

Luc Switten, CEO ConnectSystems
“Het afgelopen jaar is voor ConnectSystems een investeringsjaar geworden op meerdere fronten.
Er werd geïnvesteerd in productiecapaciteit, nieuwe technologieën, goed opgeleide medewerkers
en in de samenwerking met onze klanten.
Een eerste belangrijke investering die we in 2005 doorgevoerd hebben is de uitbreiding van onze
productiecapaciteit in Roemenië met de ingebruikname van een tweede gebouw, wat ons de
ruimte geeft om verder te groeien. We hebben nieuwe technologieën geïntroduceerd en onze
medewerkers verder opgeleid. In het voorjaar 2005 hebben we onze Westeuropese klanten de
gelegenheid gegeven middels een bedrijfsbezoek ter plaatse uitgebreid kennis te maken met onze
productiefaciliteit in Roemenië.
Ook in eigen land werd er geïnvesteerd. ConnectSystems heeft haar productieapparaat aangepast
om nu al te beantwoorden aan de nieuwe Europese wetgeving inzake milieunormen die op
1 juli 2006 van kracht wordt. De richtlijn, Restriction of Use of Hazardous Substances (RoHS)
– Directive 2002/95/EC – jan 2003), bepaalt dat uiterlijk per 1 juli 2006 onder andere het gebruik
van lood in de elektronica productie moet vermeden worden. ConnectSystems investeerde
in 2005 in de aanpassing van het machinepark en de bijsturing van productie en logistieke
processen.
Daarnaast hebben we ook de impact van de nieuwe regelgeving op andere componenten en
processen gecontroleerd. We hebben in nauw overleg met onze klanten en leveranciers alle
producten en processen overlegd en bijgestuurd waar nodig.”
In het najaar zijn we gestart met onze Flex-Ops activiteit. Met deze ‘flexibele operatie’ ontwikkelen
we samen met en bij de klant de electronica en kablering voor zijn product. Door deze codevelopment activiteit aan te bieden, kunnen we vanuit onze ervaring en kennis de best mogelijke
en kostbesparende oplossingen voorstellen. We spelen in op de steeds verdergaande trend van de
markt om meer activiteiten uit te besteden, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op de
kern van hun producten en de commercialisering ervan.

ConnectSystems
De afdeling Contract Manufacturing is gegroeid uit de overname van ConnectSystems in 1999.
ConnectSystems, opgericht in 1987, is een dynamische op technologie gebaseerde onderneming diede
professionele industrie essentiële productiediensten voor elektronica aanbiedt. De onderneming
combineert de activiteiten kabelassemblage, PCB-assemblage en module-assemblage.
Operationeel is de ConnectSystems Groep opgebouwd rond twee entiteiten: ConnectSystems en
Connectronics.
ConnectSystems met vestigingen in België, Nederland, Slowakije en Roemenië concentreert zich
op de assemblage van kabels, kabelbomen en racks.
De overige vestigingen in België, Duitsland en Roemenië, opereren onder de naam Connectronics
en zijn gespecialiseerd in de bouw van prototypes, PCB-assemblage en -test, de assemblage en test
van submodules en end-of-line producten.
Klanten komen uit verschillende marktsegmenten: telecommunicatie, medische uitrusting,
automobiel, bedrijfsvoertuigen en dehalfgeleiderindustrie.
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ConnectSystems
Integrated Subcontractors
Kabelassemblage
Bekabelingsdiensten die gebruik maken van koper-, coaxiale- en glasvezeltechnologieën bieden een
compleet antwoord op de interconnectiebehoeften van OEM’s en installateurs van apparatuur. Onze goed
opgeleide medewerkers zijn volledig vertrouwd met alle frequent voorkomende signaal-, vermogen-, en
coaxkabel, inclusief de meest complexe constructies. Computerschermen op de werkplekken geleiden de
operators stap voor stap door de meer complexe procedures heen, teneinde een maximale kwaliteit en
minimale menselijke fout te garanderen.
Voor koperen draden en kabels, kan een brede waaier van productietechnieken worden toegepast
gaande van manuele draadassemblage, solderen en krimpen, over halfautomatische processen zoals
isolatieverplaatsing voor discrete draad- en kabelsets en ‘moulding’ tot volledig automatische machines
voor ‘dual end’ toepassingen.

PCB Assemblage
Verschillende geïntegreerde automatische productielijnen gebouwd rond een reeks moderne surface
mounters assembleren snel en voordelig SMD-printplaten. De lijnen omvatten onder meer geintegreerd
lijmen, soldeerpasta druk en solderen. De productielijnen zijn uitgerust met inline loaders, pasta- en/of
lijmzeefdrukmachines, reflow ovens en fast-exchange feeder banken.
Onze goed opgeleide werknemers assembleren PCB’s die in kleine hoeveelheden worden geproduceerd of
PCB’s waarvoor een handmatige plaatsing vereist is, in combinatie met een SMD-plaatsing.
De afdeling kwaliteitscontrole gebruikt een brede waaier van offline handmatige en automatische
technieken voor het volledig testen van PCB’s, PCB-assemblages en eindproducten.
Voor specifieke of technisch moeilijke toepassingen schakelen we de expertise van IPTE Test in en
onwikkelen we in nauwe samenwerking state-of-the-art testsystemen.
Onze testsystemen omvatten in-circuit test, Functionele Test, Flying Probe, X-ray.

Moduleassemblage
We bieden onze klanten ook productiefaciliteiten voor de assemblage en het testen van hun afgewerkte
producten. Voor de assemblage van complete bedrade/bekabelde panelen, racks en kasten beschikt
ConnectSystems over toegewijde medewerkers en veelzijdige, modulaire productievestigingen om
projecten van klanten af te werken, van de co-ontwikkeling tot de dienst na verkoop. Deze activiteit
gebeurt vooral in onze front-offices, dichtbij de klanten, terwijl het arbeidsintensieve gedeelte in onze
Oost-Europese fabrieken wordt verzorgd.
De volgende jaren zal ConnectSystems zijn assemblageactiviteit verder uitbreiden omdat er bij onze
professionele klanten steeds meer vraag is naar deze diensten.
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Organisatie
Bedrijfsstructuur
IPTE NV is een Belgische holdingmaatschappij met hoofdzetel te Genk.
De activiteiten van de groep zijn ondergebracht in twee business units, Factory Automation en Contract
Manufacturing, die elk een aantal specifieke processen voor de elektronicaindustrie combineren.
Beide afdelingen hebben een eigen onafhankelijke marktbenadering en nemen zelf de strategische
beslissingen om in te spelen op nieuwe markten en opportuniteiten.
Voor detailinformatie m.b.t. de groepsstructuur verwijzen we de lezer naar p34.

De operationele structuur van de groep ziet er als volgt uit:
Holding
Factory Automation

Contract Manufacturing

IPTE NV

België

IPTE NV
IPTE Industrial Automation (Shanghai) Co. Ltd.
IPTE Germany GmbH
Prodel Technologies & Automation SA
And-Elec Sarl
AnTest Sarl
IPTE RF Sarl
IPTE Iberia - Automação Industrial, Lda
IPTE Asia Pacific Pte Ltd
IPTE LLC

België
China
Duitsland
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Portugal
Singapore
USA

ConnectSystems Holding NV
ConnectSystems International NV
ConnectSystems NV
Connectronics NV
Connectronics GmbH
ConnectSystems Nederland B.V.
ConnectSystems Romania S.R.L.
Connectronics Romania S.R.L.
ConnectSystems Slovakia spol. s.r.o

België
België
België
België
Duitsland
Nederland
Roemenië
Roemenië
Slowakije
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Verslag
van de Raad van Bestuur

Bedrijfsresultaten
Op jaarbasis daalde de omzet van 128,5 miljoen euro in 2004 naar 126,6 miljoen euro in 2005.
(-1,4%). De groepsomzet in 2004 bevatte voor 1,9 miljoen euro omzet Autoveyor, een bedrijf
dat op 1 maart 2004 werd verkocht, en voor 6,4 miljoen euro omzet van Connectronics GmbH,
een bedrijf dat werd verworven in juni 2004. De Connectronics GmbH omzet voor het volledige
boekjaar 2005 bedraagt 10,8 miljoen euro.
Op vergelijkbare basis, zonder rekening te houden met verkopen en acquisities in 2004 en 2005,
daalde de groepsomzet met 3,2%, van 118,9 miljoen euro naar 115 miljoen euro. Deze daling
is volledig toe te schrijven aan de automatiseringsdivisie. De omzet automatisering daalde van
52,7 miljoen euro naar 48 miljoen euro. De omzet van de contract manufacturing divisie bleef
stabiel. 67,5 miljoen euro in 2004 tegen 67,7 miljoen euro in 2005. De daling van de omzet in de
automatiseringsdivisie is het resultaat van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur
in het vierde kwartaal 2004 om de divisie te herstructureren, de algemene kostenstructuur te
verminderen en de focus te leggen op rentabiliteit in plaats van op het marktaandeel. Door deze
beslissing werden sommige projecten niet aangenomen wanneer het technisch risico te groot was
of wanneer de winstgevendheid van het project onzeker was en bepaalde criteria niet gehaald
werden.
De herstructurering die in het vierde kwartaal van 2004 werd gestart is volledig uitgevoerd en
afgerond. Het personeelsbestand in de automatiseringsdivisie werd verder afgebouwd van 394
eind 2004 naar 359 eind 2005. De netto impact van de herstructurering op het bedrijfsresultaat
2005 bedraagt +0,1 miljoen euro aangezien de kost van de ontslagvergoedingen 0,6 miljoen euro
lager was dan de voorziening vastgelegd eind 2004 maar dit werd teniet gedaan door de extra
verliezen ten bedrage van 0,5 miljoen euro die geboekt werden naar aanleiding van de sluiting van
ARF in Frankrijk.
De automatiseringsdivisie boekte in 2005 een bijkomend verlies van 0,6 miljoen euro voor
bijkomende ontwikkelkosten bij een high-risk project dat in 2004 werd aanvaard. Dit project is nu
volledig afgerond en geaccepteerd door de klant.
De contract manufacturing divisie boekte een éénmalig resultaat door het terugdraaien van een
provisie van 0,4 miljoen euro. Deze provisie was in 2000 opgezet ten gevolge van een dispuut met
de authoriteiten. Het dispuut werd afgesloten zonder enige kosten voor het bedrijf.
Het operationeel bedrijfsresultaat verbeterde van een verlies van 1,8 miljoen euro in 2004 naar
een winst van 4,2 miljoen euro in 2005. Het netto resultaat voor 2005 bedraagt 2,1 miljoen euro
vergeleken met een verlies van 5,6 miljoen euro in 2004.
De IPTE groep jaaromzet van 126,6 miljoen Euro is als volgt onderverdeeld: automotive 30%,
telecommunicatie 16%, consumentenelektronica 2%, computers 2%, industriële producten 27%,
medische producten 6% en andere 17%.
De regionale spreiding van IPTE’s jaaromzet is als volgt verdeeld: Benelux 46%, Europa 47% en
Amerika/Azië 7%.
Het orderboek groep bedraagt op het einde van de rapporteringsperiode 43,2 miljoen EUR (2004:
36,8 miljoen EUR), waarvan ‘Factory Automation’ 12,9 miljoen EUR (14,3 miljoen EUR eind 2004)
voor haar rekening neemt. Het orderboek Connect Systems bedraagt 30,3 miljoen EUR (22,5
miljoen EUR eind 2004).
De heer Schadnusch Nejad die in augustus 2004 werd aangesteld als CEO van de automatiseringsdivisie
verliet het bedrijf in september 2005. Zijn verantwoordelijkheden werden opgenomen door de
Heer Baren, afgevaardigd bestuurder van de IPTE groep.
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Verslag
van de Raad van Bestuur
Balans
‘Positieve consolidatieverschillen’ namen toe met 0,8 miljoen euro ten gevolge van het toepassen van
IFRS 3.81 waardoor een negatief consolidatieverschil van 0,8 miljoen euro opgenomen wordt onder de
rubriek ‘eigen vermogen’. In de loop van 2005 werden voor 3,7 miljoen euro investeringen uitgevoerd.
Deze investeringen gebeurden voornamelijk bij ConnectSystems in Roemenië (capaciteitsuitbreiding) en
bij Connectronics NV (het aanpassen van het volledig productieapparaat voor loodvrije bestukking in
het kader van de nieuwe Europese wetgeving terzake, Richtlijn 2002/95/EC-jan 2003 - Restriction of
Use of Hazarous Substances). De voorzieningen daalden van 4,1 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro.
Deze daling is voornamelijk te wijten aan het afsluiten van de herstructurering, gestart eind 2004 in de
automatiseringsdivisie, en afgerond in 2005. De netto financiële schuld (lange en korte termijn financiële
schulden - liquide middelen) bleef nagenoeg ongewijzigd (17,9 miljoen euro in 2005 en in 2004). Het
eigen vermogen van de groep verbeterde van 19,6 miljoen euro in 2004 (24,6% van het balanstotaal) naar
22,9 miljoen euro (29,5% van het balanstotaal).

Balans per 31 december

(in 000 EUR)

Immateriële vaste activa
Positieve consolidatieverschillen
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingen - activa
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden en werken in uitvoering
Handelsvorderingen
Andere vorderingen
Liquide middelen en geldbeleggingen
Overige vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen
Achtergestelde lening
Voorzieningen
Uitgestelde belastingen - passiva
Financiële schulden op lange termijn
Financiële schulden op korte termijn
Schulden op korte termijn
Handelsschulden
Andere schulden en voorzieningen
Overige schulden
Totaal passiva
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2005

2004

2003

253
5.942
12.000
901
1.502
23.988
26.267
2.539
3.695
390
77.477
22.894
7.000
2.342
901
2.750
18.147
692
14.852
5.866
2.033
77.477

410
5.134
10.656
915
1.437
22.814
32.260
2.773
2.852
319
79.570
19.609
7.000
4.150
915
2.728
18.056
620
17.896
6.789
1.807
79.570

555
6.572
11.192
1.088
1.434
20.616
35.281
3.010
15.069
203
95.020
24.692
3.500
4.593
1.222
3.188
29.030
1.167
18.981
6.210
2.437
95.020

IPTE Factory Automation
Factory Automation per regio

Azië en Amerika 19%

6% Benelux

Factory Automation per marktsegment
Subcontracting
Professional products
2% 7%
Computers & peripherals 5%
Consumer electronics 6%

29% Other

Telecommunications 3%

8%

Medical products: 0%

Oost-Europa
67%West-Europa

48% Automotive

De omzet in de automatiseringsdivisie daalde van 54,6 miljoen euro naar 48,1 miljoen euro (-12%). Deze
daling is voor 1,9 miljoen euro toe te schrijven aan het afstoten van de activiteiten van Autoveyor in april
2004 en aan de beslissing van de Raad van Bestuur genomen in het vierde kwartaal 2004 om de automatiseringsactiviteit te herstructureren gezien het feit dat de algemene vraag naar automatiseringsprojecten
onder verwachtingen bleef. De strategie die de automatiseringsdivisie in 2005 volgde was aangepast
aan de veranderende marktomstandigheden. De divisie concentreerde zich op haar bestaande domeinen
van expertise met als doel de rentabiliteit te verhogen in plaats van de omzetgroei. De divisie besloot
niet langer projecten te aanvaarden die zover buiten de toepassingen van haar bestaande expertise
lagen dat ze een technische risico zouden kunnen inhouden. Ook projecten die met een zodanig lage
marge moesten aangevat worden dat ze slechts marginaal zouden kunnen bijdragen tot de rentabiliteit
werden zeer kritisch bestudeerd alvorens ze te aanvaarden. Dat deze strategie succesvol is blijkt uit het
operationeel resultaat dat opnieuw positief is. (+0,4 miljoen euro in 2005 tegen een verlies van 4,6 miljoen
euro in 2004)
De herstructurering die in het vierde kwartaal van 2004 werd gestart is volledig uitgevoerd en afgerond.
Het personeelsbestand in de automatiseringsdivisie werd verder afgebouwd van 394 eind 2004 naar 359
eind 2005. De netto impact van de herstructurering op het bedrijfsresultaat 2005 bedraagt +0,1 miljoen
euro aangezien de kost van de ontslagvergoedingen 0,6 miljoen euro lager was dan de voorziening
vastgelegd eind 2005 maar dit werd teniet gedaan door de extra verliezen ten bedrage van 0,5 miljoen
euro die geboekt werden naar aanleiding van de sluiting van ARF in Frankrijk.
De automatiseringsdivisie boekte in 2005 een bijkomend verlies van 0,6 miljoen euro voor bijkomende
ontwikkelkosten bij een high-risk project dat in 2004 werd aanvaard. Dit project is nu volledig afgerond
en geaccepteerd door de klant.
Klanten van de ‘Factory Automation’ activiteit komen voornamelijk uit de marktsegmenten automotive
48%, consumentenelektronica 35% en subcontracting 7%.
Het orderboek van Factory Automation bedroeg eind 2005 12,9 miljoen euro (eind 2004: 14,3 miljoen euro).
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Verslag van
de Raad van Bestuur
ConnectSystems
ConnectSystems per regio

ConnectSystems per markt
Medische producten
9%

Overige
7%

70%

West-Europa

Industrtiële producten

42%

Benelux
18%

30%

Automobielindustrie

Telecommunicatie

24%

De omzet van de contract manufacturing divisie steeg met 6% van 74,2 miljoen euro tot 78,8 miljoen euro. De groei is het
resultaat van de overname van Connectronics GmbH in 2004. Tijdens het vierde kwartaal 2005 had de divisie af te rekenen met
vertragingen in de uitlevering bij klanten. Een aantal belangrijke klanten vroegen om uiteenlopende redenen de leveringen uit
te stellen tot na Nieuwjaar. Het management is er van overtuigd dat dit slechts een tijdelijke stop in de omzetgroei is, getuige
het orderboek dat eind 2005 meer dan 30 miljoen euro bedraagt tegen 22,5 miljoen euro eind 2004 (+33%).
Het operationeel resultaat bleef stabiel in vergelijking met 2004. (4,9% van de omzet).
De klanten van ConnectSystems zijn vooral te vinden in de sectoren van industriële producten 42%, telecommunicatie 24%
en de automobielindustrie 18%.
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Personeel
Overzicht per land (per 31 december 2005)
Factory Automation

Contract Manufacturing

Totaal

België
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Portugal
Roemenië
Slovakije
Singapore
China
USA
Totaal

105
0
98
109
2
11
0
0
4
25
5
359

340
105
96
0
0
0
419
148
0
0
0
1108

445
105
194
109
2
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419
148
4
25
5
1467
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Corporate
Governance

Raad van Bestuur*
EDJ NV (vast vertegenwoordigd door de heer
Erik Dejonghe)
Huub Baren
Vladimir Dobosch
Luc Switten
Stokklinx NV (vast vertegenwoordigd door de
heer Guy van Dievoet)
Geboers Management & Consulting BVBA
(vast vertegenwoordigd door de heer André
Geboers)
Immocom NV (vast vertegenwoordigd door de
heer Freddy Daniëls)
Dominique Moorkens

Voorzitter, Onafhankelijk bestuurder (1) (2)
Afgevaardigd Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Onafhankelijk bestuurder (2)
Bestuurder** (1)

Bestuurder** (2)
Onafhankelijk bestuurder (1)

Executive Management*
Huub Baren
Hugo Ciroux
Luc Switten

Afgevaardigd Bestuurder
Chief Financial Officer
CEO ConnectSystems

*in hun eigen naam of via een managementvennootschap , **vertegenwoordiger van de LRM NV (Limburgse Reconversie Maatschappij)
(1) Lid van het bezoldigingscomité, (2) Lid van het audit comité

Corporate Governance
De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is het hoogste managementorgaan van de onderneming. Naast zijn beslissingsbevoegdheid heeft de raad ook als opdracht het uitoefenen van de volledige en effectieve controle
van de onderneming.
Daarom moet hij minstens zes keer per jaar samenkomen en evenveel andere keren als dat
voor het belang van de groep nodig is. Naast zijn statutaire taken is de Raad van Bestuur ook
verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische doelen van de groep en het opstellen van
een algemeen beleid op basis van voorstellen die worden gedaan door het management. Het is ook
de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om toezicht te houden op de uitvoering van het
beleid, de onderneming te controleren en de jaarrekening op te stellen voor de aandeelhouders.
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De onderneming wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, bestaande uit minstens vijf bestuurders,
die al dan niet aandeelhouders kunnen zijn. Ze worden aangesteld door de algemene aandeelhoudersvergadering. Op 31 december 2005 bestond de Raad van Bestuur uit acht leden en was
als volgt samengesteld:
• EDJ NV, vertegenwoordigd door de heer Erik Dejonghe (aangesteld op 18 april 2003 voor een
periode van zes jaar). Onafhankelijk bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur.
• Huub Baren B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Huub Baren (aangesteld op 25 april
2005 voor een periode van zes jaar). Afgevaardigd Bestuurder. Dominante aandeelhouder met
35% van de aandelen.
• Vladimir Dobosch B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Vladimir Dobosch (aangesteld op
16 april 2004 voor een periode van zes jaar). Dominante aandeelhouder.
• Luc Switten B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Luc Switten (aangesteld op 16 april
2004 voor een periode van zes jaar). Dominante aandeelhouder.
• Stokklinx B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Guy van Dievoet (aangesteld op 25 april
2005 voor een periode van zes jaar). Onafhankelijk Bestuurder, Dominante aandeelhouder.
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• De heer Dominique Moorkens (aangesteld op 21 april 2000 voor een periode van zes jaar), Onafhankelijk
bestuurder.
• Immocom NV vertegenwoordigd door de heer Freddy Daniëls (aangesteld op 18 April 2003 voor een
periode van zes jaar). Bestuurder die LRM NV vertegenwoordigt.
• Geboers Management & Consulting B.V.B.A vertegenwoordigd door de heer André Geboers
(aangesteld op 18 april 2003 voor een periode van zes jaar). Bestuurder die LRM NV vertegenwoordigt.
Elke bestuurder kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen. Bestuurders waarvan
het mandaat verstrijkt of die hun mandaat reeds eerder hebben neergelegd, kunnen opnieuw aangesteld
worden. Elk lid van de raad kan ontslag nemen via een schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.
Er moeten minstens twee onafhankelijke bestuurders zijn.
Werking van de Raad van Bestuur
In 2005 kwam de Raad van Bestuur samen op de volgende data: 17/01, 14/02, 14/03, 21/03, 26/04, 19/05,
20/06, 16/08, 09/11. Punten op de agenda waren onder meer de goedkeuring van de financiële gegevens
zoals de beheersverslagen van de groep en de groepsrekeningen, de verkoopscijfers, de maandelijkse
rapportering en budgetcontrole, de controle op de dochterondernemingen, de geconsolideerde resultaten,
de controle en evaluatie van strategische oriëntaties, de overnames en de evaluatie van investeringen.
De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en tot een besluit komen als de meerderheid van zijn leden,
waaronder minstens een onafhankelijke bestuurder, de vergadering bijwonen of er vertegenwoordigd zijn.
Als tijdens de eerste vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, dan kan de Raad van Bestuur wettelijk
beraadslagen en tot een besluit komen tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda, ongeacht
of het vereiste quorum op dat moment aanwezig is. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de
vergadering voorzit de beslissende stem. Het moet de Raad van Bestuur maandelijks een beheersverslag
van de groep en de groepsrekeningen voorleggen, de verkoopsstatistieken alsook een tussentijds financieel
rapport (resultatenrekening en balans). Elk kwartaal moet het ook een compleet tussentijds financieel
verslag bezorgen (resultatenrekening, balans, gedetailleerde budgetcontrole, ratio-analyse), die openbaar
wordt gemaakt. De informatie die aan de raad wordt bezorgd moet ook regelmatig bijgewerkte informatie
over lopende overnameprojecten omvatten. Elke bestuurder kan op elk moment de goedkeuring vragen
om een beroep te mogen doen op onafhankelijk professioneel advies op kosten van de onderneming.
Commissies samengesteld door de Raad van Bestuur
Auditcomité
De taak van het auditcomité is het rapporteren aan en het adviseren van de Raad van Bestuur. Het auditcomité
superviseert de boekhouding en de financiële rapportering van de onderneming. Het vergewist zich ervan
dat er voldoende interne controles zijn en onderzoekt, in samenwerking met de bedrijfsrevisoren, zaken
in verband met de boekhouding, waaronder ook de belastingen. Het komt minstens twee keer per jaar
samen om de halfjaarlijkse cijfers en de ontwerpteksten van de geconsolideerde en nietgeconsolideerde
jaarrekening te bespreken.
Bezoldigingscomité
Het bezoldigingscomité bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders. Overeenkomstig de statuten moet
minstens één lid van het comité een onafhankelijke bestuurder zijn. Een van de verantwoordelijkheden
van het bezoldigingscomité is ervoor te zorgen dat personeelsleden eerlijk en passend beloond worden in
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verhouding tot hun bijdrage aan de prestaties en het welzijn van de onderneming.
Tegelijk doet het comité voorstellen aan de Raad van Bestuur over kwesties in verband met vergoedingen.
De Raad van Bestuur kan bepaalde taken toewijzen aan het bezoldigingscomité. In 2005 is het
bezoldigingscomité tweemaal samengekomen. In 2006 zal de Raad van Bestuur onderzoeken of er nood is
aan nieuwe comités en deze, indien nodig, oprichten.
Dagelijks Bestuur
De heer Huub Baren werd aangesteld als Afgevaardigd Bestuurder belast met het dagelijks bestuur. Hij
wordt ondersteund door een directiecomité, dat naast hemzelf bestaat uit de financieel en administratief
directeur, en de CEO ConnectSystems. Het directiecomité komt maandelijks samen en is onder meer
verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de supervisie
van het dagelijks management. De vergoeding van het directiecomité bedraagt in totaal 0,7 miljoen
euro.
Beleid in verband met de resultaatverwerking
De onderneming heeft geen precies omschreven dividendbeleid. IPTE wil cash aanhouden en voldoende
flexibel blijven om volop gebruik te kunnen maken van mogelijkheden voor interne en externe groei.
Daarom zal ook voor het boekjaar 2005 geen dividend worden uitgekeerd.
Relaties tussen dominante aandeelhouders
De dominante aandeelhouders van IPTE hebben een onderlinge overeenkomst gesloten waarbij ze hun
aandelen enkel na onderling akkoord kunnen verkopen.
Protocol om handelen met voorkennis en insider training te voorkomen
Tijdens de vergadering van 15 november 2000 heeft de Raad van Bestuur van IPTE een protocol
opgesteld om het onrechtmatige gebruik van bevoorrechte informatie – of het geven van de indruk van
onrechtmatig gebruik – door bestuurders, aandeelhouders, leden van het management en personeelsleden
op sleutelfuncties (insiders) te voorkomen. Het protocol bestaat uit een aantal verbodsbepalingen, die
vooral zijn opgesteld om de markt te beschermen.
De praktijk waarbij insiders aandelen van de onderneming verhandelen terwijl ze over insider informatie
beschikken, beïnvloedt de markt. Als opgemerkt wordt dat insiders financieel voordeel halen (of als ze er
van verdacht worden dat te doen) uit insider kennis, dan zullen beleggers de markt de rug toekeren. Dat
kan de liquiditeit van de genoteerde effecten verminderen en de toegang tot cashmiddelen beperken.
Het protocol bevat ook een aantal preventieve maatregelen om te zorgen dat iedereen zich houdt aan de
wettelijke bepalingen en om de reputatie van de onderneming te beschermen.
Onder de stringente procedures van het protocol zullen de betrokken personen :
• geen IPTE-aandelen verhandelen tijdens de twee maanden vóór de publicatie van de jaarresultaten;
• geen IPTE-aandelen verhandelen tijdens de 21 dagen vóór de publicatie van de kwartaalresultaten;
• geen aankoop- en daarna verkoopoperaties binnen een periode van zes maanden uitvoeren;
• de CFO op de hoogte brengen van alle geplande transacties voor deze transacties plaatsvinden.
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1. Geconsolideerde Jaarrekening

p 23

2. Enkelvoudige Jaarrekening

p 76

1. Geconsolideerde
Jaarrekening
1.1. Verslag van de Commissaris
Aan de Aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de uitvoering
van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van INTEGRATED PRODUCTION
AND TEST ENGINEERING NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”),
opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
binnen de EU en met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans op 31 december 2005,
de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen
vermogen, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en een overzicht van de belangrijkste gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt
77.477 (000) EUR en de geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van het boekjaar bedraagt
2.046 (000) EUR. Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door het
Wetboek van Vennootschappen zijn vereist.
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde jaarverslag, de
beoordeling van de inlichtingen die in het geconsolideerde jaarverslag dienen te worden opgenomen,
alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten
vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap.
Onze controle van de geconsolideerde jaarrekening werd uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De jaarrekeningen van een aantal belangrijke vennootschappen begrepen in de consolidatiekring
waarvan het balanstotaal 28.702 (000) EUR en de omzet 41.061 (000) EUR bedraagt, werden gecontroleerd
door andere revisoren. Onze verklaring over de hierbij gevoegde geconsolideerde jaarrekening, voor
zover die betrekking heeft op de bedragen die verband houden met deze vennootschappen, is enkel
gesteund op de verslagen van deze andere revisoren.

Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde jaarrekening
De voormelde controlenormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden
van materieel belang bevat.
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Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige
organisatie van de groep, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze
controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige
ramingen en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn
van mening dat deze werkzaamheden samen met de verslagen van de andere revisoren waarop wij
gesteund hebben een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, en op basis van de verslagen van de andere revisoren, geeft de geconsolideerde
jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toestand van de groep per 31 december 2005, en
van haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming
met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de EU en met de in België
toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Bijkomende verklaringen
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van die aard zijn om de
draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
– Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen
met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving
van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt geconfronteerd, alsook
van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op
haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
evidente tegenstrijdigheden vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van
ons mandaat.
De Commissaris,
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door

Guy Wygaerts
28 maart 2006
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Dominique Roux

1.2. Gedetailleerde geconsolideerde jaarrekeningen (in EUR)
Geconsolideerde balansen per 31 december
IPTE NV
Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen (toelichting 1.3.7 a)
Handelsvorderingen (toelichting 1.3.7. b)
Overige vorderingen
Voorraden (toelichting 1.3.7. c)
Overige vlottende activa
Totaal vlottende activa
Vaste activa:
Overige vorderingen
Uitgestelde belastingen – activa (toelichting 1.3.7.l)
Materiële vaste activa (toelichting 1.3.7.d)
Immateriële vaste activa (toelichting 1.3.7.e)
Consolidatieverschillen (toelichting 1.3.7.f)
Totaal vaste activa
Totaal activa
Passiva en eigen vermogen
Schulden op korte termijn:
Financiële schulden (toelichting 1.3.7.h)
Financiële schulden op meer dan 1 jaar die bin. het jaar vervallen (toel. 1.3.7.i)
Handelsschulden
Toegerekende kosten, over te dragen opbrengsten, schulden met betrekking tot
bezoldigingen en belastingen (toelichting 1.3.7.g)
Voorzieningen (toelichting 1.3.7.j)
Overige schulden
Totaal schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn:
Financiële schulden op meer dan één jaar (toelichting 1.3.7.i)
Uitgestelde belastingen – passiva (toelichting 1.3.7.l)
Totaal schulden op lange termijn
Eigen vermogen (toelichting 1.3.7.k)
Kapitaal
Wettelijke reserve
Uitgiftepremies
Overgedragen winst
Winst/(verlies) van de periode
Gecumuleerde omrekeningsverschillen
Eigen vermogen van de moedermaatschappij – deel van de groep
Belang van derden
Totaal eigen vermogen
Totaal passiva en eigen vermogen

2005

2004

2003

3.694.792
26.266.649
2.538.922
23.987.772
390.068
56.878.203

2.851.667
32.259.909
2.772.983
22.814.304
318.695
61.017.558

15.069.367
35.281.144
3.010.327
20.616.399
202.462
74.179.699

1.502.044
901.553
11.999.604
253.554
5.942.561
20.599.316
77.477.519

1.436.592
915.000
10.656.304
410.531
5.134.453
18.552.880
79.570.438

1.433.518
1.088.000
11.192.051
555.527
6.571.807
20.840.903
95.020.602

18.147.209
691.787
14.852.232
5.865.737

18.056.117
619.900
17.895.880
6.789.120

29.029.917
1.167.105
18.981.220
6.209.981

2.341.780
2.032.942
43.931.687

4.150.389
1.807.564
49.318.970

4.593.380
2.436.927
62.418.530

9.749.930
901.553
10.651.483

9.728.101
915.000
10.643.101

6.687.777
1.222.439
7.910.216

339.411
33.941
30.304.699
(10.626.062)
2.046.008
261.274
22.359.271
535.078
22.894.349
77.477.519

339.411
33.941
30.304.699
(5.834.027)
(5.600.143)
(48.340)
19.195.541
412.826
19.608.367
79.570.438

339.411
33.941
30.304.699
(5.133.282)
(700.745)
(592.721)
24.251.303
440.553
24.691.856
95.020.602

De toelichtingen bij de geconsolideerde balansen zijn een integraal deel van deze geconsolideerde
jaarrekeningen.
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Geconsolideerde resultatenrekeningen voor de 12 maanden afgesloten op 31
december
IPTE NV
Omzet (toelichting 1.3.7.m)
Kost van de verkopen (toelichting 1.3.7.n)
Bruto-marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (toelichting 1.3.7.o)
Algemene en administratieve kosten (toelichting 1.3.7.p)
Verkoopkosten (toelichting 1.3.7. q)
Afschrijving consolidatieverschillen (toelichting 1.3.7.f)
Overige bedrijfsopbrengsten/kosten (netto)
Bedrijfswinst/ (-verlies)
Financiële opbrengsten (toelichting 1.3.7.t)
Financiële kosten (toelichting 1.3.7.t)
Verlies bij verkoop van afgestoten activiteiten (toelichting 1.3.7.x)
Winst/verlies voor belastingen
Belastingen (toelichting 1.3.7.u)
Winst/(verlies) van het boekjaar
Toe te rekenen aan:
Aandeel van de moedermaatschappij
Aandeel derden (toelichting 1.3.7.k)
Winst/(verlies) per aandeel
Winst/(verlies) per aandeel (toelichting 1.3.7.v)
Winst/(verlies) per aandeel (*) na verwatering (toelichting 1.3.7.v)

2005
126.662.471
(97.885.671)
28.776.800
(5.801.681)
(8.756.865)
(10.010.522)
(10.982)
4.196.750
437.638
(2.478.271)
2.156.117
12.143
2.168.260

2004
128.587.563
(103.796.659)
24.790.904
(5.680.004)
(8.212.018)
(11.915.456)
(765.409)
(28.117)
(1.810.100)
751.419
(2.593.377)
(1.969.373)
(5.621.431)
(6.439)
(5.627.870)

2003
110.251.352
(85.083.226)
25.168.126
(6.471.980)
(6.414.795)
(9.693.411)
(1.544.486)
9.513
1.052.967
693.739
(2.598.737)
(852.032)
(101.063)
(953.095)

2.046.008
122.252

(5.600.143)
(27.727)

(700.745)
(252.350)

0,37
0,37

(1,02)
(1,02)

(0,13)
(0,93)

(*) Rekening houdend met het aantal aandelen na conversie van alle bestaande warranten in gewone aandelen.
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Geconsolideerde eigen vermogensmutatietabel
Datum

31/12/02

Uitgiftepremie

Aantal
aandelen

Kapitaal

Wettelijke
reserve

5.476.092

339.411

33.941 30.304.699

Netto resultaat
Reserve eigen
aandelen (1)

GeOvergedragen cumuleerde
omrekeresultaat
ningsverschillen

(5.161.172)
(700.745)
27.890

Cumulatieve
omrekeningsverschillen
31/12/03

5.476.092

339.411

33.941 30.304.699

Netto
resultaat
Cumulatieve
omrekeningsverschillen
31/12/04

5.476.092

339.411

Effect van
wijziging in
waarderingsregels (2)

(5.834.027)
(5.600.143)

33.941 30.304.699 (11.434.170)
808.108

Netto
resultaat
Cumulatieve
omrekeningsverschillen
31/12/05

(225.516)

339.411

33.941 30.304.699

(8.580.054)

25.291.363

Aandeel
derden

Totaal

692.903 25.984.266

(700.745) (252.350)
27.890

(953.095)
27.890

(367.205)

(367.205)

(367.205)

(592.721)

24.251.303
(5.600.143)

440.553 24.691.856
(27.727) (5.627.870)

544.381

544.381

544.381

(48.340)

19.195.541
808.108

412.826 19.608.367
808.108

2.046.008

5.476.092

Aandeel
van de
moedermaatschappij

2.046.008

122.252

2.168.260

309.614

309.614

309.614

261.274

22.359.271

535.078 22.894.349

(1) Op het einde van het boekjaar 2001 bezat IPTE 9.684 eigen aandelen. Overeenkomstig IFRS regels worden eigen aandelen in mindering gebracht
van het eigen vermogen. Deze aandelen werden verkocht in 2003.

(2) Volgens IFRS3.81 dient de boekwaarde van de negatieve goodwill aan het begin van het eerste boekjaar dat aanvangt op of na 31 maart 2004
en tot stand kwam uit een bedrijfscombinatie waarvan de overeenkomst dateert van voor 31 maart 2004, niet langer in de balans opgenomen in
mindering van de positieve goodwill op het actief; dit dient gecorrigeerd te worden via het overgedragen resultaat.
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Geconsolideerde kasstroomtabellen
voor het boekjaar afgesloten op 31 december
IPTE NV
Kasstromen van operationele activiteiten
Bedrijfswinst/(verlies)
Correctie voor:
Afschrijving consolidatieverschillen
Waardeverminderingen
Afschrijvingen
Voorzieningen
Kasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen
Handelsschulden
Toegerekende kosten, belastingen en sociale schulden
Overige vorderingen
Overige vlottende activa
Overige schulden
Kasstromen van operationele activiteiten
Belastingen
Wisselkoersverschillen
Intresten
Overige
Netto kasstromen uit (gebruikt in) operationele activiteiten
Kasstromen van investeringsactiviteiten
Investeringen in financiële vaste activa, verminderd met verworven
liquide middelen (toelichting 1.3.7.x)
Verkoop van participatie Autoveyor
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangen intresten
Kasstromen uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten
Kasstromen van financieringsactiviteiten
Toename door uitgifte aandelenkapitaal
Toename in lange termijn schuld
Toename in korte termijn gedeelte van lange termijn schuld
Toename in bankschulden
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Wijziging in omrekeningsverschillen
Wijziging in liquide middelen en geldbeleggingen
Liquide middelen en geldbeleggingen aan het begin van de periode
Liquide middelen en geldbeleggingen aan het einde van de periode

2005

2004

2003

4.196.750

(1.810.100)

1.052.967

403.779
2.566.599
(1.808.608)
5.358.520
(1.194.965)
5.611.125
(3.043.648)
(912.439)
183.667
(71.430)
214.600
6.145.430
12.143
(135.751)
(1.929.825)
294.300
4.386.297

765.409
89.842
3.198.487
(442.991)
1.800.647
(2.460.072)
3.088.777
666.353
366.729
142.207
(115.847)
(1.123.625)
2.365.169
(6.439)
(384.968)
(1.638.676)
79.571
414.657

1.544.486
815.000
2.958.525
(109.940)
6.261.038
(732.633)
(1.973.716)
3.773.581
(1.086.656)
(1.036.938)
(77.806)
(1.045.611)
4.081.259
(101.063)
(382.844)
(1.578.257)
2.019.095

-

(713.040)

3.565.956

(86.900)
(3.666.022)
24.943
(3.727.979)

(512.317)
(94.098)
(2.709.025)
181.686
(3.846.794)

(30.499)
(2.512.357)
56.102
1.079.202

21.828
71.887
91.092
184.807
843.125
2.851.667
3.694.792

2.522.170
(553.051)
(10.769.862)
(8.800.743)
15.180
(12.217.700)
15.069.367
2.851.667

3.098.532
3.216
6.553.124
9.654.872
(380)
12.752.789
2.316.578
15.069.367

De toelichtingen bij de geconsolideerde kasstroomtabellen zijn een integraal deel van deze
geconsolideerde jaarrekeningen.
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1.3. Toelichtingen bij de geconsolideerde
jaarrekeningen van de IPTE groep
1.3.1. Algemeen
IPTE NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met dochterondernemingen in België
(Connect Systems NV, Connect Systems International NV, Connectronics NV en Connect Systems
Holding NV), Nederland (Connect Systems BV), Frankrijk (IPTE RF SARL, And Elec SARL, Antest SARL,
Prodel Automation SA en Prodel Technologies SA), Duitsland (IPTE GmbH en Connectronics GmbH),
Portugal (IPTE Iberia – Automaçao Industrial, Lda), Roemenië (Connectronics Romania S.R.L.), Slovakije
(Connect Systems Slovakia spol. s.r.o), Singapore (IPTE Asia Pacific Pte Ltd., IPTE ASIA Holdings
PTE LTD), het Verenigd Koninkrijk (IPTE (UK) Ltd), Zweden (IPTE Nordic AB), Verenigde Staten van
Amerika (ITE Enterprises Inc., IPTE America LLC en Prodel USA) en China (IPTE Industrial Automation
(Shanghai) Co. Ltd.). De onderneming ontwikkelt en produceert test- en productieapparatuur voor de
consumentenelectronica (automatiseringsactiviteit) en is subcontractant voor de electronica-industrie
(contract manufacturing activiteit).
Het aantal werknemers op jaareinde bedroeg 1.467 in 2005, 1.424 in 2004, 1.202 in 2003 en 946 in
2002.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Geleenlaan 5, 3600 Genk, België. De jaarrekeningen zijn
goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur die gehouden werd op 27 maart 2006 te
Genk.

1.3.2. Conformiteitsverklaring
De bijgevoegde financiële staten werden opgesteld overeenkomstig de ‘International Financial
Reporting Standards’, zoals aangenomen door de EU.
De geconsolideerde jaarrekeningen zijn opgesteld op basis van het historische kost principe, met
uitzondering van bepaalde rekeningen waarvoor IFRS een ander principe vereist. Deze afwijkingen van
het historische kost principe worden vermeld in de toelichting

1.3.3. Continuïteitsprincipe
De Raad van Bestuur heeft de opstelling van de jaarrekening volgens het continuïteitsprincipe
beoordeeld en stelt vast dat:
— Geconsolideerde jaarcijfers van 2005 en de cashflow zijn positief
— Budgetten 2006 zijn opgesteld op een voorzichtige basis en de verwachting is dat het jaar met winst
en een positieve cashflow wordt afgesloten.
De Raad van Bestuur is van mening dat de opstelling van de jaarrekening onder het principe van
continuïteit volledig verantwoord is.
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1.3.4. Toepassing van nieuwe en gewijzigde
International Financial Reporting Standards
In het huidige boekjaar heeft de Groep alle nieuwe en gewijzigde Standaarden en Interpretaties
uitgegeven door de International Accounting Standards Board (de IASB) en de International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) welke relevant zijn voor haar operaties en van toepassing
zijn voor verslagperioden die op 1 januari 2005 aanvangen, toegepast. Het toepassen van deze nieuwe
en gewijzigde standaarden en interpretaties heeft tot een wijziging van de groepswaarderingsregels
geleid met betrekking tot de onderstaande items en heeft invloed op de gerapporteerde cijfers:
Goodwill (IFRS 3)
Het effect van deze wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving is verder toegelicht
(toelichting 1.3.7.f). Er is geen impact op de gewone en verwaterde winst per aandeel.
Op het moment dat deze jaarrekening werd goedgekeurd, waren de volgende standaarden en
interpretaties uitgegeven, maar nog niet van kracht:
IFRS 6 Exploratie en evaluatie van minerale hulpbronnen (van toepassing voor boekjaren welke
aanvangen op of na 1 januari 2006
IFRS 7 Financiële instrumenten: toelichting (van toepassing voor boekjaren welke aanvangen op of
na 1 januari 2007)
IAS 1

Presentatie van de jaarrekening – Amendement – Kapitaal toelichtingen (van toepassing voor
boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2007)

IAS 19 Personeelsbeloningen – Amendement – Actuariële winst en verlies, groepsplannen en
toelichting (van toepassing voor boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2006)
IAS 21 Impact van wijzigingen in wisselkoersen – Deelneming in een buitenlandse onderneming (van
toepassing voor boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2006)
IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering – Amendement – financiële waarborg
contracten (van toepassing voor boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2006)
IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering - Amendement - de optie van de reële
waarde (van toepassing voor boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2006)
IFRIC 4 Vaststelling of een overeenkomst een lease-overeenkomst bevat (van toepassing voor
boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2006)
IFRIC 5 Belangen in ontmantelings- , herstel- en milieusaneringsfondsen (van toepassing voor
boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2006)
IFRIC 6 Verplichtingen verbonden aan het deelnemen in een specifieke markt – Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten (van toepassing voor boekjaren welke aanvangen op of na 1
december 2005)
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies (van toepassing voor boekjaren welke beginnen voor of na maart 2006)
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IFRIC 8 Scope of IFRS 2 (van toepassing voor boekjaren welke beginnen voor of na 1 mei 2006)
IFRIC 9 Herinschatting van ingebedde afgeleide produkten (van toepassing voor boekjaren welke
beginnen voor of na 1 juni 2006)
De bestuursleden verwachten dat het volgen van deze standaarden en interpretaties in toekomstige
periodes geen materiële impact zal hebben op de jaarrekening van de Groep in de periode waarin deze
voor het eerst moeten worden toegepast.
Goodwill
IFRS 3 is toegepast voor bedrijfscombinaties waarvoor de datum van overeenkomst op of na 31 maart 2004
valt. De optie tot een beperkte retro-actieve toepassing van de Standaard werd niet genomen waardoor de
verplichting tot het herwerken van vorige bedrijfscombinaties werd vermeden. In juli 2004 kocht Connect
Systems International NV alle aandelen van Connectronics GmbH (voorheen gekend als Infotron GmbH).
Deze bedrijfscombinatie werd in 2004 al verwerkt volgens IFRS 3 en de hierbij horende goodwill werd niet
langer afgeschreven maar onderworpen aan een jaarlijks onderzoek op bijzondere waardevermindering.
Na initiële opname vereist IFRS 3 dat goodwill verworven in een bedrijfscombinatie wordt opgenomen aan
kostprijs verminderd met eventuele gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen. Onder IAS 36 Bijzondere
Waardevermindering van Activa (zoals gewijzigd in 2004), dient goodwill jaarlijks en telkens wanneer er een
aanwijzing bestaat dat de goodwill een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan te worden getoetst
om waardeverminderingen te identificeren. IFRS 3 verbiedt de afschrijving van goodwill. Voorheen, onder IAS
22, nam de Groep goodwill op in haar balans tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijving werd opgenomen als last over de geschatte gebruiksduur
van de goodwill, rekening houdend met een weerlegbaar vermoeden dat de maximale gebruiksduur van
goodwill 20 jaar was.
In overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRS 3, heeft de Groep de gewijzigde grondslag voor
financiële verslaggeving met betrekking tot goodwill prospectief toegepast vanaf het begin van de eerste
jaarperiode die op of na 31 maart 2004 aanvangt, ie. 1 januari 2005 en op goodwill verworven in een
bedrijfscombinatie waarvoor de datum van overeenkomst voor 31 maart 2004 was. Bijgevolg heeft de Groep
vanaf 1 januari 2005 de afschrijving van goodwill stopgezet en goodwill onderzocht op waardeverminderingen
in overeenstemming met IAS 36. Op 1 januari 2005 werden geen bijkomende afschrijvingen op goodwill
geboekt.
Aangezien deze gewijzigde grondslag voor financiële verslaggeving vanaf 1 januari 2005 werd toegepast,
heeft deze wijziging geen impact gehad op de bedragen vermeld in 2004 of eerdere periodes.
In 2005 werden geen afschrijvingen op goodwill opgenomen. In 2004 en 2003 bedroegen deze lasten
respectievelijk € 765.409 en € 1.544.486.
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Surplus van het belang van de overnemer in de netto reële waarde van de identificeerbare
activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen over de kostprijs (voorheen gekend als
negatieve goodwill)
IFRS 3 vereist dat na herbeoordeling, enig overblijvend surplus van het belang van de overnemer in de
netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen
over de kostprijs van de overname onmiddellijk in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen. IFRS
3 verbiedt de opname van negatieve goodwill in de balans.
Voorheen, onder IAS 22 (vervangen door IFRS 3), verwerkte de Groep negatieve goodwill in de winst
en verliesrekening over een aantal boekjaren afhankelijk van de omstandigheden waaruit de negatieve
goodwill was ontstaan. Negatieve goodwill werd opgenomen in mindering van de positieve goodwill
op de balans.
In overeenstemming met de overgangsbepalingen van IFRS 3, heeft de Groep deze gewijzigde grondslag
voor financiële verslaggeving prospectief toegepast vanaf 1 januari 2005. Bijgevolg had deze wijziging
geen impact op de bedragen vermeld in 2004 of eerdere periodes.
De boekwaarde van de negatieve goodwill per 1 januari 2005 werd niet langer in de balans opgenomen
in mindering van de positieve goodwill op het actief. Hiervoor werd een aanpassing doorgevoerd ten
belope van € 808.108 op het overgedragen resultaat en negatieve goodwill per 1 januari 2005.
Onder de vorige grondslag voor financiële verslaggeving zou € 243.439 negatieve goodwill opgenomen
zijn in de winst- en verliesrekening van 2005 waardoor de boekwaarde van de negatieve goodwill per
31 december 2005 € 564.669 zou hebben bedragen. Bijgevolg leidt de wijziging in deze grondslag
voor financiële verslaggeving in 2005 tot een vermindering van € 243.439 in andere operationele
kosten en een stijging in de netto activa per 31 december 2005 ten belope van € 564.669.

1.3.5. Grondslag voor ﬁnanciële verslaggeving
a. Consolidatieprincipes
Dochterondernemingen
De geconsolideerde jaarrekening omvat alle dochterondernemingen waarover de Groep zeggenschap
heeft. Zeggenschap bestaat wanneer IPTE NV de macht heeft om het financiële en operationele beleid
van de entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar activiteiten. Dergelijke zeggenschap
wordt verondersteld te bestaan wanneer IPTE NV, direct of indirect, houder is van meer dan 50% van
de stemrechten van de entiteit. Het bestaan en effect van potentiële stemrechten die op dat moment
uitoefenbaar of converteerbaar zijn, worden in overweging genomen bij de beoordeling of de Groep
de macht heeft om het financiële en operationele beleid van een andere entiteit te sturen.
Dochterondernemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop de Groep feitelijk
zeggenschap verkrijgt. Ze worden gedeconsolideerd vanaf de datum waarop de Groep geen zeggenschap
meer uitoefent.
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De “overnamemethode” wordt gebruikt om de bedrijfscombinatie te verwerken.
De kostprijs van een bedrijfscombinatie wordt gewaardeerd als het totaal van de reële waarde, op
datum van de ruil, van afgestane activa, uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, aangegane of
overgenomen verplichtingen plus enige rechtstreeks aan de bedrijfscombinatie toerekenbare kosten.
Identificeerbare verworven activa, overgenomen verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen die
deel uitmaken van een bedrijfscombinatie worden initieel gewaardeerd aan hun reële waarde op de
overnamedatum, dit ongeacht het bestaan van enig minderheidsbelang. Het verschil tussen de kostprijs
van de bedrijfscombinatie en het belang van de Groep in de netto reële waarde van het identificeerbaar
netto actief wordt opgenomen als goodwill. In geval de kostprijs van de bedrijfscombinatie minder
bedraagt dan het belang van de Groep in de netto reële waarde van het identificeerbaar netto actief
van de gekochte dochteronderneming, dient het verschil na herbeoordeling onmiddellijk opgenomen
te worden in de winst-en verliesrekening.
Saldi en transacties, niet gerealiseerde winsten binnen de Groep worden volledig geëlimineerd. Nietgerealiseerde verliezen worden ook geëlimineerd tenzij de transactie de evidentie verschaft van
een bijzondere waardevermindering op het getransfereerde goed. De grondslagen voor financiële
verslaggeving van dochterondernemingen werden aangepast waar nodig teneinde een uniforme
toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving te verzekeren.
Minderheidsbelangen in de netto activa van de geconsolideerde dochterondernemingen worden
afzonderlijk opgenomen van het eigen vermogen van de moedermaatschappij. Minderheidsbelangen
bestaan uit het bedrag van die belangen op de overnamedatum van de bedrijfscombinatie (zie hoger)
en het aandeel van de minderheid in de wijzigingen in het eigen vermogen sinds de datum van de
bedrijfscombinatie. Verliezen die van toepassing zijn op de minderheid welke hoger liggen dan de
minderheidsbelangen in het eigen vermogen van de dochteronderneming worden toegerekend aan
de groepsbelangen met uitzondering van het geval waarin de minderheid een bindende verplichting
heeft om aanvullende investeringen te doen om de verliezen te compenseren en hiertoe in staat is.
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Lijst van de geconsolideerde ondernemingen per 31 december
Onderneming
2005
Integrated Production and Test Engineering NV
Integrated Production and Test Engineering (UK) Ltd.
Integrated Production and Test Engineering GmbH
Integrated Production and Test Engineering Asia Pacific PTE Ltd.
Integrated Production and Test Engineering Nordic AB
Integrated Test Engineering Enterprises Inc.
Integrated Production and Test Engineering LLC
Connect Systems Holding NV
Connect Systems NV
Connectronics NV
Connect Systems BV
Connect Systems International NV
Connect Systems Slovakia spol. s.r.o.
Connectronics Romania S.R.L.
Connectronics GmbH
IPTE RF SARL
And Elec SARL
Antest SARL
IPTE ASIA Holdings PTE LTD
IPTE Industrial Automation (Shanghai) Co. Ltd
Prodel Automation SA
Prodel Technologies SA
Prodel USA
Prodel GmbH
IPTE Iberia – Automaçao Industrial. Lda
Autoveyor (M) Sdn Bhd
Autoveyor (Singapore) PTE LTD
Autoveyor De Mexico SA DE CV
Autoveyor Philippines Corporation

100
100
80
100
100
87,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
52
100
100
100
100
100
100
-

Eigendom
2004
Moederonderneming
100
100
80
100
100
87,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
52
100
100
100
100
100
100
100
-

2003
100
100
80
100
100
87,2
100
100
100
100
100
100
100
100
52
100
52
100
100
100
100
52
52
52
52

b. Omrekening van vreemde valuta
De individuele jaarrekeningen van elk groepslid worden gepresenteerd in de munteenheid van de
belangrijkste economische omgeving waarin de entiteit actief is (haar functionele valuta). Voor het
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, worden de resultaten en de financiële positie van elke
entiteit uitgedrukt in euro. met name de functionele valuta van de moederonderneming, en de valuta
voor het presenteren van de geconsolideerde jaarrekening.
Transacties in vreemde valuta
Aanvankelijk worden transacties in vreemde valuta geboekt tegen de wisselkoers die geldt op de
transactiedatum. Daaropvolgend, worden monetaire activa en passiva in vreemde valuta omgerekend
aan de slotkoersen van kracht op balansdatum. Baten en lasten voortvloeiend uit de afwikkeling van
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transacties in vreemde valuta en uit de omrekening van monetaire activa en passiva in vreemde valuta.
worden opgenomen in de winst-en verliesrekening als een financieel resultaat. Winst of verlies op
een niet-monetaire post wordt opgenomen in de resultatenrekening, tenzij deze rechtstreeks werd
opgenomen in het eigen vermogen. Voor niet-monetaire posten waarvan de winst of het verlies
rechtstreeks werd opgenomen in het eigen vermogen, wordt tevens een eventuele wisselkoerscomponent
van die winst of dat verlies in het eigen vermogen opgenomen.
Buitenlandse entiteiten
In de geconsolideerde jaarrekening worden de activa en de passiva van de groepsleden die rapporteren
in vreemde valuta, uitgedrukt in euro op basis van de wisselkoersen van toepassing op balansdatum.
Baten en lasten worden omgerekend op basis van de gemiddelde wisselkoersen voor de periode.
Resulterende valutakoersverschillen worden geclassificeerd onder het eigen vermogen en overgebracht
naar de gecumuleerde omrekeningsverschillen van de Groep. Deze omrekeningsverschillen worden
opgenomen in de winst-en verliesrekening wanneer de buitenlandse entiteit wordt afgestoten.
verkocht of geliquideerd. De wisselkoersen die hieronder vermeld worden, werden door de Groep
gebruikt bij de consolidatie van buitenlandse entiteiten.
De wisselkoersen op jaareinde, gebruikt om de activa en passiva in de financiële staten om te rekenen.
zijn de volgende:
Datum
31 december 2005
31 december 2004
31 december 2003

GBP/€
1,459
1,418
1,419

SGD/€
0,510
0,449
0,466

SEK/€
0,107
0,110
0,110

USD/€
0,848
0,734
0,792

De gewogen gemiddelde wisselkoersen. gebruikt om de opbrengsten en de kosten in de financiële
staten om te rekenen, zijn de volgende:
Jaar
2005
2004
2003

GBP/€
1,457
1,467
1,453

SGD/€
0,480
0,480
0,510

SEK/€
0,108
0,109
0,109

USD/€
0,797
0,814
0,889

c. Immateriële vaste activa
Aangekochte immateriële vaste activa
Licenties. patenten, handelsmerken, gelijkaardige rechten en software worden initieel gewaardeerd
aan kostprijs. Immateriële vaste activa verworven in een bedrijfscombinatie wordt initieel opgenomen
aan reële waarde. Na initiële opname worden immateriële vaste activa opgenomen aan kostprijs
verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. Ze worden
lineair afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur welke normaal niet langer is dan 5 jaar. Op het
einde van elke rapporteringsperiode, worden de afschrijvingsmethode en -periode geanalyseerd.
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Intern gegenereerde immateriële vaste activa – onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Kosten mbt onderzoeksactivitieiten worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen op
het ogenblik dat ze zich voordoen.
Kosten opgelopen in het kader van ontwikkelingsprojecten (mbt tot de design en het testen van
nieuwe of verbeterde producten) worden opgenomen als immateriële vaste activa wanneer het
actief identificeerbaar is, de kostprijs betrouwbaar kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat de
verwachte toekomstige economische voordelen die kunnen worden toegerekend aan het actief naar
de Groep zullen vloeien. Andere ontwikkelingskosten worden opgenomen als een last op het ogenblik
dat ze zich voordoen. Ontwikkelingskosten welke voorheen opgenomen waren als een last worden
niet opgenomen als een actief in een latere periode. Ontwikkelingskosten welke geactiveerd werden.
worden afgeschreven van zodra het actief beschikbaar is voor gebruik en dit op lineaire basis over de
periode van de verwachte economische voordelen welke normaal gezien de vijf jaar niet overschrijdt.
d. Goodwill
Goodwill ontstaat wanneer de kostprijs van een bedrijfscombinatie op overnamedatum het belang van
de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke
verplichtingen van de overgenomen partij overschrijdt. Goodwill wordt initieel opgenomen als een
actief aan kostprijs en wordt nadien gewaardeerd aan kostprijs verminderd met eventuele gecumuleerde
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill is toegerekend wordt jaarlijks op een bijzondere
waardevermindering getoetst, en telkens wanneer er een aanwijzing bestaat dat de eenheid mogelijk
een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan door de boekwaarde van de eenheid te vergelijken
met haar realiseerbare waarde. Indien de realisatiewaarde van de goodwill lager is dan de boekwaarde.
zal het bijzonder waardeverminderingsverlies eerst worden toegerekend aan de boekwaarde van de
aan de eenheid toegerekende goodwill en vervolgens aan de andere activa van de eenheid naar rato
van de boekwaarde van elk actief in de eenheid. Een bijzonder waardeverminderingsverlies dat voor
goodwill is opgenomen, kan in een latere periode niet worden teruggenomen.
Bij de verkoop van een dochteronderneming of een joint venture. wordt de toegerekende goodwill
opgenomen bij de bepaling van de winst of verlies bij verkoop.
In geval het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa. verplichtingen
en voorwaardelijke verplichtingen de kostprijs van de bedrijfscombinatie overschrijdt, wordt het
overblijvend surplus na herbeoordeling onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.
e. Materiële vaste activa
Terreinen worden opgenomen aan kostprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen. Alle andere materiële vaste activa worden opgenomen aan kostprijs verminderd met de
gecumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen, met uitzondering
van materiële vaste activa in aanbouw, welke worden opgenomen aan kostprijs verminderd met
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gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs omvat alle rechtstreeks
toerekenbare kosten om het actief in de staat te krijgen om te functioneren op beoogde wijze.
Afschrijvingen worden opgenomen teneinde de kostprijs of de waarde van de activa, met uitzondering
van terreinen en activa in aanbouw, af te schrijven over hun gebruiksduur volgens een lineaire methode
tot hen geschatte restwaarde. De afschrijving vangt aan vanaf de datum dat het actief klaar is voor
gebruik.
De restwaarde en de gebruiksduur van een actief wordt ten minste aan het einde van elk boekjaar
geanalyseerd, en indien de verwachtingen in dit kader verschillen van de vorige in schattingen, worden
de wijzigingen verwerkt als een wijziging van boekhoudkundige inschatting in overeenstemming met
IAS 8 Grondslagen voor Financiële Verslaggeving, Schattingswijzigingen en Fouten.
De volgende gebruiksduur is van toepassing op de meest courante materiële vaste activa:
Gebouwen
Installaties. machines en uitrusting
Meubilair en kantoormaterieel
Computeruitrusting
Rollend materieel

10-20 jaar
4-5 jaar
5 jaar
3 jaar
3-5 jaar

Kosten na eerste opname worden enkel in de balans opgenomen in de boekwaarde van een actief, of
als een afzonderlijk actief, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
hiervan naar de Groep zullen vloeien en deze kosten betrouwbaar kunnen worden bepaald. Alle andere
herstellings- en onderhoudkosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening in de periode
waarin ze gemaakt worden.
Financieringkosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van
een actief dat pas na een aanzienlijke tijdsperiode klaar is voor het beoogde gebruik, worden niet
opgenomen in de kostprijs van dit actief, maar worden onmiddellijk als last opgenomen in de periode
waarin ze zijn gemaakt.
f. Leasing
Een lease-overeenkomst wordt ingedeeld als een financiële lease indien ze nagenoeg alle aan de
eigendom verbonden risico’s en voordelen overdraagt naar de lessee. Alle andere vormen van leases
worden beschouwd als operationele leases.
IPTE als lessee
Financiële leases
Activa gehouden onder een financiële lease worden opgenomen als activa van de Groep aan hun
reële waarde of, indien ze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen
verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De
hier tegenoverstaande verplichting ten aanzien van de lessor wordt in de balans opgenomen als een
verplichting onder financiële leases.

J a a r v e r s l a g

2 0 0 5

37

De minimale leasebetalingen worden deels als financieringskosten en deels als aflossing van de
uitstaande verplichting opgenomen op een wijze zodat dit resulteert in een constante intrestvoet over
het resterende saldo van de verplichting. De financieringskosten worden direct als kost opgenomen in
de winst- en verliesrekening.
Het af te schrijven bedrag van het geleasde actief wordt systematisch aan elke verslagperiode
toegerekend tijdens de periode van het verwachte gebruik, op een basis die consistent is met de
afschrijvingsgrondslagen die de lessee toepast voor af te schrijven activa in eigendom. Indien het
redelijk zeker is dat de lessee aan het einde van de leaseperiode de eigendom zal verkrijgen, is de
periode van het verwachte gebruik, de gebruiksduur van het actief. In het andere geval wordt het
actief afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze laatste korter is.
Operationele leases
Leasebetalingen op grond van operationele leases moeten op lineaire basis als last worden opgenomen
gedurende de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief
is voor het tijdspatroon van de voordelen die de gebruiker geniet. Ontvangen voordelen en vorderingen
als incentive om een operationele lease-overeenkomst af te sluiten worden ook op lineaire basis
gespreid over de leaseperiode.
g. Financieringskosten
Alle financieringskosten worden onmiddellijk als last opgenomen in de periode waarin ze zijn
gemaakt.
h. Bijzondere waardeverminderingen van immateriële en materiële vaste activa (met
uitzondering van goodwill)
Op elke rapporteringsdatum onderzoekt de Groep haar boekwaarden van materiële en immateriële
vaste activa ten einde te bepalen of er een indicatie is die wijst op een mogelijke bijzondere
waardevermindering van een actief. Indien een dergelijke indicatie bestaat, wordt de realiseerbare
waarde van het actief geschat ten einde het (eventueel) bijzonder waardeverminderingsverlies te
kunnen bepalen. Indien het echter niet mogelijk is om de realiseerbare waarde van een individueel
actief te bepalen, schat de Groep de realiseerbare waarde voor de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort.
De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en zijn
bedrijfswaarde. Voor het schatten van de gebruikswaarde worden de geschatte toekomstige kasstromen
verdisconteerd tegen een vóór belastings-disconteringsvoet welke de tijdswaarde van het geld en de
aan het actief verbonden risico’s weerspiegelt.
Indien de realiseerbare waarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) lager wordt
geschat dan de boekwaarde van het actief (of een kasstroomgenererende eenheid). wordt de
boekwaarde verminderd tot zijn realiseerbare waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies
wordt onmiddellijk als last opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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i. Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de kostprijs of de opbrengstwaarde.
Grondstoffen, verbruiksgoederen en goederen bestemd voor verkoop worden gewaardeerd tegen de
laagste waarde van de kostprijs of de opbrengstwaarde. De kostprijs wordt bepaald volgens de FIFO
methode. De kostprijs voor goederen in bewerking en afgewerkte producten omvat alle conversiekosten
en andere kosten om de voorraden op hun huidige locatie en in hun huidige staat te brengen. De
conversiekosten omvatten de productiekosten en de toegewezen vaste en variabele productieoverheadkosten (inclusief de afschrijvingen). De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs die
de Groep bij de verkoop van de voorraden in het kader van de normale bedrijfsuitvoering denkt te
realiseren. verminderd met de geschatte kosten van voltooiing van het product en de geschatte kosten
die nodig zijn om de verkoop te realiseren.
j. Financiële instrumenten
Handelsvorderingen
Handelsvorderingen worden initieel geboekt aan reële waarde. en worden vervolgens gewaardeerd
aan de geamortiseerde kostprijs berekend op basis van de effectieve-rentemethode. Passende
bijzondere waardeverminderingsliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekeing voor
geschatte niet realiseerbare bedragen indien er objectieve aanwijzingen zijn dat er een bijzonder
waardevermindersverlies is opgetreden. Het verliesbedrag wordt bepaald als het verschil tussen de
boekwaarde van het actief en de contante waarde van toekomstige, geschatte kasstromen contant
gemaakt tegen de oorspronkelijk effectieve rentevoet bij de eerste opname.
Beleggingen
Beleggingen worden opgenomen en ingeboekt op de transactiedatum indien de in- of verkoop van
de belegging gebonden is aan een contract waarvan de voorwaarden de levering van het actief
voorschrijven binnen de termijn die op de desbetreffende markt algemeen voorgeschreven of
overeengekomen is. Initieel worden zij gewaardeerd aan de reële waarde, vermeerderd met de direct
toerekenbare transactiekosten.
Schuldbewijzen waarvan de Groep stellig voornemens is en in staat is ze aan te houden tot het
einde van de looptijd worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs berekend met behulp van
de effectieve-rentemethode en verminderd met de eventuele afboekingen wegens bijzondere waar
deverminderingsverliezen ten einde rekening te houden met niet realiseerbare bedragen. Dergelijke
bijzondere waardeverminderingsverliezen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen als en
alleen als er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingsverliezen. Bijzondere
waardeverminderingsverliezen worden teruggenomen in volgende periodes wanneer de stijging in
de realiseerbare waarde objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die na de
afboeking plaatsvond. De terugname kan niet de geamortiseerde kostprijs overtreffen zoals deze zou
zijn geweest als de bijzondere waardevermindering niet was opgenomen.

J a a r v e r s l a g

2 0 0 5

39

Beleggingen andere dan de tot einde looptijd aangehouden beleggingen, worden geclassificeerd als
financiële activa en worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen
in de winst-en verliesrekening of als voor verkoop beschikbare financiële activa welke na eerste opname
gewaardeerd worden aan reële waarde. Voor verkoop beschikbare financiële activa, worden de winsten
en verliezen ten gevolge van wijzigingen in de reële waarde direct in het eigen vermogen opgenomen
tot zolang het financieel actief verkocht wordt, of bij het vaststellen van bijzondere waardeverminder
ingsverliezen. In dit geval wordt het (de) cumulatieve verlies (winst) dat direct in het eigen vermogen
was opgenomen, overgeboekt van het eigen vermogen naar de winst- en verliesrekening. Bijzondere
waardeverminderingsverliezen opgenomen in de winst- en verliesrekening op een belegging in een
eigen-vermogensinstrument dat wordt geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop wordt niet via de
winst- en verliesrekening teruggenomen. Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de
winst- en verliesrekening op een schuldbewijs geclassificeerd als beschikbaar voor verkoop wordt later
teruggenomen in de winst- en verliesrekening als de stijging in de reële waarde van het instrument,
objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het
bijzondere waardeverminderingsverlies.
Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contanten. direct opvraagbare deposito’s en andere
kortlopende, uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen
waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel risico van waardevermindering in zich dragen.
Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten
Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de Groep worden
gerubriceerd op basis van de economische realiteit van de contractuele afspraken en de definities
van een financiële verplichting en een eigen-vermogensinstrument. Een eigen-vermogensinstrument
is elk contract dat het overblijvende belang omvat in de activa van de Groep, na aftrek van alle
verplichtingen. De grondslagen voor financiële verslaggeving met betrekking tot specifieke financiële
verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten worden hieronder beschreven.
Bankleningen
Interestdragende bankleningen en kredietoverschrijdingen worden initieel gewaardeerd aan reële
waarde en worden vervolgens gewaardeerd volgens de geamortiseerde kostprijs berekend op basis van
de effectieve-rentemethode. Elk verschil tussen de ontvangsten (na transactiekosten) en de vereffening
of aflossing van een lening wordt opgenomen over de leningstermijn en dit in overeenstemming met
de grondslagen voor financiële verslaggeving met betrekking tot financieringskosten, die toegepast
worden door de Groep (zie hierboven).
Handelsschulden
Handelsschulden worden initieel gewaardeerd aan reële waarde en worden vervolgens gewaardeerd
volgens de geamortiseerde kostprijs berekend op basis van de effectieve-rentemethode.
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Eigen-vermogensinstrumenten
Eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de onderneming. worden opgenomen voor het bedrag
van de ontvangen sommen (na aftrek van direct toewijsbare uitgiftekosten).
Ingekochte eigen aandelen
Indien de Groep eigen aandelen inkoopt. wordt het betaalde bedrag. met inbegrip van de direct
toewijsbare directe kosten. verwerkt als een vermindering van het eigen vermogen. De opbrengst van
de verkoop van eigen aandelen wordt direct opgenomen in het eigen vermogen en heeft geen impact
op het netto resultaat.
Derivaten - Afgeleide produkten
De Groep gebruikt derivaten teneinde risico’s te bepreken met betrekking tot ongunstige
wisselkoersschommelingen en interestvoeten die voortvloeien uit de operationele, financiële en
beleggingsactiviteiten. De Groep gebruikt deze instrumenten niet voor speculatieve doeleinden en
houdt geen derivaten aan en geeft geen derivaten uit voor handelsdoeleinden (trading).
Derivaten worden initieel gewaardeerd aan kostprijs en worden na eerste opname gewaardeerd aan
reële waarde.
Derivaten die niet geclassificeerd kunnen worden als afdekkingen
Bepaalde derivaten kwalificeren niet als afdekkingstransacties. Wijzigingen in de reële waarde van
elk derivaat dat niet kwalificeert als een afdekkingtransactie (volgens IAS 39) wordt onmiddellijk
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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Financieel risico management

De Groep loopt beperkte financiële risico’s. Schommelingen in marktprijzen, wisselkoersverschillen
op verkopen en aankopen en intercompany leningen zijn risico’s inherent aan de activiteit van de
onderneming. Iedere groepsonderneming tracht steeds de financiële risico’s te minimaliseren.
Wisselkoersrisico:

Klantenrisico:

Liquiditeitsrisico:

IPTE is een internationaal

De Groep heeft een

De onderneming heeft

bedrijf en bijgevolg

ruime klantenbasis en

voldoende kredietlijnen bij

onderhevig aan verschillende

is niet afhankelijk van

financiële instellingen om

wisselkoersrisico’s, voornamelijk klantenconcentraties. Indien
in USD, GBP en SGD. De

nodig wordt beroep gedaan op

Groep maakt geen gebruik van

kredietverzekeringsmaatschap-

financiële produkten om deze

pijen.

de normale continuïteit te
garanderen.

risico’s af te dekken.
k. Vaste activa aangehouden voor verkoop
Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden geclassificeerd als ‘aangehouden voor
verkoop’ indien hun boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie en
niet door het voortgezette gebruik ervan. Deze voorwaarde is enkel en alleen vervuld wanneer de
verkoop zeer waarschijnlijk is en het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) in zijn huidige
staat onmiddellijk beschikbaar is voor verkoop. Het management moet zich verbonden hebben tot een
plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten), die naar verwachting
in aanmerking komt voor opname als een voltooide verkoop binnen één jaar na de datum van de
classificatie.
Een vast actief (of groep activa die wordt afgestoten) geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
wordt opgenomen tegen de laagste waarde van zijn boekwaarde en zijn reële waarde minus de
verkoopkosten.
l. Overheidssubsidies
Overheidssubsidies dienen pas te worden opgenomen als met redelijke zekerheid kan worden gesteld
dat:
• de Groep de aan de subsidies gekoppelde voorwaarden zal vervullen; en
• de subsidies zullen worden ontvangen.
Overheidssubsidies worden systematisch opgenomen als baten over de perioden die nodig zijn
om deze subsidies toe te rekenen aan de gerelateerde kosten die ze beogen te compenseren. Een
overheidssubsidie die wordt ontvangen als compensatie voor reeds opgelopen lasten of verliezen of
met het oog op het verlenen van onmiddellijke financiële steun aan de Groep zonder toekomstige
gerelateerde kosten. wordt opgenomen als baat van de periode waarin ze te ontvangen is.
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Investeringssubsidies worden opgenomen als uitgestelde baten.
Exploitatiesubsidies worden opgenomen als ze ontvangen zijn en gepresenteerd in mindering van de
daarmee verband houdende lasten

m. Voorzieningen
Een voorziening wordt opgenomen indien:
(a) de groep een bestaande (in recht afdwingbare of feitelijke) verplichting heeft ten gevolge van een
gebeurtenis in het verleden;
(b) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen
vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen; en
(c) het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat.
Het bedrag dat als voorziening is opgenomen, dient de beste schatting te zijn van de uitgaven die
vereist zijn om de bestaande verplichting op balansdatum af te wikkelen.
Reorganisatievoorzieningen worden aangelegd wanneer de Groep over een gedetailleerd formeel plan
beschikt en bij de betrokkenen een geldige verwachting heeft gewekt dat zij de reorganisatie zal
doorvoeren door het plan te beginnen uitvoeren of door de belangrijke kenmerken ervan mee te delen
aan de betrokkenen.
Product garanties en waarborgen
De Groep erkent op balansdatum de geschatte verplichtingen tot het herstellen of vervangen van haar
producten onder garantie. Deze voorziening wordt berekend op basis van historische gegevens met
betrekking tot het niveau van herstellingen en vervangingen.
Verlieslatende contracten
De Groep neemt een voorziening voor verlieslatende contracten op wanneer de economische voordelen
die naar verwachting uit het contract zullen worden ontvangen lager liggen dan de onvermijdelijke
kosten die nodig zijn om de verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen.
n. Opbrengsten
Opbrengsten worden opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen
naar de entiteit zullen vloeien en deze voordelen op betrouwbare wijze kunnen worden gewaardeerd.
Omzet wordt gerapporteerd na omzet belastingen en kortingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen als alle volgende voorwaarden zijn
vervuld:
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(a) de Groep heeft de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van de goederen overgedragen
aan de koper;
(b) de Groep behoudt over de verkochte goederen niet de feitelijke zeggenschap of betrokkenheid die
gewoonlijk toekomt aan de eigenaar;
(c) het bedrag van de opbrengst kan betrouwbaar worden bepaald;
(d) het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie naar de Groep
zullen vloeien; en
(e) de reeds gemaakte of nog te maken kosten met betrekking tot de transactie kunnen op
betrouwbare wijze worden gewaardeerd.
Voorzieningen voor kortingen worden opgenomen als een vermindering van de opbrengst op het
moment dat de gerelateerde opbrengsten worden opgenomen of wanneer de incentives werden
gegeven.
Opbrengsten uit de uitvoering van projecten
Opbrengsten uit de uitvoering van projecten worden opgenomen naar rato van de verrichte prestaties
op balansdatum indien het resultaat van een project betrouwbaar kan worden geschat. Indien het
resultaat op het project niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, worden opbrengsten enkel
en alleen opgenomen tot het bedrag van de opgenomen lasten die te recupereren zijn. In de periode
waarin verwacht wordt dat de economische voordelen die naar verwachting uit het project zullen
worden ontvangen lager liggen dan de onvermijdelijke kosten die nodig zijn om de verplichtingen uit
hoofde van het project na te komen, wordt het gehele geschatte verlies opgenomen in de winst- en
verliesrekening.
Rente
Rente wordt opgenomen op een proportionele basis die rekening houdt met de effectieve looptijd van
het actief waarop het betrekking heeft (de effectieve-rentemethode).
Dividenden
Dividenden worden opgenomen op het moment dat de aandeelhouder het recht heeft verkregen om
de betaling te ontvangen.
o. Winstbelastingen
Belastingen zijn gebaseerd op het resultaat van het boekjaar en omvatten zowel de over de
verslagperiode verschuldigde belastingslasten (baten) als uitgestelde belastingslasten (baten). Zij
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, behalve wanneer zij betrekking hebben op posten
die direct in het eigen vermogen zijn opgenomen; in dat geval worden ook zij direct opgenomen in
het eigen vermogen.
Actuele belasting is het bedrag van de verschuldigde winstbelasting, met betrekking tot de fiscale winst
van de periode, samen met eventuele aanpassingen die betrekking hebben op voorgaande perioden. Ze
wordt berekend aan de hand van de plaatselijke belastingtarieven (of belastingstarieven waarvan het
wetgevingsproces materieel is afgesloten) op de balansdatum.
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Uitgestelde belastingen worden opgenomen volgens de balansmethode voor de tijdelijke verschillen
die ontstaan uit verschillen tussen de fiscale boekwaarde van een actief of verplichting en de
boekwaarde in de balans. In het algemeen worden uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen
voor alle belastbare tijdelijke verschillen en uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen in
de mate dat belastbare winsten voor handen zullen zijn om aftrekbare tijdelijke verschillen tegen
af te zetten. Dergelijke vorderingen en verplichtingen worden niet opgenomen indien de tijdelijke
verschillen voortvloeien uit de eerste opname van goodwill of uit de eerste opname (andere dan in een
bedrijfscombinatie) van andere activa of verplichtingen in een transactie die geen enkel effect heeft
op de winst vóór belasting, noch op de fiscale winst.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen die
verband houden met investeringen in dochterondernemingen, filialen, geassocieerde ondernemingen
en belangen in joint ventures, tenzij de Groep het tijdstip kan bepalen waarop het tijdelijk verschil
wordt afgewikkeld en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de nabije toekomst niet
ongedaan zal worden gemaakt.
De boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering dient te worden beoordeeld op elke
balansdatum. De Groep verlaagt de boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering in zoverre het
niet langer waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn om het mogelijk te maken
het voordeel van die uitgestelde belastingvordering geheel of gedeeltelijk aan te wenden.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven
die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd
of de verplichting wordt afgewikkeld. Uitgestelde belastingen moeten als baten of lasten worden
opgenomen in de winst of het verlies over de periode, tenzij deze betrekking hebben op elementen
welke direct in het eigen vermogen zijn opgenomen, in dit geval wordt de uitgestelde belasting ook
direct in het eigen vermogen opgenomen.
Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd als en alleen als de entiteit een in
rechte afdwingbaar recht heeft opgenomen om de opgenomen bedragen te salderen en voornemens is
om de verplichting op nettobasis af te wikkelen of om de vordering te realiseren op hetzelfde moment
dat de verplichting wordt afgewikkeld.
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p. Personeelsbeloningen
Pensioenregelingen
De Groep heeft een aantal toegezegde-bijdragenregelingen. Betalingen voor een toegezegdebijdragenregeling worden als kost opgenomen zodra zij verschuldigd zijn.
Ontslagvergoedingen
De Groep neemt ontslagvergoedingen op als een verplichting en als een last. als en alleen als. zij
zich aantoonbaar heeft verbonden tot hetzij de beëindiging van het dienstverband van een
werknemer of groep van werknemers vóór de normale pensioendatum ofwel tot hetzij de betaling van
ontslagvergoedingen als gevolg van een aanbod dat aan werknemers is gedaan om vrijwillig ontslag
te nemen. De Groep heeft zich aantoonbaar verbonden tot beëindiging van het dienstverband als en
alleen als zij beschikt over een gedetailleerd formeel plan voor de beëindiging en er geen realistische
mogelijkheid bestaat voor de intrekking van het plan. Indien ontslagvergoedingen pas na tenminste 12
maanden na balansdatum verschuldigd zijn, worden ze gedisconteerd tot hun actuele waarde.
Winstdeling en bonusregelingen
Verplichtingen en kosten voor bonussen en winstdeling worden door de groep opgenomen op basis
van een formule die rekening houdt met de uit te keren winst aan de aandeelhouders en dit na enkele
aanpassingen. De Groep neemt een voorziening op wanneer zij een bestaande in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichting heeft om dergelijke betalingen te doen op basis van praktijken uit het
verleden.
q. Informatie met betrekking tot segmenten
Voor management rapporteringsdoeleinden onderscheidt het management twee belangrijke
bedrijfstakken: de “factory automation” business en de “contract manufacturing” business.
Deze bedrijfstakken vormen de basis voor de rapportering per segment. Financiële informatie met
betrekking tot de bedrijfssegmenten en de geografische segmenten is opgenomen onder 1.3.7.z.
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1.3.6. Wijzigingen in de groepsorganisatie
Acquisities en verkopen
Op 30 juni 2003 verwierf IPTE NV 52 % van de aandelen van Antest SARL voor een bedrag van
609.700. Deze acquisitie werd gefinancierd door een korte termijn banklening.
Antest SARL is een Franse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het verschil tussen de
aankoopprijs en het eigen vermogen van de verworven vennootschap, na aanpassing naar ‘fair
value’ van de activa en passiva op aanschaffingsdatum, bedroeg € 533.069 en werd als positief
consolidatieverschil geboekt en lineair afgeschreven over 10 jaar.
In oktober 2003 verwierf IPTE NV alle aandelen van Prodel Holding SAS voor een bedrag van
€ 9.531.909. Deze acquisitie werd gefinancierd door een korte termijn banklening.
Prodel Holding SAS is een Franse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het verschil tussen de
aankoopprijs en het eigen vermogen van de verworven vennootschap, na aanpassing naar ‘fair value’
van de activa en passiva op aanschaffingsdatum. bedroeg € (3.670.210), waarvan € 1.239.780 werd
geboekt als negatief consolidatieverschil, af te schrijven over dezelfde periode als de onderliggende
niet-monetaire activa en € 2.430.430 onmiddellijk ten bate van het resultaat werd genomen.
Op 1 juli 2004 verwierf Connect Systems International NV alle aandelen van Connectronics GmbH
(voorheen Infotron GmbH) voor een bedrag van € 713.040. Deze acquisitie werd gefinancierd door een
korte termijn banklening.
Connectronics GmbH is een Duitse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze
bedrijfscombinatie werd verwerkt in overeenstemming met IFRS 3 Bedrijfscombinaties. Het verschil
tussen de aankoopprijs en het eigen vermogen van de verworven vennootschap. na aanpassing
naar ‘fair value’ van de activa en passiva op aanschaffingsdatum, bedroeg € 713.040 en werd als
positief consolidatieverschil geboekt. Dit consolidatieverschil wordt niet langer afgeschreven maar is
onderhevig aan een jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingen.
Op 31 maart 2004 werd besloten de Autoveyor groep af te stoten, waardoor op 1 april 2004 de
controle overging op de overnemers.

1.3.7. Toelichtingen
a. Liquide middelen en beleggingen
Liquide middelen
Korte termijn beleggingen
Totaal

2005
3.544.967
149.825
3.694.792

2004
544.971
2.306.696
2.851.667

2003
4.050.584
11.018.783
15.069.367

Liquide middelen bestaan uit kasmiddelen en zichtrekeningen bij verschillende commerciële banken.
Een gedeelte van de liquide middelen per 31 december 2005, 2004 en 2003 diende als garantie voor
kaskredieten en korte termijn leningen opgenomen bij commerciële banken. Deze geldmiddelen, die
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beperkt in gebruik zijn, bedragen respectievelijk ongeveer € 268.785 in 2005, € 1.503.000 in 2004 en
€ 10.820.000 in 2003.
b. Handelsvorderingen
Handelsvorderingen
Voorziening voor dubieuze debiteuren
Netto handelsvorderingen

2005
26.849.866
(583.217)
26.266.649

2004
32.821.629
(561.720)
32.259.909

2003
37.185.941
(1.904.797)
35.281.144

2005
24.330.798
2.875.621
3.112.308
1.283.517
(7.614.472)

2004
21.803.477
4.195.676
3.241.438
806.051
(7.232.338)

2003
17.895.390
3.244.283
3.107.903
236.860
1.931.381
(5.799.418)

23.987.772

22.814.304

20.616.399

Voorziening voor dubieuze debiteuren
Saldo op 31 december 2003
Nieuwe voorzieningen in 2004
Teruggenomen/gebruikte provisies in 2004
Verworven van derden
Saldo op 31 december 2004
Nieuwe voorzieningen in 2005
Teruggenomen/gebruikte provisies in 2005
Verworven van derden
Saldo op 31 december 2005

1.904.797
246.693
(1.589.770)
561.720
194.871
(173.374)
583.217

c. Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Afgewerkte producten
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Voorziening voor traag roterende en
verouderde voorraden
Totaal
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d. Materiële vaste activa

Jaar eindigend op 31 december 2003
Aanschaffingswaarde
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Buitengebruikstellingen
Omrekeningsverschillen
Overboekingen
Einde van de periode
Gecumuleerde afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Buitengebruikstellingen
Omrekeningsverschillen
Overboekingen
Einde van de periode
Netto boekwaarde per 31 december 2003

Jaar eindigend op 31 december 2004
Aanschaffingswaarde:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Verkoop van materiële vaste activa
Buitengebruikstellingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Gecumuleerde afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Verkoop van materiële vaste activa
Buitengebruikstellingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Netto boekwaarde per 31 december 2004

Terrein en
Gebouwen

Machines,
installaties
en uitrusting

Meubilair
en rollend
materiaal

Activa in
aanbouw

Totaal

8.985.958
217.551
3.447.507
(40.821)
(295.057)
(277.461)
12.037.677

9.742.436
1.908.930
491.878
(398.775)
(92.688)
(15.352)
11.636.429

5.067.466
783.081
2.243.998
(796.246)
(190.145)
300.313
7.408.467

7.500
(7.500)
-

23.803.360
2.909.562
6.183.383
(1.235.842)
(577.890)
0
31.082.573

2.502.145
443.104
2.363.933
(32.660)
(105.246)
(44.215)
5.127.061
6.910.616

7.396.045
1.435.676
419.904
(343.380)
(56.829)
(11.435)
8.839.981
2.796.448

3.866.868
788.484
2.090.891
(738.947)
(139.466)
55.650
5.923.480
1.484.987

-

13.765.058
2.667.264
4.874.728
(1.114.987)
(301.541)
0
19.890.522
11.192.051

Terrein
en Gebouwen

Machines,
installaties
en uitrusting

Meubilair
en rollend
materiaal

Activa in
aanbouw

Totaal

12.037.677
409.975
476.943
(1.361.478)
(5.052)
(918)
11.557.146

11.636.429
1.503.696
258.814
(332.813)
(295.519)
68.706
12.839.313

7.408.467
920.566
45.762
(1.027.304)
(718.890)
(132.637)
6.495.965

20.336
20.336

31.082.573
2.854.573
781.519
(2.721.595)
(1.019.461)
(64.849)
30.912.760

5.127.061
734.753
(589.282)
(351)
4.263
5.276.444
6.280.703

8.839.981
1.584.515
(231.977)
(240.113)
(13.633)
9.938.773
2.900.540

5.923.480
692.994
(833.435)
(672.327)
(69.473)
5.041.239
1.454.725

20.336

19.890.522
3.012.262
(1.654.694)
(912.791)
(78.843)
20.256.456
10.656.304
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Jaar eindigend op 31 december 2005
Aanschaffingswaarde:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Transfers
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Gecumuleerde afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Transfers
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Netto boekwaarde per 31 december 2005

Terrein
en Gebouwen

Machines,
installaties
en uitrusting

Meubilair
en rollend
materiaal

Activa in
aanbouw

Totaal

11.557.146
658.703
(164.806)
262.115
12.313.158

12.839.313
2.602.499
(2.019.369)
3.691
63.402
13.489.536

6.495.965
698.211
(1.045.654)
4.996
106.984
6.260.502

20.336
17.187
(11.649)
(8.687)
17.187

30.912.760
3.976.600
(3.241.478)
432.501
32.080.383

5.276.444
637.872
(164.326)
253.744
6.003.734
6.309.424

9.938.773
1.136.135
(1.726.202)
12.546
9.361.252
4.128.284

5.041.239
570.486
(970.131)
74.199
4.715.793
1.544.709

17.187

20.256.456
2.344.493
(2.860.659)
340.489
20.080.779
11.999.604

De aanschaffingswaarde van de volledig afgeschreven activa, die nog actief worden gebruikt, is niet
significant.
Het bedrijf heeft geen financiële leasingsschulden en geen verplichtingen tot investeringen in
materiële vaste activa. Er zijn hypotheken voor een bedrag van € 5.500.001 op de gebouwen van
IPTE NV, Connect Systems NV en Connectronics NV. Deze gebouwen hebben een boekwaarde van
€ 2.701.000.
e. Intangible fixed assets

Jaar eindigend op 31 december 2003
Aanschaffingswaarde
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Buitengebruikstellingen
Overboekingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Gecumuleerde afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Buitengebruikstellingen
Overboekingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Netto boekwaarde per 31 december 2003
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Ontwikkelingskosten

Licenties

Goodwill

Overige

Totaal

1.620.351
22.862
(675)
1.642.538
1.265.809
137.239
(507)
1.402.541
239.997

700.867
28.694
729.561
378.433
105.937
20.423
504.793
224.768

296.489
296.489
261.624
15.450
277.074
19.415

165.838
8.273
25.252
199.363
84.228
32.635
10.685
468
128.016
71.347

2.783.545
31.135
53.946
(675)
2.867.951
1.990.094
291.261
31.108
(39)
2.312.424
555.527

Jaar eindigend op 31 december 2004
Aanschaffingswaarde
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Buitengebruikstellingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Gecumuleerde afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Verworven van derden
Buitengebruikstellingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Netto boekwaarde per 31 december 2004

Jaar eindigend op 31 december 2005
Aanschaffingswaarde
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Overboekingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Gecumuleerde afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Overboekingen
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Netto boekwaarde per 31 december 2005

Ontwikkelingskosten

Licenties

Goodwill

Overige

Totaal

1.642.538
(469)
(241)
1.641.828

729.561
78.413
(50.495)
757.479

296.489
296.489

199.363
15.685
(1.730)
(52)
213.266

2.867.951
94.098
(52.694)
(293)
2.909.062

1.402.541
120.070
(228)
1.522.383
119.445

504.793
83.724
(50.361)
538.156
219.323

277.074
3.159
280.233
16.256

128.016
31.993
(1.730)
(520)
157.759
55.507

2.312.424
238.946
(52.091)
(748)
2.498.531
410.531

Ontwikkelingskosten

Licenties

Goodwill

Overige

Totaal

1.641.828
(766.543)
474
875.759

757.479
66.572
(47.904)
(90.000)
7.963
720.821

296.489
(26.711)
296.489

213.266
49.085
(118.411)
90.000
103
234.043

2.909.062
115.657
(932.858)
8.540
2.100.401

1.522.383
110.916
(766.543)
474
867.230
8.529

538.156
107.023
(44.543)
(76.499)
(606)
533.984
186.837

280.233
(10.453)
(2)
269.778
0

157.759
25.938
(84.445)
76.499
104
175.855
58.188

2.498.531
243.877
(895.531)
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f. Consolidatieverschillen
De IPTE groep verwierf in juni 2003, 52 % van de aandelen van Antest SARL en in oktober 2003, 100
% van de aandelen van de Franse Prodel groep. Antest SARL werd geconsolideerd voor 6 maanden
in 2003. De Prodel groep werd geconsolideerd voor 3 maanden in 2003. De consolidatieverschillen
zijn berekend als het verschil tussen de aankoopprijs en het eigen vermogen van de verworven
vennootschap na aanpassingen naar fair value van activa en passiva op aanschaffingsdatum. Het totale
consolidatieverschil van de overname van Antest SARL bedraagt € 533.069 en wordt afgeschreven
over een periode van 10 jaar vanaf 1 juli 2003.
Voor de overname van de Prodel groep werd een negatief consolidatieverschil geboekt van € 3.670.210,
waarvan € 1.239.780 werd geboekt ten opzichte van niet-monetaire activa, afgeschreven over
dezelfde periode als de onderliggende niet-monetaire activa en waarvan € 2.430.430 werd geboekt
als afschrijving van het negatief consolidatieverschil in de resultatenrekening.
IPTE NV boekte in 2003 nog een bijkomend consolidatieverschil van € 70.000 voor de overname van
CS Slovakia. Dit consolidatieverschil werd afgeschreven over een periode van 5 jaar.
De restwaarde van het consolidatieverschil voor de overname van IPTE RF in 2001, werd in 2003
volledig afgeschreven naar zijn vermoedelijke realisatiewaarde, zijnde nul.
In april 2004, verkocht IPTE zijn participatie in de Autoveyor groep aan de minderheidsaandeelhouder
voor € 1. Op dat moment bedroeg de boekwaarde van de goodwill € 1.385.437. Dit bedrag werd samen
met de overige kosten die betrekking hadden op de verkoop verwerkt in de gerealiseerde minderwaarde
bij verkoop.
In 2004 verwierf Connect Systems International alle aandelen van Connectronics Germany GmbH
(voorheen Infotron GmbH) en werd opgenomen in de consolidatie voor 6 maanden in 2004. Het
consolidatieverschil is berekend als het verschil tussen de aankoopprijs en het (geconsolideerd) eigen
vermogen van de verworven vennootschap, na aanpassing naar de ‘fair value’ van de activa en de
passiva op aanschaffingsdatum.
Het totale consolidatieverschil voor deze acquisitie bedraagt € 713.040. Overeenkomstig IFRS 3
Bedrijfscombinaties, wordt de uit deze bedrijfscombinatie resulterende goodwill niet langer afgeschreven
maar vormt deze goodwill het voorwerp van een jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingen.
In 2005, stopte de IPTE groep de RF activiteiten en verkocht de resterende activa. De activa van de
onderneming waren reeds volledig afgeschreven in 2004.
De Raad van Bestuur is van mening dat de aard van de activiteiten, het cliënteel en de andere
bestanddelen van de verworven ondernemingen de resterende gebruiksduur van de goodwill
verantwoorden.
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De boekwaarde van de positieve consolidatieverschillen bedraagt per 31 december 2005, 2004 en 2003:

Netto consolidatieverschil op 1 januari 2003
Consolidatieverschil van nieuwe acquisities in
2003
Afschrijving consolidatieverschil in 2003
Netto consolidatieverschil op 31 dec. 2003
Netto consolidatieverschil op 1 januari 2004
Consolidatieverschil van nieuwe acquisities
in 2004
Afschrijving consolidatieverschil in 2004
Eliminatie van goodwill t.g.v. afstoten
van activiteiten
Netto consolidatieverschil op 31 dec. 2004
Netto consolidatieverschil op 1 januari 2005
Eliminatie van goodwill t.g.v. afstoten
RF activiteiten
Netto consolidatieverschil op 31 dec. 2005

Aanschaffingswaarde
15.235.651
600.068

15.835.719
15.835.719
713.040

Afschrijving
(4.143.122)

Netto
boekwaarde
11.092.529

(3.974.916)
(8.118.038)

7.717.681

(8.118.038)

7.717.681

(1.896.469)

(2.488.160)
1.896.469

14.652.290

(8.709.729)

5.942.561

14.652.290
(3.354.179)

(8.709.729)
3.354.179

5.942.561

11.298.111

(5.355.550)

5.942.561

De boekwaarde van de negatieve consolidatieverschillen bedraagt per 31 december 2005, 2004 en 2003:
Aanschaffingswaarde

Afschrijving

Netto
boekwaarde

-

-

-

3.575.853

-

-

3.575.853

(2.430.431)
(2.430.431)

1.145.422

Negatieve consolidatieverschillen
per 1 januari 2004
Negatieve consolidatieverschillen
van nieuwe acquisities in 2004
Afschrijving consolidatieverschil in 2004
Eliminatie van goodwill t.g.v. afstoten
activiteiten
Negatieve consolidatieverschillen
per 31 december 2004

3.575.853

(2.430.431)

1.145.422

-

-

-

-

(337.314)
-

-

3.575.853

(2.767.745)

808.108

Negatieve consolidatieverschillen per 1
januari 2005
Eliminatie van goodwill t.g.v. aanpassing
IFRS 3
Negatieve consolidatieverschillen
per 31 december 2005

3.575.853

(2.767.745)

808.108

(3.575.853)

2.767.745

0

0

Negatieve consolidatieverschillen per 1
januari 2003
Negatieve consolidatieverschillen
van nieuwe acquisities in 2003
Afschrijving consolidatieverschil in 2003
Negatieve consolidatieverschillen per 1
januari 2004
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Negatieve consolidatieverschillen worden op een lineaire manier in resultaat genomen overeenkomstig
de afschrijvingsmethode van de betrokken niet monetaire activa.
Overeenkomstig IFRS 3 Bedrijfscombinaties, wordt de goodwill die tot stand komt ten gevolge van
een bedrijfscombinatie daterend van of na 31 maart 2004 niet meer afgeschreven maar onderworpen
aan een jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingen. Ten gevolge daarvan zal de resterende
boekwaarde van de bedrijfscombinaties die dateerden van vóór 31 maart 2004, vanaf 1 januari
2005 niet meer worden afgeschreven maar onderworpen aan een jaarlijkse test op bijzondere
waardeverminderingen. Het resterende bedrag van negatieve consolidatieverschillen zal vanaf 1
januari 2005 worden afgeboekt ten opzichte van het eigen vermogen.
De netto goodwill op 31 december 2005 dient voor € 4.648.712 toegewezen te worden aan de
Connect Systems activiteit en voor € 1.293.849 aan de Andelec/Antest vennootschappen, die deel
uitmaken van de automatiseringsactiviteit.
Onder IAS 36 Bijzondere waardeverminderingen van Activa, test de onderneming jaarlijks de goodwill
op bijzondere waardeverminderingen en telkens wanneer er een aanwijzing bestaat dat de goodwill
een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
De waarde van de kasstroomgenererende eenheid wordt bepaald op basis van zijn gebruikswaarde. De
belangrijkste parameters voor het bepalen van de waarde van de kasstroomgenererende eenheid zijn
verdisconteringsfactor, groeivoet en verwachte wijzigingen in verkoopprijzen en kostenstructuur. Het
management bepaalt de disconteringsfactor gebruik makend van marktrentevoeten voor belasting van
toepassing voor businessactiviteiten vergelijkbaar met deze van de kasstroomgenererende eenheid. De
groeivoet is gebaseerd op de verwachte groeivoet van de desbetreffende industrie. De wijziging in
verkoopprijzen en in de kostenstructuur zijn gebaseerd op de meest recente prijs- en kostenevoluties
en op de vooruitzichten van de markt.
De Groep bepaalt cash flow vooruitzichten voor 8 jaar op basis van de meest recente budgetten
goedgekeurd door het management en markt extrapolaties voor de volgende 3 jaar op basis van
een verwachte groei van 10 percent. Deze groeivoet is niet hoger dan de gemiddelde groei voor de
desbetreffende markten.
De gebruikte verdisconteringsvoet van de cash flows is 8 percent.
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g. Toe te rekenen kosten, schulden met betrekking tot bezoldigingen en belastingen

Voorziening voor vakantiegeld
Sociale schulden
BTW schulden
Inkomstenbelasting
Bedrijfsvoorheffing
Toe te rekenen intresten
Over te dragen opbrengsten
Toe te rekenen kosten op projecten
Andere
Totaal

2005
2.315.704
2.385.623
248.561
104.884
8.583
36.818
250.742
10.391
504.431
5.865.737

2004
2.361.832
2.707.593
544.462
366.127
3.518
34.105
428.070
12.092
331.321
6.789.120

2003
1.997.903
2.168.395
665.075
464.877
253.733
302.372
128.489
229.137
6.209.981

2005
18.147.209

2004
18.056.117

2003
29.029.917

h. Bankleningen en financiële schulden

Gewaarborgde bankschulden

Op 31 december 2005 en 2004 beschikte IPTE NV over € 20 miljoen kredietlijnen bij verschillende
Belgische banken en voor € 3 miljoen bij buitenlandse banken. Op 31 december 2003 beschikte IPTE NV
over € 22,3 miljoen kredietlijnen bij verschillende Belgische banken. De kredietlijnen bij buitenlandse
banken kunnen enkel opgenomen worden door de groepsonderneming aan wie de kredietlijn is
toegestaan. De kredietlijnen toegestaan door Belgische banken kunnen door IPTE als groep opgenomen
worden. Op 31 december 2005 had IPTE voor € 15.618.458 kredietlijnen opgenomen bij de Belgische
banken. Op 31 december 2004 was dit € 15.794.006 en op 31 december 2003 was dit € 18.232.735.
Al deze kredietlijnen zijn in Euro. Gemiddelde intrestvoet op deze kredietlijnen is gebaseerd op Euribor
plus 1,5 per cent marge van de banken.
Tegenover deze kredietlijnen bij Belgische commerciële banken, heeft de groep de volgende garanties
afgegeven (per 31 december 2005, 2004 en 2003):
• inpandgave van handelszaak van IPTE NV, Connectsystems NV, Connect Systems International NV
and Connectronics NV, voor een waarde van € 20.000.000;
• hypotheek ter waarde van € 5.500.001 op gebouwen van IPTE NV, Connect Systems NV en
Connectronics NV. Deze gebouwen hebben een boekwaarde van € 2.701.000;
• inpandgave van alle huidige en toekomstige handelsdebiteuren ten belope van € 20.000.000.
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Daarenboven dienen de volgende financiële ratio’s op geconsolideerde basis gerespecteerd te
worden:
a) Minimum solvabiliteitsratio (*) van 30 % per 31 december 2005 . De solvabiliteitsratio per 31
december 2005 werd behaald;
b) De geconsolideerde cash flow (**) op kwartaalbasis dient positief te zijn.
Beide ratio’s werden behaald per 31 december 2005.
(*) gedefinieerd als eigen vermogen / aangepast balanstotaal (eigen vermogen = eigen vermogen + achtergestelde
lening, verminderd met consolidatieverschillen en immateriële activa, aangepast balanstotaal = balanstotaal
verminderd met consolidatieverschillen en immateriële activa – liquide middelen). Zoals expliciet
overeengekomen met de banken mag het balanstotaal verminderd worden met de liquide middelen op de
balans.
(**) gedefinieerd als netto winst van de geconsolideerde periode + afschrijving van materiële en immateriële
activa + afschrijving consolidatieverschillen.

i. Schulden op meer dan één jaar

Gewaarborgde schulden
Niet gewaarborgde schulden
Achtergestelde leningen
Totaal lange termijn schuld
Verminderd met korte termijn gedeelte
Totaal

2005
3.441.717
7.000.000
7.000.000
10.441.717
(691.787)
9.749.930

2004
3.348.001
7.000.000
7.000.000
10.348.001
(619.900)
9.728.101

2003
4.354.882
3.500.000
3.500.000
7.854.882
(1.167.105)
6.687.777

Het terugbetalingsplan van de lange termijn schuld op 31 december 2005 is als volgt:
2007
2008
2009
2010
2011
Na 2011
Totaal

659.559
7.834.079
273.910
239.002
197.659
545.721
9.749.930

Alle lange termijn schulden zijn uitgedrukt in Euro. De gemiddelde intrestvoet op de lange termijn
leningen wordt elke kwartaal herzien en is gebaseerd op Euribor 3 maanden plus 1,5 per cent marge
van de banken. Er is geen belangrijk verschil tussen de boekwaarde en de ‘fair value’ van de lange
termijn schulden.
IPTE NV heeft een overeenkomst gesloten met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het
management van de onderneming waarbij LRM en het management van IPTE ingetekend hebben op een
achtergestelde lening met warranten uitgegeven door IPTE NV voor een totaal bedrag van € 7 miljoen,
waarvan € 3.500.000 uitgegeven werd in 2003 en € 3.500.000 in 2004. Deze overeenkomst werd
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afgesloten op 13 maart 2003 en betreft een intrest dragende achtergestelde lening en warranten. De
uitgifte van de achtergestelde lening werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18 april
2003 en 16 april 2004. De duur van de achtergestelde lening is 5 jaar en de uitoefenprijs van de
warranten bedraagt € 4,8.
De eerste schijf van € 3,5 miljoen van de achtergestelde lening werd uitgegeven met ingang van 18 april
2003 en met vervaldatum 28 april 2008 en de tweede schijf van € 3,5 miljoen van de achtergestelde
lening werd uitgegeven met ingang van 20 december 2004 en met vervaldag 20 december 2009.
1.458.332 warranten B1 werden gecreëerd. Al deze warranten werden gegeven aan LRM en het
management (1.250.000 warranten aan LRMNV and 208.332 aan het management). Deze warranten
hebben dezelfde duur als de achtergestelde leningen.
j. Voorzieningen
Garantieverplichtingen
571.860
357.912
(571.860)
357.912
470.781
(307.912)
520.781

Saldo op 31 december 2003
Voorzieningen geboekt in 2004
Voorzieningen gebruikt in 2004
Voorzieningen teruggenomen in 2004
Saldo op 31 december 2004
Voorzieningen geboekt in 2005
Voorzieningen gebruikt in 2005
Voorzieningen teruggenomen in 2005
Saldo op 31 december 2005

Herstructurering

Overige

Totaal

1.468.000
1.468.000
(850.644)
(567.356)
50.000

4.021.520
1.434.887
(2.381.801)
(750.129)
2.324.477
877.422
(976.953)
(453.947)
1.770.999

4.593.380
3.260.799
(2.953.661)
(750.129)
4.150.389
1.348.203
(2.134.764)
(1.022.048)
2.341.780

Voorzieningen werden zowel per 31 december 2004 als per 31 december 2005 geboekt als schulden
op korte termijn omdat verwacht wordt dat de kosten zullen worden opgelopen in het volgende
boekjaar.
Garantieverplichtingen
De onderneming en haar dochterondernemingen geven één jaar garantie op verkochte producten
en projecten. Om de risico’s te dekken werd er een totale voorziening geboekt van € 520.781 per 31
december 2005 en respectievelijk € 357.912 en € 571.860 per 31 december 2004 en 2003. Deze raming
gaat uit van een berekening op basis van de historische garantiekosten waarbij het Management
meent dat de toekomstige garantiekosten zich op dit peil zullen handhaven. De onderneming heeft in
de afgelopen jaren geen belangrijke schade-eisen met garantie gehad.
Voorzieningen herstructurering
De onderneming begon eind 2004 met de herstructurering van haar automatiseringsactiviteit. Deze
herstructurering betekende een afbouw van personeel en van bepaalde business activiteiten. Eind 2004 werd
een voorziening van € 1.468.000 geboekt. De herstructurering was voltooid in 2005 en een voorziening van
€ 567.356 werd tegengeboekt. De groep boekte voor € 500.800 bijkomende kosten voor het stopzetten van
de IPTE RF activiteiten, waarvoor geen voorziening aangelegd was. Als onderdeel van de herstructurering
werd eind 2004 de boekwaarde van alle activa van de RF onderneming volledig afgeschreven.
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Andere voorzieningen
Andere voorzieningen werden aangelegd voor risico’s en contractuele verplichtingen bestaand op
balansdatum voornamelijk met betrekking tot afgewerkte producten en verwervingen. Deze raming
gaat uit van een berekening op basis van projectanalyse.
De betwisting tussen de vennootschap en de Nederlandse belastingsautoriteiten waarvoor een provisie
van € 453.947 werd aangelegd in 2000, werd opgelost. Aangezien geen kosten werden opgelopen,
werd de provisie van € 453.947 volledig teruggenomen in 2005.
k. Eigen vermogen en rechten verbonden aan de aandelen
Per 31 december 2005, wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 5.476.092 uitgegeven aandelen
zonder nominale waarde.
Op 22 mei 2000 is IPTE overgegaan tot een initieel openbaar aanbod (IPO) van 1.194.396 nieuwe
aandelen. Op hetzelfde moment gebeurde er een aandelensplitsing door 2000. De achtergestelde
obligatielening van 4.957.870 deels verleend door NIB capital (7/8) en deels door Artesia (1/8) werd
op hetzelfde ogenblik omgezet in kapitaal. Overeenkomstig de IFRS normen werden de kosten voor
dit openbaar aanbod (1.397.266 Euro), verminderd met het belastingeffect (€ 558.900), afgetrokken
van de uitgiftepremies.
Elke aandeelhouder is gemachtigd tot 1 stem per aandeel, onder voorbehoud van de specifieke
beperkingen inzake stemrecht zoals deze vervat zijn in de statuten van de onderneming en de Belgische
Vennootschappenwet, waartoe de beperkingen voor aandelen zonder stemrecht en de opheffing tot
stemrecht van niet volstorte aandelen (op verzoek van de Raad van Bestuur) behoren.
Onder de Belgische Vennootschapswetgeving beslissen de aandeelhouders over de verdeling van de
winsten op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Aandeelhouders. Dividenden kunnen in geld of
in natura betaald worden.
In 2000 is IPTE overgegaan tot een aandelenoptieplan voor haar werknemers. Dit warrantenplan gaf de
mogelijkheid tot inschrijving op maximaal 200.000 warranten die elk het recht gaven op inschrijving
op 1 aandeel van de Vennootschap tegen de prijs van 20 Euro. In totaal werden 182.850 warranten
uitgegeven aan het personeel. De warranten werden verleend voor een periode van 10 jaar en kunnen
ten vroegste uitgeoefend worden in 2004. Bij uitoefening van deze warranten zal een verwatering
optreden van de bestaande aandeelhouders. Hiervoor werd niets erkend in de jaarrekening.
IPTE NV heeft een overeenkomst gesloten met de Limburgse Reconversie Maatschappij LRM en het
management van de onderneming waarbij LRM en het management van IPTE ingetekend hebben
op een achtergestelde lening met warranten uitgegeven door IPTE NV voor een totaal bedrag van
€ 7 miljoen. Deze overeenkomst werd afgesloten op 13 maart 2003 en betreft een intrest dragende
achtergestelde lening en warranten. De uitgifte van de achtergestelde lening werd goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van 18 april 2003 en 16 april 2004. De duur van de achtergestelde lening is 5
jaar en de uitoefenprijs van de warranten bedraagt € 4,8.
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Op de Algemene Vergadering werden 1.458.332 warranten B1 gecreëerd. Al deze warranten B1
werden gegeven aan LRM en het management (1.250.000 warranten aan LRM NV en 208.332 aan het
management) die in totaal een achtergestelde lening van € 7.000.000 hebben toegekend.
De eerste schijf van € 3,5 miljoen van de achtergestelde lening werd uitgegeven met ingang van 18 april
2003 en met vervaldatum 28 april 2008 en de tweede schijf van € 3,5 miljoen van de achtergestelde
lening werd uitgegeven met ingang van 20 december 2004 en met vervaldag 20 december 2009.
Met betrekking tot de warranten aan werknemers en met betrekking tot de warranten van de
achtergestelde lening werden geen elementen opgenomen in de resultatenrekening.
l. Uitgestelde belastingen
De componenten van de uitgestelde belastingen – activa en passiva zijn als volgt:

Uitgestelde belastingen – activa
• Kosten voor onderzoek
• Verliezen van de geconsolideerde
vennootschappen
• Andere voorzieningen
Uitgestelde belastingen – passiva
• Materiële vaste activa
• Voorraden
• Andere
Netto uitgestelde
belastingskost/(opbrengst)

Saldo op
december
2005

Belastingen
in resultaat
2005

Saldo op
december
2004

Belastingen
in resultaat
2004

Saldo op
december
2003

Belastingen
in resultaat
2003

Saldo op
december
2002

901.553
89.331
602.910

(13.447)
(77.669)
(145.090)

915.000
167.000
748.000

(173.000)
(14.830)
(158.170)

1.088.000
181.830
906.170

246.523
157.888
88.635

841.477
23.942
817.535

209.312
(901.553)
(364.273)
(537,280)
-

(209.312)
13.447
19.727
(6.280)
-

(915.000)
(384.000)
(531.000)
-

307.439
99.780
183.360
24.299
134.439

(1.222.439)
(483.780)
(714.360)
(24.299)
-

(258.739)
17.277
(314.084)
38.068
(12.216)

(963.700)
(501.057)
(400.276)
(62.367)
-

Uitgestelde belastingen kunnen ontstaan in de volgende situaties:
• Immateriële vaste activa: versnelde fiscale afschrijvingen geven aanleiding tot een lagere fiscale
basis dan de boekwaarde;
• Materiële vaste activa: versnelde fiscale afschrijvingen geven aanleiding tot een lagere fiscale basis
dan de boekwaarde;
• Voorraden kunnen hoger gewaardeerd zijn dan door het toepassen van de fiscaal aanvaarde
“completed contract” methode.
• Voorzieningen opgenomen voor fiscale doeleinden in de enkelvoudige boeken, economisch niet
verantwoord.
• Vennootschappen die verliezen rapporteren: uitgestelde belastingsactiva worden erkend indien er
voldoende (toekomstige) belastbare winsten tegenovergesteld kunnen worden.
Uitgestelde belastingsactiva tengevolge van ondernemingen die verliezen rapporteren worden enkel
op de balans erkend voor het bedrag waarvoor deze ondernemingen ook uitgestelde belastingspassiva
rapporteren en wanneer de tijdverschillen overeenstemmen.

J a a r v e r s l a g

2 0 0 5

59

De groep heeft voor € 36.774.000, € 27.731.000, € 13.194.000 en € 13.194.000 niet erkende fiscale
compenseerbare verliezen zonder vervaldatum op respectievelijk 31 december 2005, 2004 en 2003 en
voor € 10.117, € 7.596.000 en € 3.339.000 niet erkende uitgestelde belastingsactiva, op respectievelijk
31 december 2005, 2004 en 2003
Tijdelijke verschillen in deelnemingen (niet uitgekeerde resultaten) bedragen bij benadering
€ 43.700.000, € 39.000.000 en € 39.200.000 op respectievelijk 31 december 2005, 2004 en 2003.
Aangezien het de bedoeling van de groep is om deze winsten op een permanente basis te investeren in
deze vennootschappen worden geen uitgestelde belastingsschulden hierop voorzien.
m. Erkenning van opbrengsten
De onderneming erkent opbrengsten met betrekking tot projecten in functie van de voortgang der
werken die gemeten wordt op basis van de gepresteerde uren in percentage van het totaal geschatte
arbeidsuren voor het project. Wanneer de afloop en/of voortgang van een project niet betrouwbaar kan
gemeten worden, worden opbrengsten enkel erkend in de mate dat de opgelopen kosten factureerbaar
zijn. Verliezen op projecten worden dadelijk erkend.
De opbrengsten, voortvloeiend uit niet afgewerkte projecten en erkend als inkomsten in 2005, maken
voor € 5.430.087 deel uit van de omzet. Van deze opbrengsten werd € 2.167.391 geboekt als ‘op te
stellen facturen’ (niet gefactureerd bedrag) en het resterende bedrag (€ 3.262.696) werd in mindering
gebracht op de voorschottenrekening (reeds gefactureerd). De kost van de verkopen op deze niet
afgewerkte projecten bedraagt € 2.754.013.
De opbrengsten, voortvloeiend uit niet afgewerkte projecten en erkend als inkomsten in 2004, maken
voor € 7.954.380 deel uit van de omzet. Van deze opbrengsten werd € 1.939.180 geboekt als ‘op te
stellen facturen’ (niet gefactureerd bedrag) en het resterende bedrag (€ 6.015.200) werd in mindering
gebracht op de voorschottenrekening (reeds gefactureerd). De kost van de verkopen op deze niet
afgewerkte projecten bedraagt € 4.647.301.
De opbrengsten, voortvloeiend uit niet afgewerkte projecten en erkend als inkomsten in 2003, maken
voor € 6.083.930 deel uit van de omzet. Van deze opbrengsten werd € 2.236.302 geboekt als ‘op te
stellen facturen’ (niet gefactureerd bedrag) en het resterende bedrag (€ 3.847.628) werd in mindering
gebracht op de voorschottenrekening (reeds gefactureerd). De kost van de verkopen op deze niet
afgewerkte projecten bedraagt € 3.171.622.
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n. Kosten van de verkopen

Materiaalkost
Personeelskosten
Afschrijvingen
Kapitaalsubsidies
Herstelling en onderhoud
Overige
Totaal

2005
67.867.814
24.424.147
1.842.202
(7.185)
650.846
3.107.565
97.885.530

2004
70.126.737
27.144.414
2.419.851
(17.398)
802.173
3.320.882
103.796.659

2003
59.099.399
21.018.254
2.048.769
(31.355)
568.363
2.379.796
85.083.226

2005
5.067.793
261.346
(10.669)
483.211
5.801.681

2004
4.743.247
426.516
(25.833)
536.074
5.680.004

2003
5.502.944
514.901
(46.558)
500.693
6.471.980

2005
5.764.000
366.865
(2.830)
1.464.376
1.164.454
8.756.865

2004
6.197.661
235.195
(6.854)
2.152.421
(366.405)
8.212.018

2003
3.955.466
236.905
(12.352)
665.853
1.568.923
6.414.795

o. Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Personeelskosten
Afschrijvingen
Kapitaalsubsidies
Overige
Totaal

p. Algemene en administratieve kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Kapitaalsubsidies
Erelonen
Overige
Totaal

De overige algemene en administratieve kosten van 2004 omvatten de terugname van een voorziening
van € 1.769.000 met betrekking tot een geschil met een klant.
q. Verkoopkosten

Personeelskosten
Representatie en reiskosten
Publiciteit
Afschrijvingen
Kapitaalsubsidies
Transportkosten
Beurskosten en overige
Totaal

2005
5.195.759
1.359.346
269.898
117.957
(1.089)
1.793.328
1.275.323
10.010.522

2004
6.396.932
1.546.780
320.161
169.645
(2.636)
1.821.000
1.663.574
11.915.456

J a a r v e r s l a g

2003
5.321.969
1.498.648
242.749
157.948
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r. Personeelskosten en gemiddeld aantal werknemers

Lonen en salarissen
Groepsverzekering
Overige
Totaal

2005
38.290.371
587.087
1.574.241
40.451.699

2004
42.293.473
581.726
1.607.055
44.482.254

2003
33.878.705
419.392
1.500.536
35.798.633

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg 1.434 in 2005, 1.302 in 2004 en 1.168 in 2003. De stijging
van het aantal werknemers in 2005, 2004 en 2003 wordt grotendeels verklaard door de uitbreiding van
de Connect activiteiten in Roemenië in 2005, de verwerving van Connectronics GmbH en de groei in de
contract manufacturing activiteit in 2004 en de verwerving van de Prodel groep in oktober 2003.
Groepsverzekering
De onderneming heeft een groepsverzekering van het type ’vaste bijdrage’ (Defined Contribution)
afgesloten voor bepaalde werknemers. De bijdragen variëren van 1 % tot 3 % van het salaris. De
premies die deels betaald worden door de werkgever en deels door de werknemer, worden berekend
door een externe verzekeringsmaatschappij en de kosten worden opgenomen in de periode waarop zij
betrekking hebben. De premies betaald voor deze groepsverzekering bedragen € 291.332, € 372.908
en € 296.135 in respectievelijk 2005, 2004 en 2003.
s. Depreciation charges and amortization
Materiële vaste activa
Kost van de verkopen
Algemene en administratieve kosten
Verkoopkosten
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Immateriële vaste activa
Kost van de verkopen
Totaal afschrijvingen

2005
2.344.493
1.598.325
366.865
117.957
261.346
243.877
243.877
2.588.370

2004
3.012.262
2.180.906
235.195
169.645
426.516
238.946
238.946
3.251.208

2003
2.667.262
1.757.508
236.905
157.948
514.901
291.261
291.261
2.958.523

2005
24.943
412.695
437.638
1.756.496
158.002
563.773
(2.478.271)
(2.040.633)

2004
177.020
569.478
4.921
751.419
1.466.957
171.719
954.701
2.593.377
(1.841.958)

2003
59.130
634.158
451
693.739
1.407.929
173.806
1.017.002
2.598.737
(1.904.998)

t. Financiële opbrengsten en kosten

Intresten
Wisselkoersverschillen
Andere
Totaal financiële opbrengsten
Intresten
Bankkosten
Wisselkoersverschillen
Totaal financiële kosten
Netto financieel resultaat

De intrest kosten van 2005 bevatten voor € 864.244 intresten op de achtergestelde lening (€ 420.000
in 2004).
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u. Winstbelastingen
Inkomstenbelastingen worden berekend op de belastbare winst van de individuele ondernemingen die
in de consolidatie opgenomen zijn. De vennootschap erkent uitgestelde belastingen overeenkomstig
IAS 12.
De vennootschap heeft beslist om, behalve op de fiscaal overdraagbare verliezen van de
moederonderneming IPTE NV, geen uitgestelde belastingsactiva te erkennen op de fiscaal overdraagbare
verliezen, omdat de voorwaarden volgens IAS 12 niet vervuld waren.

Inkomstenbelasting van
het huidig boekjaar
Inkomstenbelasting van
het vorige boekjaar
Uitgestelde belastingen
Totaal

2005
266.129

2004
140.605

2003
34.072

(278.272)

273

54.775

(12.143)

(134.439)
6.439

12.216
101.063

De reconciliatie tussen de effectieve en de toepasbare belastingsvoet is als volgt:

Winst/(verlies) voor belastingen
Niet aftrekbare kosten
Afschrijving consolidatieverschil
Effect van ondernemingen
die verliezen rapporteren
Belastingsvermindering
Aanwending overgedragen verliezen
Niet belastbare opbrengsten
Belastbare winst
Belastingen
In %

2005
2.156.118

2004
(5.621.431)

2003
(852.032)

3.214.000

765.409
10.099.244

1.544.486
2.433.237

(2.172.118)
(2.330.000)
778.000
266.129
34,2 %

(4.899.203)
344.019
140.605
40,9 %

(1.434.072)
(1.581.709)
109.910
34.072
31 %

De uitgestelde belastingen die werden opgenomen, zijn het gevolg van tijdsverschillen in de erkenning
van opbrengsten en kosten in de jaarrekening enerzijds en voor fiscale doeleinden anderzijds.
v. Earnings per share
De winst per aandeel wordt berekend door het aandeel van de groep in de netto winst van de periode
te delen door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen gedurende de periode.
Op 3 maart 2000 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist een
aandelensplitsing van 1 tegen 2.000 door te voeren, hetgeen het totaal aantal aandelen op 4.000.000
brengt. De winst per aandeel na aandelensplitsing toont het aandeel van de groep in de winst van de
periode gedeeld door het aantal aandelen na splitsing, zijnde 4.000.000 aandelen. Het aantal aandelen
werd verhoogd met 1.476.092 op het moment van beursgang (mei 2000). De winst per aandeel
toont het aandeel van de groep in de winst van de periode gedeeld door het aantal aandelen, zijnde
5.476.092 aandelen.
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De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 maart 2000 heeft verder
besloten200.000 warrants ‘B’ uit te geven aan personeelsleden. In totaal werden 182.250 warranten
voor een periode van 10 jaar uitgegeven die ten vroegste in 2004 uitgeoefend kunnen worden.
Uitoefening van deze warranten zal tot een verwatering van de bestaande aandelen leiden.
Op de Algemene Vergadering van 18 april 2003 werden 1.458.332 warranten B1 gecreëerd. Al deze
warranten B1 werden gegeven aan LRM en het management (1.250.000 warranten aan LRM NV
en 208.332 aan het management) die in totaal een achtergestelde lening van € 7.000.000 hebben
toegekend (€ 3.500.000 in april 2003 en € 3.500.000 in december 2004).

Netto winst/(verlies) beschikbaar voor verdeling
Gewogen gemiddelde aantal aandelen
Winst per aandeel/netto winst beschikbaar voor verdeling
Gewogen gemiddelde aantal aandelen na verwatering
Winst per aandeel na verwatering/netto winst beschikbaar voor verdeling

2005
2.046.008
5.476.092
0.37
5.476.092
0.37

2004
(5.600.143)
5.476.092
(1.02)
5.476.092
(1.02)

2003
(700.745)
5.476.092
(0.13)
5.476.092
(0.13)

Er werden aan het personeel 182.850 warranten toegekend die uitgeoefend kunnen worden aan een
prijs van € 20 en 1.458.332 warranten werden toegekend aan LRM (1.250.000) en aan het management
(208.332) aan een uitoefenprijs van € 4,8 (zie toelichting 1.3.7.k). Aan het einde van december 2005,
2004 en 2003 bedroeg de boekwaarde van de aandelen respectievelijk € 4,34, € 3,20 en € 3,29; geen
van de bestaande aandelen werden opgenomen in de verwaterde winst per aandeel.
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w. Toelichtingen bij kasstroomtabellen
IPTE verwierf in 2003 de Prodel groep en Antest SARL.
IPTE verwierf in 2004 Connectronics GmbH. De omzet van Connectronics GmbH voor de periode van
1 januari tot 1 juli 2004 bedraagt € 5.047.000 met een netto verlies van € 144.000.
Overnames
Liquide middelen
Vorderingen
Voorraden
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Overige vlottende activa
Totaal overgenomen activa
Leveranciers en toegerekende kosten
Korte en lange termijn schulden
Overige korte termijn schulden
Voorzieningen
Netto verworven activa
Consolidatieverschil
Aankoopprijs (betaling)
Verworven liquide middelen
Netto kasstromen van overnames

2005
-

2004
1.013.148
2.344.388
781.520
78.019
4.217.075
(2.069.620)
(1.650.006)
(497.437)
(12)
713.040
713.040
713.040

2003
13.678.370
4.234.126
2.610.593
1.308.656
22.838
1.861.630
23.716.213
(3.022.068)
(171.750)
(3.981.680)
(3.361.155)
13.179.560
(3.067.146)
10.112.414
13.678.370
(3.565.956)

Op 31 maart 2004 heeft de groep een overeenkomst tot de verkoop van de Autoveyor groep afgesloten.
Deze verkoop werd gefinaliseerd op 1 april 2004, zijnde de datum waarop de controle over de Autoveyor
groep overging op de kopers.
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De netto activa van de Autoveyor groep op datum van verkoop en op 31 december 2003 zijn als
volgt:

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Overige vlottende activa
Liquide middelen
Lange termijn schulden
Lange termijn schulden die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Handelsschulden
Toegerekende kosten
Overige korte termijn schulden
Totaal
Toewijsbare goodwill
Toewijsbare omrekeningsverschillen
Totaal
Verlies op verkoop
Totale overnameprijs
Voldaan in liquide middelen
Voldaan in liquide middelen
Overname liquide middelen
Bank saldo
Totaal

31/03/2004
1.066.901
1.173.636
2.288.683
154.574
272.807
(113.526)
(48.219)
(1.157.200)
(3.178.552)
(304.472)
(154.183)
449
1.384.988
344.426
1.729.863

31/12/3003
1.096.505
1.272.431
2.156.784
176.281
349.376
(120.870)
(563.311)
(1.194.803)
(2.464.199)
(358.660)
(1.748)
347.786

(1.969.373)
(239.510)
(239.510)

(239.510)
(272.807)
(512.317)

x. Stopzetten van activiteiten
Op 31 maart 2004 heeft de groep een overeenkomst tot de verkoop van de Autoveyor groep afgesloten
(automatiseringsdivisie). De Raad van Bestuur heeft beslist deze activiteiten te stoppen aangezien de
activiteiten in Singapore niet langer werden beschouwd als behorend tot de kernactiviteiten. Deze
verkoop werd gefinaliseerd op 1 april 2004, zijnde de datum waarop de controle over Autoveyor
overging op de kopers.
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De resultaten van de Autoveyor activiteiten van de periode van 1 januari 2004 tot 31 maart 2004 zijn
opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening en zijn als volgt:
Periode eindigend
31 maart 2005

Periode eindigend
31 maart 2004

Jaar eindigend
31 december 2003

-

1.951.417
(2.181.227)
(229.810)

9.724.876
(9.849.733)
(124.857)

-

(45.327)
(1.969.373)
(38.988)
(2.283.498)
(2.733)
(2.286.231)

(171.507)
(124.932)
(421.296)
(29.081)
(450.377)

Omzet
Operationele kosten
Operationeel resultaat voor
afschrijvingen
Afschrijvingen
Herstructureringkosten
Financieringskosten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Result na belastingen

y. Herstructureringskosten
In het 4de kwartaal van 2004 besloot de groep de automatiseringsactiviteit te herstructureren. Deze
herstructurering betekende een afbouw van personeel in de productieafdelingen, het vernietigen
van voorraden die niet langer zullen gebruikt worden in de toekomst en het boeken van bijzondere
waardeverminderingen op activa.
31/12/2004
1.686.355
767.000
391.000
213.955
3.058.310

Ontslagvergoedingen
Afschrijving voorraden
Bijzondere waardeverminderingen op activa
Overige kosten
Totaal

De herstucturering was voltooid in 2005. Ten gevolge van onderhandelingen met het personeel en
het gebruik van pensioenplanning in bepaalde landen, bedroegen de eigenlijke ontslagvergoedingen
€ 849.899. De resterende provisie voor ontslagvergoedingen viel vrij in het resultaat van 2005.

J a a r v e r s l a g

2 0 0 5

67

z. Rapportering per segment
Segmentrapportering is gebaseerd op volgende grondslagen:
A. Business segmenten
De activiteiten van de groep IPTE kunnen opgesplitst worden in twee segmenten, enerzijds de “factory
automation» activiteit, en anderzijds de “contract manufacturing” activiteit.
De resultatenrekeningen voor «factory automation» activiteit zijn als volgt samengesteld (vóór
afschrijving van consolidatieverschillen):

Omzet
Kosten van de verkopen
Bruto-marge

2005
48.076.131
(33.443.749)
14.632.382

(10.5)

Kosten van onderzoek
en ontwikkeling
Algemene en
administratieve kostens
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten/
-kosten (netto)
Bedrijfswinst
(voor afschrijving consolidatieverschil)

In %
100
(69.6)
30.4

2004
54.557.415
(43.378.780)
11.178.635

In %
100
(79.5)
20.5

2003
58.030.354
(42.635.814)
15.394.540

In %
100
(73.5)
26.5

(5.004.479)

(9.2)

(5.951.097)

(10.3)

(5.129.738)

(16.7)

(4.379.787)

(8.0)

(3.773.193)

(6.5)

(4.847.252)
768.476

(10.0)
1.6

(7.181.198)
693.881

(13.2)
1.3

(5.896.595)
1.173.663

(10.2)
2.0

355.512

0.7

(8.6)

947.318

1.6

(4.692.948)

De resultatenrekeningen voor de “contract manufacturing” activiteit zijn als volgt samengesteld (vóór
afschrijving van consolidatieverschillen):

Omzet
Kosten van de verkopen
Bruto-marge
Kosten van onderzoek
en ontwikkeling
Algemene en
administratieve kosten
Verkoopkosten
Overige bedrijfsopbrengsten/
-kosten (netto)
Bedrijfswinst (voor afschrijving
consolidatieverschil)
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2005
78.856.801
(64.712.375)
14.144.426
(733.324)

In %
100
(82.1)
17.9
(0.9)

2004
74.253.652
(60.640.577)
13.613.075
(675.537)

In %
100
(81.7)
18.3
(0.9)

2003
52.329.578
(42.986.996)
9.342.582
(520.883)

In %
100
(82.1)
17.9
(1.0)

(3.627.128)

(4.6)

(4.591.581)

(6.2)

(3.518.280)

(6.7)

(5.163.278)
(779.457)

(6.5)
(0.9)

(4.735.868)
38.168

(6.4)
(0.0)

(3.796.860)
143.704

(7.3)
0.3

3.841.239

4.9

3.648.257

4.9

1.650.263

3.2

Aansluiting met het geconsolideerd resultaat:

Resultaat factory automation
Resultaat contract manufacturing
Financiële opbrengsten (kosten)
Verlies op verkoop van participatie
Overige (netto)
Belastingen
Afschrijving consolidatieverschillen
Factory automation
Contract manufacturing
Minderheidsbelangen
Geconsolideerd resultaat

2005
355.512
3.841.239
(2.040.633)
12.143
(122.253)
2.046.008

2004
(4.692.948)
3.648.257
(1.841.958)
(1.969.373)
(6.439)
(765.409)
139.717
(905.126)
27.727
(5.600.143)

2003
947.318
1.650.263
(1.904.998)
(129)
(101.063)
(1.544.486)
(639.359)
(905.127)
252.350
(700.745)

2005
1.177.153
1.411.217

2004
1.899.753
1.351.455

2003
1.674.956
1.283.567

2005
1.262.566
2.829.691

2004
639.543
2.163.580

2003
1.369.550
1.578.915

2005
48.069.706
6.425
78.592.765
264.036
(270.461)
126.662.471

2004
54.437.277
120.138
74.150.286
103.366
(223.504)
128.587.563

2003
58.013.900
16.454
52.237.452
92.127
(108.581)
110.251.352

Afschrijvingen zijn als volgt:

Factory automation
Contract manufacturing

De volgende investeringen werden uitgevoerd:

Factory automation
Contract manufacturing

Intersegment omzet

Externe omzet Automation
Intersegment omzet Automation
Externe omzet Contract Manufacturing
Intersegment omzet Contract Manufacturing
Eliminaties
Totaal omzet

Intersegment omzet wordt gefactureerd aan marktconforme voorwaarden.
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De balans van 31 december 2005 per segment en de vergelijkende cijfers van 2004 en 2003 zijn als
volgt:
2005

Activa
Vlottende activa:
Liquide middelen
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden
Overige vlottende activa
Totaal vlottende activa
Overige vorderingen
Uitgestelde
belastingen – activa
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Consolidatieverschillen
Vorderingen op
groepsondernemingen
Total assets
Passiva en eigen vermogen
Schulden op korte termijn:
Bankschulden
Schulden op meer
dan één jaar die binnen
het jaar vervallen
Handelsschulden
Toegerekende kosten,
over te dragen opbrengsten, bezoldigingen en
belastingen
Overige schulden
Voorzieningen
Totale schulden
op korte termijn
Schulden op meer
dan één jaar
Uitgestelde
belastingen – passiva
Eigen vermogen
Belang van derden
Schulden aan groepsondernemingen
Totaal Passiva

70

I P T E

2004

2003

Factory
automation

Contract
manufacturing

Factory
automation

Contract
manufacturing

Factory
automation

Contract
manufacturing

3.239.260
12.912.206
1.734.059
6.975.970
253.998
25.115.493
1.502.044
901.553

455.532
13.354.443
804.863
17.011.802
136.127
31.762.767
-

2.249.137
16.248.647
2.012.155
8.182.916
271.275
28.964.130
1.426.008
915.000

602.530
16.036.903
735.196
14.631.388
47.420
32.053.437
-

14.378.765
21.792.156
3.010.327
11.742.560
90.979
51.014.787
1.433.518
1.088.000

690.602
13.488.988
8.873.839
111.483
23.164.912
-

66.356.232
4.378.910
253.554
1.293.849
246.027

7.620.695
4.648.712
34.274.087

28.913.262
4.279.944
397.030
485.740
16.738.831

6.376.360
13.501
4.648.712
14.276.857

29.125.392
6.341.943
524.026
1.731.010
14.468.747

4.850.108
31.501
4.840.797
29.578.701

100.047.662

78.306.261

82.119.945

57.368.867

105.727.423

62.466.019

10.214.605
423.054

7.932.604
268.733

9.059.235
351.167

7.839.752
268.733

22.879.811
896.331

6.150.106
270.774

4.273.148
3.229.310

10.579.084
2.586.443

6.271.736
5.732.638

11.598.511
2.228.382

9.932.619
4.161.546

9.048.601
2.048.435

2.077.655
2.338.637
22.556.409

5.330
3.143
21.375.337

1.766.324
3.693.286
26.874.386

22.429
457.103
22.414.910

2.420.489
4.136.312
44.427.108

16.438
457.068
17.991.422

9.218.033

531.897

8.946.117

800.630

5.715.036

972.741

901.553

-

915.000

-

712.650

509.789

32.562.502
535.078
34.274.087

56.153.000
246.027

30.694.759
412.826
14.276.857

17.414.496
16.738.831

24.853.375
440.553
29.578.701

28.523.320
14.468.747

100.047.662

78.306.261

82.119.945

57.368.867

105.727.423

62.466.019

Aansluiting met het geconsolideerd eigen vermogen:
2005
32.562.502
56.153.000
(66.356.232)
22.359.270

Eigen vermogen factory automation
Eigen vermogen contract manufacturing
Eliminatie participatie
Aandeel van de moedermaatschappij

Aansluiting met de totale activa:
2005
100.047.662
78.306.261
(34.520.172)
(66.356.232)
77.477.519

Activa factory automation
Activa contract manufacturing
Eliminatie intercompany vorderingen en schulden
Eliminatie participatie
Totaal activa

B. Geografische segmenten
De omzet van IPTE wordt voornamelijk gerealiseerd binnen Europa (80 %), Amerika en Azië maken
voor 20 % deel uit van de omzet.
De geografische spreiding per business segment (in % van de omzet, per bestemming) ziet er als volgt
uit:

West Europa
Noord Europa
Benelux
Oost Europa
Totaal Europa
Azië en Amerika
Totaal

2005
Factory
Contract
automation
manufacturing
67
30
6
70
8
81
100
19
100
100

2004
Factory
automation
66
6
5
77
23
100

Contract
manufacturing
21
79
100
100

2003
Factory
Contract
automation
manufacturing
49
13
1
5
87
6
61
100
39
100
100

Geografische spreiding segment voor 2005:
Alle bedragen in K €
Inkomsten
(per oorsprong)
Activa
per segment
Investeringen

Europa
123.338

VS
2.151

Azië
1.173

Totaal
126.662

74.354

1.990

1.134

77.478

3.996

4

47

4.047
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Geografische spreiding voor 2004:
Alle bedragen in K €
Inkomsten (per oorsprong)
Activa per segment
Investeringen

Europa
121.588
76.525
2.760

VS
3.798
1.838
10

Azië
3.202
1.207
33

Totaal
128.588
79.570
2.803

Europa
88.200
85.574
2.876

VS
2.778
2.002
5

Azië
19.273
7.444
60

Totaal
110.251
95.020
2.941

Geografische spreiding voor 2003:
Alle bedragen in K €
Inkomsten (per oorsprong)
Activa per segment
Investeringen

aa. Juridische geschillen, onzekerheden en verbintenissen
Noch de onderneming, noch haar dochterondernemingen zijn momenteel het voorwerp van enige
juridische procedure die een uiteindelijke belangrijke negatieve impact op de geconsolideerde
financiële positie kan of zal kunnen hebben.
ab. Financiële instrumenten
Financieel risico beheer
IPTE is een international bedrijf waardoor het onderhevig is aan fluctuaties van vreemde valuta en
intrest risico’s.
De Raad van Bestuur heeft financieel risico beheer procedures vastgelegd die uitgevoerd worden door
de centrale financiële directie in samenwerking met de groepsvennootschappen.
(i) Klantenrisico’s
De groep heeft geen concentratie van kredietrisico bij één klant of groep van klanten die gelijkaardige
karakteristieken heeft.
De groep heeft procedures opgelegd om te verzekeren dat verkopen worden gerealiseerd bij klanten
met een betrouwbaar kredietverleden en kredietlimieten niet overschreden worden.
(ii) Intrestrisico
De groep heeft verschillende intrest swaps afgesloten om de schommelingen van de intrestvoet op korte
termijn leningen in te dekken. Tot 31 december 2005 is € 7,5 miljoen vastgelegd aan een maximum
intrestvoet van 2,75. De impact van de ‘fair value’ correctie van deze interest swaps is immaterieel.
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De gemiddelde intrestvoeten van toepassing op balansdatum zijn de volgende

Vaste voorschotten (%)

2005
4,39

2004
4,7

2003
3,9

(iii) Liquiditeitsrisico
De onderneming heeft voldoende kredietlijnen bij banken om een normale continuïteit te
garanderen.
(iv) Indekkingscontracten vreemde valuta
De groep heeft geen indekkingscontracten voor vreemde valuta. Het wisselkoersrisico heeft
voornamelijk betrekking op de US dollar (minder dan 25 % van haar totale activiteit) en een US dollar
lening gegeven aan een dochteronderneming voor een bedrag van 2,5 miljoen US dollar.
ac. Verbintenissen
Op 31 december 2005 had de onderneming geen belangrijke aankoopverbintenissen voor materiële
vaste activa.
ad. Transacties met aanverwante partijen.
In de loop van 2005 kocht de onderneming voor € 1.701.309 (respectievelijk € 1,6 miljoen en € 2,2
miljoen in 2004 en 2003) aan van PMS 724 GmbH.
Deze aankopen betreffen vooral onderdelen van machines en werden door de Raad van Bestuur
beschouwd als normale zakelijke transacties aan marktconforme voorwaarden.
De aandelen van PMS 724 GmbH behoren voor 78 % toe aan een aandeelhouder van IPTE NV, die
tevens lid is van de Raad van Bestuur.
Raad van Bestuur en management
Management en leden van de Raad van Bestuur hebben een achtergestelde lening van € 1.000.000
toegekend aan de onderneming. Deze lening werd toegekend in het kader van de achtergestelde
leningsovereenkomst met een externe investeerder LRM voor een totaal bedrag van € 7.000.000 die
ondertekend werd in 2003.
De voorwaarden van de lening werden bepaald door de externe investeerder (zie 1.3.7.k). De leden van
het management en de Raad van Bestuur ontvingen in totaal 208,332 warranten bij deze transactie.
De totale vergoedingen aan Bestuurders en het management bedroegen € 1.037.000 in 2005,
€ 1.060.000 in 2004, € 730.000 in 2003. Van deze bedragen zijn € 863.000 in 2005, € 940.000 in 2004,
€ 730.000 in 2003 vaste vergoedingen en € 174.000 in 2005 en € 120.000 in 2004 heeft betrekking
op bonussen.
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De interestkosten betaald aan het management als vergoeding voor de achtergestelde lening zijn
opgenomen in de financiële kosten en bedragen € 79.952 (€ 60.000 in 2004).
Het aantal aandelen gehouden door leden van de Raad van Bestuur bedroeg 2.900.000 in 2005,
2.900.000 in 2004 en 2.900.000 in 2003.
Het totaal aantal warranten gehouden door leden van de Raad van Bestuur bedroeg 1.458.332 in
2005, 1.458.332 in 2004 en 729.166 in 2003.
Personeel
Er zijn geen leningen toegekend aan personeelsleden.
ae. Operationele huurovereenkomsten

België

Connectronics NV
Rozendaalstraat 14, 8900 Ieper
Connect Systems NV
Industriestraat 2, 1910 Kampenhout

Duitsland IPTE Germany GmbH
Schleifweg 14, 90562 Heroldsberg
Connectronics GmbH
Siemensstr. 11, 72636 Frickenhausen
Roemenië Connectronics Romania S.R.L.
Soseaua Borsului 40, 3700 Oradea

Datum
herziening

Jaarlijks
huurbedrag

Oppervlakte
(m2)

Jaarlijks
herzienbaar
voor 1 jaar

31/12/2006

22.239

813

01/10/2005

30/09/2007

-

23.100

575

01/04/2005

31/03/2015

31/03/2014

334.948

3.524

01/11/2000

31/12/2010

31/12/2009

225.162

4.320

01/04/2004

31/12/2007

-

300.000

7.200

Huurovereenkomst
startdatum

Huurovereenkomsteinddatum

01/01/2003

Slovakije

Connect Systems Slovakia spol. s.r.o.
Stanicna 1045, 95212 Vrable

01/01/1995

Onbeperkt

3 maanden
opzeg

39.000

375

Portugal

IPTE Iberia -Automaçao Industrial Lda
Zone Ind. de Ovar, 3880-108 Ovar

01/07/2004

Onbeperkt

3 maanden
opzeg

30.000

500

China

IPTE Industrial Automation
(Shanghai) Co.Ltd
Block 105, No 19 Yu Xiu Road
Songjiang Zone, Shanghai

15/09/2003

15/09/2006

30 dagen voor
einde huurovereen-komst

19.373

1.284
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2. Enkelvoudige
Jaarrekening
Overeenkomstig artikel 105 van het Wetboek van Vennootschappen, bevat dit geconsolideerd
jaarverslag het verslag van de Raad van Bestuur en een verkorte versie van de enkelvoudige statutaire
jaarrekening van IPTE NV.
Het verslag van de Raad van Bestuur, de opinie van de commissaris en de volledige jaarrekening zijn
kosteloos ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de onderneming.
De toelichtende paragraaf uit het verslag van de commissaris (verklaring zonder voorbehoud met
toelichtende paragraaf) heeft betrekking op het feit dat de vennootschap een belangrijke investering
en vordering heeft op een groepsmaatschappij die verdere verliezen heeft geleden. De realisatie
van deze investering en vordering is afhankelijk van de verbetering van de financiële resultaten van
deze groepsmaatschappij of het bekomen van alternatieve financieringsbronnen. Er werden geen
aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie van deze activa.

2.1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2005
We hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van de onderneming over het boekjaar
2005.
2005 was een moeilijk jaar voor het bedrijf. De algemene vraag naar automatisering was goed in het
begin van het jaar maar verzwakte nadien. Onze verwachting is dat de vraag naar automatisering in
2006 zwak zal blijven. Deze tendens heeft een negatieve weerslag gehad op alle bedrijven actief in
automatisering.
De totale omzet over 2005 daalde met 18 procent in vergelijking met 2004. Deze daling is hoofdzakelijk
te wijten aan de omzetdaling van de Optronics activiteiten. Het bedrijfsresultaat evolueerde echter
van een verlies van € 5.154.000 in 2004 naar een verlies van € 642.000 in 2005.
De evolutie van het bedrijfsresultaat kan als volgt verklaard worden
• Afschrijving van deelnemingen in sommige dochterondernemingen (€ 3 miljoen) in 2004;
• Herstructurering einde 2004, afgerond in 2005, die een impact heeft op de bezoldigingen ten
bedrage van € -1,3 miljoen.
Naast de bedrijfsresultaten werden de volgende belangrijke financiële resultaten opgetekend gedurende
het boekjaar. Intrestkosten stegen als gevolg van:
• In december 2004 hebben LRM en leden van het management de tweede schijf (€ 3,5 miljoen) van
een achtergestelde lening van in totaal € 7 miljoen beschikbaar gesteld. Dit resulteerde in een
additionele intrestkost van € 260.000 in 2005;
• In december 2004 heeft IPTE nv een lening aangegaan bij Connect Systems International nv voor
een bedrag van € 36 miljoen. Dit was het gevolg van de verkoop van Connect Systems bv door
Connect
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Systems International nv aan IPTE nv. Voor 2005 resulteerde dit in een intrestkost van € 884.000.
Het bedrag aan vergoedingen opgenomen in de resultatenrekening die werden aangerekend door de
commissaris bedraagt € 27.899 voor fiscaal advies.
Krachtens art. 96 van het Wetboek van vennootschappen heeft de Raad van Bestuur de jaarrekening
opgesteld onder het continuïteitsprincipe. De Raad van Bestuur heeft eveneens de voornaamste
risico’s en onzekerheden waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt geanalyseerd. De Raad van
Bestuur is van oordeel dat er, naast de bedrijfsrisico’s die inherent zijn aan het macro-economisch
klimaat en de risico’s waarvoor provisies werden opgenomen in de boeken, er geen specifieke risico’s
en onzekerheden te melden zijn.
Er hebben zich geen andere markante gebeurtenissen voorgedaan sedert het einde van het boekjaar.
Genk op 27 maart 2006
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2.2. Balans na winstverdeling (in ¤ 000)
Balance sheet
ACTIVA
VASTE ACTIVA
I. OPRICHTINGSKOSTEN
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA
III. MATERIELE VASTE ACTIVA
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële activa
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA
A. Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
2. Vorderingen
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
1. Deelnemingen
2. Vorderingen
C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA
V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
VI. VOORADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
A. Voorraden
1. Grond- en hulpstoffen
2. Goederen in bewerking
3. Gereed product
4. Handelsgoederen
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop
6. Vooruitbetalingen
B. Bestellingen in uitvoering
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
VIII. GELDBELEGGINGEN
A. Eigen aandelen
B. Overige beleggingen
IX. LIQUIDE MIDDELEN
X. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA
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2005

2004

92.911

110.136

274
1.792
1.568
30
191
3

569
2.044
1.709
122
206
7

90.845
90.800
72.877
17.923

107.523
107.469
72.878
34.591

45

54

45
12.013

54
12.204

6.866
2.066
1.044
605
417

6.913
2.356
1.623
396
337

4.800
4.836
4.255
581
0

4.557
5.061
4.362
699
0

282
29

202
28

104.924

122.340

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
I. KAPITAAL
A. Geplaatst kapitaal
B. Niet-opgevraagd kapitaal
II. UITGIFTEPREMIES
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN
IV. RESERVES
A. Wettelijke reserve
B. Onbeschikbare reserves
1. Voor eigen aandelen
2. Andere
C. Belastingvrije reserves
D. Beschikbare reserves
V. OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES
VI. KAPITAALSUBSIDIES
VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Belastingen
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken
4. Overige risico’s en kosten
B. Uitgestelde belastingen
SCHULDEN
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
A. Financiële schulden
1. Achtergestelde leningen
2. Niet-achtergestelde leningen
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden
4. Kredietinstellingen
5. Overige leningen
B. Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
D. Overige schulden
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen
C. Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
E. Schulden mbt. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden
X. OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL DER PASSIVA

2005

2004

36.080
339
339

38.175
339
339

31.143

31.143

34
34

34
34

4.483
81
2.170
2.128

6.545
114
1.442
1.383

2.128
42
66.674
25.404
25.404
7.000

1.383
59
82.723
44.535
44.535
7.000

2
1.402
17.000

6
1.529
36.000

40.627
169
32.693
10.145
22.548
2.754
2.754

37.639
196
28.198
8.985
19.213
2.727
2.727

3.955
1.056
135
921

5.350
1.167
224
943
1
549
122.340

643
104.924
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2. RESULTATENREKENING
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN
A.
Omzet
B.
Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering
C.
Geproduceerde vaste activa
D.
Andere bedrijfsopbrengsten
II. BEDRIJFSKOSTEN
A.
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Inkopen
2. Wijziging in de voorraad
B.
Diensten en diverse goederen
C.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
D.
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten op immateriële en materiële vaste activa
E.
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
F.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
G.
Andere bedrijfskosten
H.
Als herstructureringskosten geactiveerde bedijfskosten
III. BEDRIJFSWINST/(-VERLIES)
IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
B.
Opbrengsten uit vlottende activa
C.
Andere financiële opbrengsten
V. FINANCIELE KOSTEN
A.
Kosten van schulden
B.
Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld onder II. E
C.
Andere financiële kosten
VI. WINST/(VERLIES) UIT DE GEWONE BEDRIJFS-UITOEFENING VOOR BELASTING
VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
A.
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa
B.
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
C.
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
D.
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
E.
Andere uitzonderlijke opbrengsten
VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN
A.
Uitzond.afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, form. expenses, tangible and
intangible assets op immateriële en materiële vaste activa
B.
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
C.
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
D.
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
E.
Andere uitzonderlijke kosten
F.
Als herstuctureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten
IX. WINST/(VERLIES) VOOR BELASTING
A.
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
B.
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
A.
Belastingen
B.
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen
XI. WINST/(VERLIES) VAN HET BOEKJAAR
XII. OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES
XIII. TE BESTEMMEN WINST/(TE VERWERKEN VERLIES) VAN HET BOEKJAAR
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2005

2004

20.161
18.110
721

24.260
22.008
620

1.330
-20.803
9.604
9.121
483
4.278
5.586
651
- 87
745
26

1.632
-29.414
12.497
12.689
- 192
4.595
6.905
1.280
3.079
1.022
36

- 642
1.671

-5.154
1.761
2
1.484
275
-4.331
1.629
2.142
560
-7.724
13.097

1.306
365
-3.113
2.954
159
-2.084
4
1

3
0

13.096
1
-16.233

9.532
6.689
12
-2.080
17

-10.860
30

1

26

1
-2.062

26
-10.804

-2.062

-10.804

ESULTAATVERWERKING
A. TE BESTEMMEN WINST/(TE VERWERKEN VERLIES)
1. Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar
2. Overgedragen winst/(verlies)
B. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN
1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
2. Aan de reserves
C. TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN
1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
2. Aan de wettelijke reserve
3. Aan de overige reserves
D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT
1. Over te dragen winst
2. Over te dragen verlies
E. TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES
F. UIT TE KEREN WINST
1. Vergoeding van het kapitaal
2. Bestuurders of zaakvoerders
3. Andere rechthebbenden

4.483
-2.062
6.545

6.545
-10.804
17.349

- 4.483

- 6.545
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2.3. Overzicht van de waarderingsregels
1. ACTIVA
I. Oprichtingskosten
Oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen.
II Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingswaarde
of vervangingswaarde voor zover deze niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde
of het toekomstige rendement. De afschrijvingen worden toegepast op grond van de lineaire methode
tegen de volgende percentages:
• Kosten van onderzoek en ontwikkeling

20 % - 33 %

• Consolidatieverschillen

20 %

• Merken

10 %

III. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden op het actief van de balans geboekt tegen hun aanschaffingsprijs
of hun vervaardigingsprijs, wat de eigen constructie betreft. De afschrijvingen worden toegepast op
grond van de lineaire methode tegen de volgende percentages:
• Gebouwen

5 % degressief

• Installaties, machines en uitrusting

20 %

• Meubilair en kantoormateriaal

20 %

• Computers

33 %

• 2de hands materiaal

50 % - 100 %

• Rollend materieel

25 %

Activa in aanbouw
• Oprichtingskosten m.b.t. vaste activa

20 % degressief

• Gebouwen

5 % degressief

• Meubilair en kantoormateriaal

20 %

IV. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden
toegepast indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er op basis van vooruitzichten en de toestand
van de betreffende onderneming een permanente minderwaarde is ontstaan.
V. Voorraden en bestellingen in uitvoering
De grondstoffen en materialen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde berekend volgens de
methode van het voortschrijdend gewogen gemiddelde.
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De goederen in bewerking en afgewerkte producten worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs
die de directe kosten in rekening brengt.
Een waardevermindering wordt toegepast voor niet-courante artikelen en wanneer de realisatiewaarde
lager is dan de boekwaarde.
De resultaten op bestellingen in uitvoering worden erkend bij de oplevering van de projecten (completed
contract method). De geactiveerde kosten met betrekking tot projecten die nog niet opgeleverd zijn,
bevatten enkel de directe projectkosten. Voorzieningen worden aangelegd voor projecten met een
verwachte negatieve marge.
VI. Vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen worden geboekt tegen een nominale waarde. De vorderingen in buitenlandse munten
worden geboekt in EUR tegen een vaste verrekenkoers op de dag van de verrichting en gewaardeerd
tegen de laatste valutakoers.
De uit de omrekening van vorderingen in vreemde valuta ontstane koersresultaten worden volgens
de methode van integrale toerekening van de verschillen tot het resultaat van de resultatenrekening
toegewezen. Een waardevermindering wordt toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van
het boekjaar kleiner is dan de boekwaarde.
VII. Beschikbare waarden
De beschikbare waarden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

2. PASSIVA
I. Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste een jaar
De schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.
De schulden in buitenlandse munten worden geboekt in EUR tegen een vaste verrekenkoers op de dag
van de verrichting en gewaardeerd tegen de laatste valutakoers. De uit de omrekening van schulden
in vreemde valuta ontstane koersresultaten worden volgens de methode van de integrale toerekening
van de verschillen tot het resultaat van de resultatenrekening toegewezen.
II. Voorziening voor risico’s en lasten
De Raad van Bestuur, die met omzichtigheid, oprechtheid en te goeder trouw beslist, onderzoekt bij
het afsluiten van het boekjaar de voorzieningen die moeten gevormd worden.
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CONTACTADRES VOOR BELEGGERS:

Financiële kalender
Resultaten eerste kwartaal
Resultaten tweede kwartaal
Resultaten derde kwartaal
Jaarresultaten
Algemene Aandeelhoudersvergadering
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18 mei 2006
17 augustus 2006
16 november 2006
22 februari 2007
24 april 2007

IPTE - Geleenlaan 5 - 3600 Genk - BELGIË
Tel: +32 (0)89 623 000 - Fax: +32 (0)89 623 010
www.ipte.com - e-mail: ir@ipte.com
Huub Baren, Afgevaardigd Bestuurder IPTE nv
Hugo Ciroux, CFO IPTE nv

Netto resultaat (in 000 €)

Netto resultaat per aandeel (in €)
0,37

Kerncijfers in 000 €

3000

150

2.168

128,5

2000

IPTE-Groep
Resultatenrekening per 31/12 2005, 31/12 2004 en 31/12 2003

120

1000

2005
31/12/2005
000 €
%
126.662
100,0
-97.886
-77,3
28.776
22,7
-5.802
-4,6
-8.757
-6,9
-10.010
-7,9
0
0,0
-10
0,0
4.197
3,3
-2.041
-1,6
0
0,0
2.156
1,7
12
0,0
2.168
1,7
0,0
2.046
1,6
122
0,1

2004
31/12/2004
000 €
128.587
-103.797
24.790
-5.680
-8.212
-11.915
-765
-28
-1.810
-1.842
-1.969
-5.621
-6
-5.627
-5.600
-27

%
100.0
-80,7
19,3
-4,4
-6,4
-9,3
-0,6
0,0
-1,4
-1,4
-1,5
-4,4
0,0
-4,4
-4,4
0,0

126,6

0,2

110,3

0,0

0

(in 000 €)

-0,2

90
-1000

Omzet
Kost van de verkopen
Bruto-marge
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en Administratieve kosten
Verkoopkosten
Afschrijving consolidatieverschillen**
Overige bedrijfsopbrengsten/kosten (netto)
Bedrijfsresultaat
Financiële kosten
Verkoop dochterbedrijf
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Netto resultaat
Toewijsbaar aan:
Groep
Derden
Aantal aandelen 5.476.092
Aantal warranten 1.641.182
Winst per aandeel in EUR
Verwaterde winst per aandeel in EUR

Omzet (in miljoen €)

2003
31/12/2003
000 €
110.251
-85.083
25.168
-6.472
-6.415
-9.693
-1.545
10
1.053
-1.905
0
-852
-101
-953
-701
-252

-0,13

-953

-0,4

Productie, Design-Layout

-0,6

Comfi & Publishing

-0,8

02 290 90 90

-2000

%
100
-77,1
22,9
-5,8
-5,8
-8,7
-1,4
0,0
1,0
-1,7
0
-0,8
-0,1
-0,9
-0,6
-0,2

60
-3000
-4000

30
-1,0

-5000

www.comfi.be

-1,02
-5.627

-6000
03

0

04

05

-1,2
03

Omzet per deelmarkt (2005)

04

05

03

04

05

Omzet per regio (2005)
Oost-Europa: 3%

Overige: 17%

Azië en Amerika: 7%

Automobielindustrie: 30%

Medische producten: 6%

Foto’s:

West-Europa: 44%

0,37
0,37

-1,02
-1,02

Benelux: 46%

Industriële producten: 27%

-0,17
-0,93

© IPTE

Telecommunicatie: 16%

Computers en randapparatuur: 2%

Consumentenelektronica: 2%

(**) Overeenkomstig IFRS 3 «Bedrijfscombinaties», wordt de goodwill die tot uiting komt in een bedrijfscombinatie van of na 31 maart 2004, niet langer afgeschreven maar onderworpen aan
een jaarlijkse test op bijzondere waardeverminderingen. Bovendien dient dit ook toegepast te worden op voorheen herkende goodwill (IFRS 3.79)

Aandelen

Hoogste koers
Laagste koers
Gemiddelde prijs

5,15 EUR
2,50 EUR
3,95 EUR

(rekenkundig gemiddelde)
Koers per 30/12/2005

4,34 EUR

Aantal aandelen
Aantal warranten
Gemiddeld verhandeld volume per dag
Beurskapitalisatie (per 30/12/2005)

5.476.092
1.641.182
7.656
23.766.239

Geleenlaan 5
3600 Genk - België
Tel: +32 (0)89 623 000

* Kasstroom uit operaties = courante winst/verlies verhoogd met
afschrijvingen en reserves

Fax: +32 (0)89 623 010

200

150

Koers

Slotkoers (Euronext Brussel)
9

Closing price

Volume (000)
120,000

8
7

150
100

90,000

6

100

5
60,000

4

50

3

Slotkoers (Euronext Brussel)
Bel20

50

30,000

2
1

Koers

dec. 05

nov. 05

okt. 05

sept. 05

jul. 05

aug. 05

jun 05

0

mei 05

nov. 05

okt. 05

sept. 05

aug. 05

jul. 05

jun 05

mei 05

apr. 05

0

apr. 05

0

0

maa. 05

24.692
3.500
4.593
1.222
3.188
29.030
1.167
18.981
6.210
2.437
95.020

2003
4,42
0,19
1,11
-0,17
n/a
0,16

info@ipte.com
150,000

feb. 05

19.609
7.000
4.150
915
2.728
18.056
620
17.896
6.789
1.807
79.570

2004
3,50
-0,33
0,33
-1,02
n/a
0,13

Bel 20

jan. 05

I P T E

22.894
7.000
2.342
901
2.750
18.147
692
14.852
5.866
2.033
77.477

2005
4,18
0,77
1,01
0,37
11,13
0,19

Eigen vermogen
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Kasstroom uit operaties*
Resultaat per aandeel – basis (EPS)
Koers / winst
Koers / omzet

feb. 05

31/12/2003
000 €
555
6.572
11.192
1.088
1.434
20.616
35.281
3.010
15.069
203
95.020

maa. 05

31/12/2004
000 €
410
5.134
10.656
915
1.437
22.814
32.260
2.773
2.852
319
79.570
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Eigen vermogen
Achtergestelde lening
Voorzieningen
Uitgestelde belastingen - passiva
Financiële schulden op lange termijn
Financiële schulden op korte termijn
Schulden op korte termijn
Handelsschulden
Andere schulden en voorzieningen
Overige schulden
Totaal passiva

Verantwoordelijke uitgever

Closing price

Huub Baren
31/12/2005
000 €
253
5.942
12.000
901
1.502
23.988
26.267
2.539
3.695
390
77.477

jan. 05

Immateriële vaste activa
Positieve consolidatieverschillen
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingen - activa
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden en werken in uitvoering
Handelsvorderingen
Andere vorderingen
Liquide middelen en geldbeleggingen
Overige vlottende activa
Totaal activa

Kerncijfers per aandeel (per 30/12/2005) in €

dec. 05

IPTE-Groep – Balans

Beurskoers (per 30/12/2005)

Bel 20

www.ipte.com

