
Spadel
j a a r v e r s l a g  2 0 0 9

S
p

a
d

e
l ja

a
rv

e
rs

la
g

 2
0

0
9

Spadel N.V.
Kolonel Bourgstraat 103 • B-1030 Brussel
T +32 [0]2 702 38 11 • F +32 [0]2 702 38 12
spadel@spawater.com • www.spadel.com

Dit jaarverslag 
is gedrukt op 

Maco halfmat FSC

0
16

2



Spadel
Nederland B.V.

Les Grandes Sources
de Wattwiller S.A.S.

Afdeling
Spadel UK

Bru-Chevron N.V.

Afdeling
Spa Monopole

Spa Monopole N.V.

Spadel N.V.

100%

100%99,99%

100%

Onze bestaansreden  
Spadel: het water en de mens, het beste van de natuur voor u. 

Ons eng agement  
Wij beschouwen het als onze taak u uw hele leven lang producten en diensten te bieden die almaar 

beter zijn afgestemd op uw hydratatie- en verfrissingbehoeften.

Onze verant woordel i jk heid  
WIJ nemen onze verantwoordelijkheid op voor het milieu door onze impact op onze omgeving te ver-

beteren en de natuur te beschermen. Zo garanderen wij dat de komende generaties over kwaliteitsvol 

water zullen beschikken.  

Onze merken
Natuurlijke mineraalwaters

 > Spa Reine, Spa Barisart, Spa Marie-Henriette

 > Bru

 > Wattwiller

 > Brecon Carreg

Limonades

 > Spa & Fruit

 > Spa & Tea

Struc tuur  van de Groep Spadel
 > Spadel N.V. voor België, het Groothertogdom Luxemburg en de verre export.

 > Spadel Nederland B.V. voor Nederland.

 > Les Grandes Sources de Wattwiller S.A.S. voor Frankrijk.

 > Spadel UK, filiaal van Spa Monopole N.V., voor het Verenigd Koninkrijk. 



Duur zame Ont wik kel ing
‘Wanneer de mens het water beschermt, beschermt het water de mens’. Ons respect voor het milieu en 

de strikte bescherming van de waterbronnen zijn een duurzame garantie voor de zuiverheid en unieke 

kwaliteit van de natuurlijke mineraalwaters van Spadel. Zo zorgen wij ervoor dat de komende genera-

ties hetzelfde zuivere en natuurlijke mineraalwater zullen kunnen drinken als wij vandaag.

Meer dan een eeuw al leggen de producenten van het natuurlijke mineraalwater Spa zich toe op duur-

zame ontwikkeling ‘avant la lettre’. In 1889, als eerste in België, creëerden wij een beschermingszone 

voor ons waterpatrimonium dat vandaag 13.177 hectare groot is en één van de grootste is in Europa. 

In deze zone gelden strikte beschermingsmaatregelen om iedere vervuiling van de ondergrondse bron-

nen te vermijden. Bovendien gebruiken wij enkel het water uit het jaarlijks hernieuwbare deel van de 

waterbron om overexploitatie te vermijden. Mede dankzij deze specifieke milieumaatregelen wonnen 

wij in 2009 de 1ste Europese Prijs Kwaliteit Mineraalwaters van 2.000 andere Europese watermerken.

Natuurlijk mineraalwater… een label dat je moet verdienen!
Natuurlijk mineraalwater onderscheidt zich van andere types water door zijn oorspronkelijke natuur-

lijkheid en zuiverheid. Het wordt niet chemisch behandeld en heeft een stabiele minerale samenstel-

ling. Het is bijgevolg het enige water dat positieve gezondheidseffecten kan en mag claimen. 

Een stabiele minerale samenstelling is dus essentieel. Bovendien moet het water al vanaf de bron zui-

ver zijn. Dat kan omdat het een lange reis door de ondergrond aflegt. Tussen het moment waarop het 

regenwater op de grond neervalt en de dag waarop het wordt gebotteld, verstrijken soms tientallen 

jaren waarin het water langzaam door de verschillende bodemlagen sijpelt. De natuur fungeert dus als 

natuurlijke filter. 

Met natuurlijk mineraalwater beschikt de consument overal en altijd over een zuivere dorstlesser van 

constante kwaliteit. Hij kan daarbij kiezen uit verschillende smaken en verschillende formaten van fles-

sen. Hij kan opteren voor niet bruisend, licht bruisend of sterk sprankelend water. 

De kwaliteit van het water dat wij drinken, heeft, zoals elk voedingsproduct, 

een impact op onze gezondheid. Als we 70 jaar lang 1,5 liter per dag 

drinken, sturen wij in totaal meer dan 40.000 liter water door 

ons lichaam. Het lijkt dan ook logisch te kiezen voor het zui-

verste en kwalitatief meest hoogstaande water (niet che-

misch behandeld) en dit is precies hét unieke kenmerk van 

natuurlijk mineraalwater. Zuiver natuurlijk mineraalwater 

drinken is even belangrijk als zuivere lucht inademen.

Meer info: www.spadel.com
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> Kerncijfers

Kerncijfers

Groep Spadel (miljoen EUR) 2005 2006 2007 2008 2009 

Omzet, taksen inbegrepen1 247,3 255,9 254,8 235,2 224,2

Omzet, exclusief taksen 211,7 223,3 222,6 207,5 199,2

EBITDA  36,6  46,8  39,5  27,9  32,4

Operationeel resultaat  17,3  27,1  26,6  -4,0  18,8

Financiële opbrengsten  1,1  1,9  3,2  3,6  1,7

Financiële lasten  -1,2  -0,9  -0,9  -0,8  -0,7

Winst (verlies) voor belastingen  17,3  28,0  28,9  -1,3  19,8

Belastingen en uitgestelde belastingen  -6,7  -10,6  -8,8  -3,0  -5,1

Nettowinst (verlies), groepsaandeel  10,6  17,4  20,1  -4,3  14,7

Balanstotaal 241,3 253,6 258,9 237,7  234,7

Eigen vermogen 104,9 119,3 135,8 127,0 138,5

Vaste activa 147,5 134,1 127,8 102,5  96,6

Geconsolideerde gegevens per aandeel2

Operationele winst (verlies) 4,17 6,52 6,41 -0,97 4,54

Nettowinst (verlies) groepsaandeel 2,56 4,20 4,84 -1,03 3,54

Brutodividend 0,72 0,84 0,96 0,80 1,00

Nettodividend 0,54 0,63 0,72 0,60 0,75

Beurskoers

Slotkoers 65,00 67,00 74,50 54,00 55,99

 Maximum 65,80 72,20 82,50 75,45 62,89

 Minimum 50,65 62,50 66,50 50,00 51,00

Aantal aandelen3 4.150.350 4.150.350 4.150.350 4.150.350 4.150.350

Aantal aandelen per autocontrole 4.150.350 4.150.350 4.150.350 4.150.350 4.150.350

 
1 Onder taksen verstaat men de accijnzen en de ecotaksen (verpakkingsheffing). 
2 Herberekende gegevens op basis van de in omloop zijnde aandelen (buiten eigen aandelen). 
3 Genoteerd op EURONEXT BRUSSELS (Code ISIN : BE 0003798155)
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en zijn menselijke kwaliteiten alsook zijn zin voor 

humor. Zijn afwezigheid zal voortaan een leegte 

nalaten tijdens de vergaderingen van de Raad.

Wat was voor u de balans van Spadel in 2009?

In gunstige weersomstandigheden heeft de markt 

van niet bruisende natuurlijke mineraalwaters 

evenwel een achteruitgang gekend. Qua volu-

mes heeft Spadel vrij goed weerstand geboden 

aan deze situatie maar het zijn vooral de sterke 

besparingsmaatregelen en het industrieel beheer 

van het bedrijf die aanleiding hebben gegeven tot 

een verhoogde REBIT1 in 2009 (18,8 mio euro) ten 

opzichte van 15,6 mio in 2008. Met andere woor-

Welke waren de markante feiten van de Raad van 

Bestuur in 2009?

Het markantste feit van de laatste maanden is 

zonder twijfel de ziekte en het overlijden van Fred 

Chaffart. Fred was sinds vele jaren Bestuurder bij 

Spadel maar onze professionele ontmoeting dateert 

al van de jaren 80 toen hij nog de leiding had van 

de Tiense Raffinaderij. Toen is stilaan een heuse 

vriendschap ontstaan en heb ik hem leren apprecië-

ren op professioneel vlak maar ook voor zijn mense-

lijke kwaliteiten en in het bijzonder zijn alom aanwe-

zige humor. De Raad van Bestuur van Spadel heeft 

steeds gebruik kunnen maken van zijn ervaring, zijn 

raadgevingen, zijn professionele bekwaamheden 

> Woord van de Voorzitter

1 Recurrent bedrijfsresultaat
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> Woord van de Voorzitterr

den, Spadel heeft zijn recurrent bedrijfsresultaat 

beduidend verhoogd. Ik beschouw dit als een uit-

stekend resultaat, a fortiori wanneer het bijzonder 

moeilijk is om de prestaties van een bedrijf te ver-

beteren wanneer de volumes dalen.

Hoe kan een Groep zoals Spadel duurzame ontwik-

keling in haar strategie integreren?

We ‘beleven’ duurzame ontwikkeling. Immers, onze 

natuurlijke mineraalwaters ontstaan door de lang-

zame filtratie van het water doorheen beschermde 

gebieden ver weg van elke vervuiling sinds meer 

dan een eeuw al. Natuurlijk mineraalwater is een 

product van de natuur en heeft geen enkele che-

mische behandeling ondergaan. Het komt uit de 

hemel om nadien op natuurlijke wijze gefilterd te 

worden, zonder de impact te ondergaan van mense-

lijke activiteiten, en dit in een beschermde bodem 

om zijn zuiverheid te garanderen, niet alleen voor 

vandaag maar ook voor de komende generaties. De 

twee andere pijlers van duurzaamheid, de economi-

sche en sociale aspecten, maken ook geïntegreerd 

deel uit van de duurzaamheidstrategie van Spadel. 

Welke zijn de verwachtingen van Spadel voor 2010?

Zoals verder vermeld in het jaarverslag werden 

zware investeringen gedaan voor de installatie van 

een ultramoderne nieuwe glasvulmachine te Spa 

Monopole. 2010 zal vooral worden gekenmerkt door 

de herlancering van het totaal nieuwe gamma pet-

flessen van Spa Reine dat het eerste mineraalwater 

wordt dat unieke functionele flessen op de markt 

brengt die aan specifieke consumentenbehoeften 

beantwoorden. Het unieke milieuprofiel van Spa 

Reine zal ook getuigen van de wil van de Groep 

Spadel om zijn voortrekkersrol inzake milieube-

scherming verder te versterken. Ten slotte zullen 

eind dit jaar de glazen flessen Bru in een nieuw 

kleedje worden gehuld.

Wat is de financiële situatie van de Groep Spadel 

einde 2009?

De thesaurie van Spadel bedraagt 92,4 miljoen 

euro einde 2009. Dat geld is bedoeld om onze 

interne investeringen te financieren die soms van 

grote omvang zijn (zie verder in dit Jaarverslag) 

maar ook voor eventuele overnames. Onze crite-

ria hiertoe zijn vandaag bijzonder veeleisend waar-

door we behoed zijn geweest voor bepaalde keu-

zes die achteraf ongepast zouden zijn geweest. We 

zijn uiteraard aandachtig voor eventuele overname-

opportuniteiten die een groeipotentieel hebben. Bij 

gebrek aan resultaat, denk ik dat we serieus zouden 

moeten overwegen om deze liquide middelen op de 

één of andere manier aan de aandeelhouders terug 

te bezorgen. 

Mijn mandaat komt ten einde op de Algemene ver-

gadering en ik ben op anderhalf jaar van de leef-

tijdslimiet. Ik denk dat het goed is om, in de context 

van een moeilijke markt, een sterke Raad te heb-

ben. Ik zal me dus niet opnieuw kandidaat stellen 

tijdens de vergadering. Ik sluit me aan bij de voor-

stellen inzake de samenstelling van de Raad van 

Bestuur en ik hoop dat ze de unanimiteit zullen krij-

gen van de aandeelhouders. Dit gezegd zijnde, de 

leiding hebben over een professioneel kwalitatief 

hoogstaande Raad van Bestuur van een industriële 

groep die natuurlijke producten aan de consumen-

ten brengt, was heel boeiend.

Dank aan allen,

Ik zal natuurlijk de mineraalwaters van de Groep 

Spadel verder blijven drinken.

Pierre Drion
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Onze mark ten
Het aandeel van het niet-bruisend natuurlijk mine-

raalwater daalt op alle markten waar we actief zijn, 

terwijl het bruisend mineraalwater net stijgt. 

België - De totale markt van het mineraalwater in 

België en in het Groothertogdom Luxemburg daalde 

in 2009 in volume lichtjes met 1,6% in vergelijking 

met het vorige jaar. De waarde van het marktaan-

deel van Spadel bleef in 2009 stabiel op 30,8%. Spa 

Reine blijft de onbetwistbare leider met een markt-

aandeel van 24,8% in de categorie van het niet-

bruisend mineraalwater. In de categorie van het 

bruisend mineraalwater vertegenwoordigt Spadel 

een marktaandeel van meer dan 40% (21,4% voor 

Spa Barisart en 20,4% voor Bru). 

Nederland - De markt van het mineraalwater is qua 

volume met 4% gestegen in vergelijking met 2008. 

Deze groei is voornamelijk te danken aan de goede 

prestaties van het bruisend mineraalwater (+12%). 

Het marktaandeel van Spa Reine is met 0,3% vermin-

derd en Spa Barisart gaat er met 2,9% op achteruit. 

De limonademarkt is dan weer gestegen met 7%.  

2009 was een moeilijk jaar. Wij kregen de gevol-

gen te verwerken van de financiële en economi-

sche crisis en zagen hoe de vraag naar niet-brui-

send natuurlijk mineraalwater in flessen daalde ten 

voordele van bruisend mineraalwater en softdrinks. 

Door de harde concurrentie en het ongunstige eco-

nomisch klimaat ging de consument meer andere 

nationale merken, hard discount waters en andere 

soorten dranken kopen. 

Het volume van de Groep is gedaald met 5,4% in 

vergelijking met 2008. De Groep zette nochtans 

een goede financiële prestatie neer en haalde een 

REBIT van 18,8 miljoen euro, een stijging van 21,1% 

in vergelijking met 2008. Ondanks de daling van het 

volume stellen wij een aanzienlijke verbetering van 

het bedrijfsresultaat vast. 

Deze prestatie is het resultaat van het efficiënter 

aankoopbeheer, de verbetering van de industriële 

productiviteit, de reorganisatie van eind 2008 en 

het plan voor de verlichting van de kostenstructuur. 

> Algemene directie
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> Algemene directie

De koolzuurhoudende limonade met 8% en deed 

het dus beter dan de niet-koolzuurhoudende limo-

nade die met 5% groeide. In 2009 kon het koolzuur-

houdende Spa & Fruit zijn positie versterken door 

een grotere vooruitgang dan die van de markt (11%). 

Frankrijk - De markt van het flessenwater is qua 

volume (-1%) en waarde (-0,3%) vrijwel stabiel 

gebleven in vergelijking met 2008. Het markt-

aandeel van Wattwiller hield eveneens stand op 

1,8%. Wattwiller ging er lichtjes op vooruit in Oost-

Frankrijk waar het een marktaandeel van 7,2% 

heeft.

Verenigd Koninkrijk - De markt van het flessenwa-

ter heeft zich in 2009 hersteld met een algemene 

groei van 5,4% en een stijging van 2,5% in de sector 

van het thuisverbruik (retail). Brecon Carreg pres-

teerde beter dan de markt en zag zijn marktaandeel 

in het thuisgebruik licht stijgen in vergelijking met 

2008. De groeiende interesse voor regionale mer-

ken heeft beslist bijgedragen tot dit resultaat.

Duur zame ont wik kel ing
In overeenstemming met zijn bedrijfsvisie blijft de 

Groep Spadel als pionier werk maken van duur-

zame ontwikkeling. Het zit in de bedrijfsgenen van 

Spadel: in 1889 werd de eerste beschermingszone 

van de waterbronnen van Spa al ingesteld. Het doel 

was de zuiverheid en de kwaliteit van het natuurlijk 

mineraalwater te beschermen, niet alleen vandaag 

maar ook voor de volgende generaties. Wij zet-

ten ons engagement voor het milieu onverminderd 

voort door onze flessen lichter te maken door over 

te schakelen op gerecycleerd PET.

Bovendien zijn we intern gestart met een gron-

dige discussie om de ‘bestaansreden’ van Spadel 

te herdefiniëren alsook haar engagement als ver-

antwoordelijk bedrijf. Deze nieuwe positionering 

zal nog meer dan tevoren onze passie vertalen 

voor de bescherming van het unieke waterpatrimo-

nium teneinde zuiver en natuurlijk mineraalwater te 

kunnen garanderen vandaag en voor de komende 

generaties. « Spadel: het water en de mens ; het 

beste van de natuur voor u ». We vinden er de ele-

menten in terug die deel uitmaken van de genen 

van Spadel en die binnen het bedrijf sterk worden 

beleefd.

Perspec t ieven 2010
2010 wordt ongetwijfeld het jaar van de herlance-

ring van het Spa Reine-assortiment in de Benelux. 

Spa Reine is het eerste natuurlijke mineraalwater 

dat zijn nieuwe flesformaten afstemt op de spe-

cifieke behoeften van de consumenten. Daarbij 

streeft het merk naar milieuvriendelijkheid, wat 

strookt met het streven van Spadel om de planeet 

te beschermen. 

In het nieuwe jaar staan ook grote industriële en 

reclame-investeringen op stapel. Zo investeren wij 

13 miljoen euro in een gloednieuwe productielijn 

voor glazen flessen. In de huidige economische con-

text is dat een duidelijk signaal dat wij onze leiders-

positie willen versterken als bottelaar en als produ-

cent van natuurlijk mineraalwater. Deze investering 

strookt ook met Spadels beleid gericht op duur-

zame ontwikkeling en op minimale milieu-impact.

Spadel ziet innovatie als een uitdaging en een weg 

naar groei. Daarom stellen wij vernieuwing centraal 

in al onze bedrijfsprocessen. Zo kunnen wij onze 

leiderspositie versterken en ons marktaandeel en 

onze omzet opnieuw laten stijgen. 

Spadel is een unieke groep, een onafhankelijk 

bedrijf op mensenmaat dankzij het familiaal aan-

deelhouderschap. Wij beschikken over een mooie 

waaier nationale en regionale topmerken en bou-

wen op de kracht, de diversiteit en de kennis van 

een team dynamische en gepassioneerde medewer-

kers die de bedrijfswaarden uitdragen en de onder-

nemingsdoelen waar maken.

Marc du Bois  

Gedelegeerd Bestuurder 

Jean-Philippe Despontin 

Voorzitter Uitvoerend Comité 
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> Innovaties 2009

Maar t
Wattwiller - nieuwe fles 1 liter  1

Apr i l
Brecon Carreg - renovatie van het volledige gamma  2

Mei
Spa & Fruit Citroen - nieuwe etiketten op het gamma  3 

Spa & Fruit Citroen - 2 nieuwe smaken: 

Citroen/Munt, Citroen/Gember 4

Spa Reine - nieuwe Petfles 75cl met sportdop  5

Juni
Bru - Nieuw formaat Petfles 80 cl   6

September
Bru - nieuwe Petfles 125 cl niet bruisend  7 

Bru - nieuwe etiketten en film op de Petflessen  8
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Spadel  in  20 0 9

24 % Spa Reine is het favoriete watermerk van de Belgen (1 Belg op 4)

1ste Europese Prijs ‘Kwaliteit Mineraalwaters’ (2008-2009) voor Spa

13 miljoen euro investeringen in een nieuwe glasvulmachine bij Spa Monopole (09-10)

13.177 ha beschermd natuurgebied voor de waterbronnen van Spa, dat is één van 

de grootste in Europa 

25 % marktaandeel in volume voor Spadel in de markt van natuurlijke mineraalwaters in België 

199,2 miljoen euro netto omzet 

21,1 % verhoging recurrente EBIT ten opzichte van 2008

13 % vermindering CO2-uitstoot bij Spa Monopole dankzij een eenheid van warmtekrachtkoppeling 

20 miljoen liter water door Spa Reine geschonken aan Mali (Programma WaSH-Unicef )

> Markante feiten
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> Marktactiviteiten



> Marktactiviteiten 

Verbruik  van f lessenwater  in  Europa

De consumptie van flessenwater verschilt van land tot land in Europa. Terwijl landen als België, Frankrijk, 

Duitsland en Italië een belangrijke cultuur van flessenwater hebben, verbruiken de Nederlanders en de 

Britten beduidend minder flessenwater. De terugval van het verbruik in 2008 is grotendeels het gevolg 

van een buitengewoon ongunstige zomerperiode. 

Verbruik flessenwater per persoon (in liters) 

2004 2005 2006 2007 2008 04-08

België 128,7 129,2 133,7 129,0 123,9 -3,8 %

Frankrijk 133,6 160,3 127,8 121,9 115,0 -14 %

Duitsland 142,6 148,6 157,5 155,9 161,3 +13 %

Italië 186,0 190,4 196,7 198,0 197,5 +6,2 %

Nederland 18,8 19,0 21,3 21,9 21,4 +13,8 %

Groot-Brittannië 23,6 25,3 27,3 26,2 24,3 +3 %

West-Europa 108,5 111,3 115,2 114,3 113,4 +4,5 %

> Sp a d el   ja ar ver s l ag 20 0 9  13 
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BELUX

De totale markt van mineraalwater in België en in 

het Groothertogdom Luxemburg viel in 2009 met 

1,6% terug in vergelijking met 2008. Het segment 

niet bruisend mineraalwater ging verloor 2,3% ter-

wijl het bruisende mineraalwater een groei kende 

van 0,4%. 

Thuisverbruik
Het thuisverbruik (retail) van gebotteld mineraal-

water daalde met 1,3% tegenover 2008, maar dat 

cijfer zegt niet alles. De verkoop van niet bruisend 

natuurlijk mineraalwater daalde met 2,4% terwijl 

de verkoop van bruisend mineraalwater net groeide 

met 2,2%. Het valt ook op dat de daling van de 

totale watermarkt (-0,5%) en van het segment niet-

bruisend water (-1,8%) minder groot is dan die van 

de hard discounters.

De lichte terugval van het natuurlijk mineraalwater 

is het resultaat van het veranderende aankoopge-

drag van de consumenten. Verklaringen hiervoor 

zijn te vinden in de financieel-economische crisis 

en de toenemende concurrentie van sommige lei-

dingwaterdistributeurs die agressieve en opportu-

nistische campagnes voerden ten nadele van zuiver 

bronwater en natuurlijk mineraalwater. De groei van 

bruisend natuurlijk mineraalwater is te danken aan 

de goede zomer van 2009 en aan feit dat dit seg-

ment minder te lijden heeft onder de concurrentie 

van leidingwater. 

De mineraalwaters van Spadel behouden hun lei-

derspositie als nationale A-merken in de thuisver-

bruik. In de open markt (enkel nationale merken) 

vertegenwoordigen de Spadel-waters 25% van de 

markt in volume en 31% in waarde. 

 > Spa Reine bevestigt zijn leiderspositie met een 

stabiel marktaandeel van 14,2% in volume in het 

segment thuisverbruik (retail). Het 1 liter formaat 

Spa Reine en de nieuwe Spa Reine 75cl hebben 

sterk bijgedragen tot dit resultaat. 

 > Spa Barisart, het explo-

sieve water, blijft even-

eens marktleider in het 

segment bruisend mine-

raalwater met een markt-

aandeel van 13,7% in 

volume (retail). 

 > Bru bevestigt zijn mooie 

2de plaats in de markt 

van bruisend mineraal-

water met 12,5% markt-

aandeel (retail). De 

gloednieuwe Bru 80cl, 

voor een diner met z’n 

tweetjes, heeft hiertoe 

bijgedragen.

 > Spa Marie-Henriette, het natuurlijk bruisende 

mineraalwater blijft stabiel met een marktaan-

deel van 2%. 

Spa Reine
Het natuurlijke mineraalwater Spa Reine blijft de 

onbetwiste ‘koningin’ van het mineraalwater in 

België… Eén Belg op vijf verkiest immers Spa Reine. 

De markt van natuurlijk mineraalwater werd in 2009 

gekenmerkt door een toenemende concurrentie van 

leidingwater en van distributiemerken. Ook promo-

tieacties om volumes te genereren speelden een 

rol. De prestatie van Spa Reine is niet alleen het 

resultaat van een efficiënte marketing- en verkoop-

strategie maar ook van de trouw van de consumen-

ten aan dit zuivere en natuurlijke Belgische water. 

In 2009 liep de originele en efficiënte communica-

tiecampagne van Spa Reine door:zo waren er de 

televisiesaga ‘het zuiverende water’, de nieuwe 

internetsite www.spa.be, een campagne op bus-

hokjes en een sampling van de nieuwe 75cl fles in 

sportclubs. Deze nieuwe fles won bovendien de 

Silver Pentaward op de prestigieuze Pentawards-

wedstrijd die de beste verpakkingen ter wereld 

bekroont. Spa Reine ging in 2009 ook in zee met 

Unicef ter ondersteuning van het programma 
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WaSH (Water, Sanitation & 

Hygiene). Er waren acties 

op de winkelvloer met als 

doel 20 miljoen liter water 

te schenken aan Mali. 

Spa Barisart
Twee nieuwe televisie-

spots (bar fight en kung 

fu) spraken de consument 

op een originele en dyna-

mische manier aan en 

wonnen de ‘Grand Prix’ 

op het reclamefestival van 

Kinsale in Ierland. 

Bru
Bru, het mineraalwater van de beste tafels positio-

neert zich voortaan met de zin: ‘Bru en het klikt tus-

sen smaken’. Hiermee wil het merk duidelijk maken 

dat het wijn en fijne gerechten helemaal tot hun 

recht laat komen en dat het zorgt voor de overgang 

van de ene naar de andere gang zonder de smaak-

beleving aan te tasten. Bru werd door een nieuwe 

televisiespot ondersteund. De lancering van een 

totaal nieuwe 80cl pet-fles voor een diner met z’n 

tweetjes werd via een televisiespot en een abribus-

campagne bekend gemaakt. Bru associeerde zich 

eveneens aan de succesrijke televisieprogramma’s 

‘Mijn Restaurant’ (VTM) en ‘Un dîner presque par-

fait’ (RTL). 

Out-of-home verbruik 
De out-of-home markt (verbruik buitenshuis) ont-

snapte ook niet aan de recessie en kende in 2009 

een sterke terugval van de bezoekfrequentie in hore-

cazaken (restaurants, cafés,...). Wij stellen nochtans 

vast dat de volumes van de ‘on the go’ flesforma-

ten (kleine formaten) licht toenemen omdat ze een 

snelle en efficiënte hydratatie mogelijk maken en 

overal en altijd beschikbaar. Bru bruisend is in de 

out-of-home markt licht gedaald (-2,7%) maar doet 

het beter dan de totale markt (-7%). Bru groeit wel 

met een mooie 3% in het segment ‘restaurants’ en 

bevestigt zo zijn positie als water van de gastrono-

mie. Bru niet koolzuurhoudend groeit zelfs met 13% 

tegenover vorig jaar. 

USP Beverages (samenwerking Spadel, Unilever en 

Pepsi) is er in 2009 in geslaagd om een partnership 

te sluiten met nieuwe belangrijke klanten waaronder 

Lunch Garden, LSG en andere professionele klanten. 

Top gastro
Het ‘Top gastro’ team heeft Bru nog sterker op de 

kaart gezet dankzij de samenwerking met een reeks 

top-gastronomische verenigingen in België zoals 

de ‘33 Maitres-Queux’, de Gilde van Sommeliers’ 

et de ‘Disciples Escoffier’ om er slechts enkele te 

noemen. Bru is bovendien partner geworden van de 

wedstrijd Lady Chef of the Year die voortaan door 

het leven gaat als ‘Bru-Lady Chef of the Year’. 

Spa…wint de eerste Europese 
kwaliteitsprijs!
Begin 2009 overhandigde de voorzitter van 

het Wetenschappelijk Comité van het Europese 

Centrum voor Mineraalwaters (gevestigd in 

Napels) de eerste Europese Kwaliteitsprijs aan 

Spa Natuurlijke Mineraalwaters. Deze 

‘Nobelprijs’ van het mineraalwater 

beloonde Spa voor zijn uitzonder-

lijke kwaliteit, zijn zorgvuldig 

beheer van de waterhoudende 

grondlagen en zijn milieube-

leid. Het mineraalwater van Spa 

komt uit een beschermd water-

winningsgebied van 13.177 

hectaren. Daarmee is het één 

van de grootste van Europa. 

Spa won het van tweeduizend 

andere Europese watermer-

ken. Een opsteker!

> Marktactiviteiten 
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NEDERL AND

De markt van het mineraalwater in de sector van 

het thuisverbruik is met bijna 3% toegenomen ten 

opzichte van 2008. Deze toename is vooral te wijten 

aan een goede prestatie van het bruisende water 

met een stijging in het verbruik van bijna 10% in 

2009. Plat water ging dan weer licht achteruit. Door 

de concurrentie van de distributeurs- en de eerste-

prijsmerken, is het marktaandeel van Spa Reine, Spa 

Barisart en Spa Marie-Henriette uitgehold. 

De limonademarkt kende in 2009 een stevige groei, 

hoofdzakelijk getrokken door de bruisende limona-

des en het “lage-prijs”segment. De groei van het 

koolzuurhoudende Spa & Fruit in dit segment was 

groter dan die van de markt, zodat het marktaan-

deel toenam. Het niet koolzuurhoudende Spa & Fruit 

verloor dan weer terrein door de vele promoties en 

prijsdalingen die op deze markt werden toegepast.

Mineraalwater 

Spa Reine
Spa Reine heeft zijn marktaandeel zien dalen, deels 

als gevolg van de groei van de private labels en de 

sterke concurrentie binnen het totaal van A-merken. 

Ter ondersteuning van Spa Reine werd het ‘Spa 

Watercoach’ platform verder ontwikkeld, een ver-

volg op het succes van 2008. De website www.

spawatercoach.nl stond centraal in de campagne. 

Onder het motto ‘Een zuiver moment waar je ook 

bent’ werd het drinken van water op verschillende 

momenten gedurende de dag onder de aandacht 

gebracht. Een breed scala aan communicatiekana-

len werd ingezet: online, radio, PR, outdoor en print. 

De campagne ‘spawatercoach’ is tevens gepresen-

teerd als onderdeel van het zichtboek van het FNLI 

(Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie). 

Bij het onderdeel ‘overgewicht’ dient de campagne 

als voorbeeld voor hoe de levensmiddelenindustrie 

een bijdrage levert aan de reductie van overgewicht.

Qua innovatie, werd een totaal nieuwe 75 cl Spa 

Reine fles gelanceerd met een verbeterde ‘grip’ en 

daarmee praktischer in het gebruik tijdens het spor-

ten. Spa sponsorde het fitnessprogramma ‘Move 

that Body’. 

Spa Barisart en Marie-Henriette
De markt voor koolzuurhoudend mineraalwater 

liet een bijzondere groei zien van 9,9% in volume, 

terwijl in 2008 er nog een daling van 4% was. 

De groei komt voornamelijk van private 

label en discount, maar ook de merken Spa 

Barisart en Spa Marie-Henriette groeien. 

Omdat deze merken minder sterk groeien 

dan de markt, laat het marktaandeel wel 

een daling zien.

Bru
Het mineraalwater Bru, speciaal gepo-

sitioneerd als het “ideale mineraal-

water bij het eten” blijft qua positie 

stabiel. Het marktaandeel van Bru is 

evenwel in de topgastronomie groei-

ende. Verhoogde marketinginspan-

ning en intensieve marktbewerking 

heeft geleid tot verhoging van het 

marktaandeel en meer zichtbaarheid 

in dit specifieke kanaal. 
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Limonades

De limonademarkt laat een groei zien van ca. 7%, 

grotendeels te danken aan de groei van het goed-

kope prijssegment. Koolzuurhoudende limonade 

groeit met 8% sterker dan koolzuurvrij (+5%). Spa 

& Fruit koolzuurhoudend heeft in 2009 haar markt-

positie weten te verbeteren vanwege een sterkere 

groei dan de markt (index 111). Spa & Fruit kool-

zuurvrij daarentegen heeft marktaandeel in moeten 

leveren in het door promotie en prijsgedreven seg-

ment “koolzuurvrij’. Voor Spa & Fruit koolzuurhou-

dend werd er een nieuwe televisiespot ontwikkeld 

als onderdeel van het communicatieplatform ‘ver-

rassend weinig calorieën’. 

Spa Citron
Spa Citron was een voltreffer met een index van 119 

in 2009 in vergelijking met vorig jaar. 

Naast de overbekende en nog altijd succesvolle 

‘regular’ Spa Citron (sinds 1925!) introduceerden we 

in 2009, 2 nieuwe smaakvarianten onder het Spa 

Citron merk: Spa Citron +mint en Spa Citron +ginger. 

De nieuwe smaken realiseerden een goede pene-

tratie en de verkoopresultaten overtroffen 

ruimschoots de gebudgetteerde volumes 

(index van 223!). Bovendien wonnen we 

met Spa Citron + Mint de ‘Allerhande’ 

Award: de consumenten van Albert 

Heijn vonden dit product de beste 

introductie in 2009 – in de categorie 

dranken & wijnen.

Out-of-home
De totale out-of-home markt (ver-

bruik buitenshuis) is met 3,4% 

gedaald. Consumenten hebben hun 

koopgedrag duidelijk aangepast aan 

de economische omstandigheden. 

Met name de traditionele horeca 

had zwaar te kampen met dalende 

bezoekersaantallen en een dalende 

gemiddelde besteding resulterend in 

dalende omzetten restaurant (-7,7%), cafés (-7,6%) 

en hotellerie (-8,2%).

Frisdrank behaalt in de out-of-home markt, door 

met name de negatieve omzetontwikkeling in het 

kanaal, een index van 95 in 2009. Mineraalwater 

is licht dalend (index 98). Het koolzuurhoudend 

mineraalwater (index 97) daalt hier iets meer dan 

koolzuurvrij (index 98). De marktpositie van Spa is 

nagenoeg stabiel. Binnen petrol-shops is het markt-

aandeel onveranderd hoog en verder versterkt. 

Ondanks een daling voor limonades in de out-of-

home, groeien de Spa-merken: Spa Citron met 23% 

en Spa & Fruit zelfs met 63%. Deze groei komt met 

name uit het kanaal ‘catering’. 

Top gastronomie
In de top horeca/gastronomie is Spadel met zijn 

natuurlijk mineraalwater Bru partner geworden van 

het Nederlands Gilde van Sommeliers. Daarnaast is 

er eind 2009 een zeer succesvolle campagne geweest 

rondom Bru in de Nederlandse top gastronomie. 

Perspectieven 2010
In 2010 wordt het complete assortiment van Spa 

Reine vernieuwd. Belangrijke ontwikkelingen op 

verpakkingen en ontwerp zullen verder bijdragen 

aan een positief effect op het imago van Spa Reine. 

Dit zal tevens fors bijdragen aan de doelstelling om 

de teruggang van het marktaandeel in 2009 van 

Spa Reine in het bijzonder en die van het segment 

koolzuurvrij water in het algemeen om te keren. 

Daartoe zullen in Nederland diverse marketing- en 

verkoopinspanningen worden gepland. 

Daarnaast zullen ook in de limonades aanzienlijke 

stappen worden gezet om de producten verder te 

verbeteren en daarmee de concurrentiepositie te 

versterken. Een en ander zal zich voornamelijk uiten 

in het optimaliseren van de productsamenstelling 

en de verpakking. Een nieuwe campagne zal onder-

deel uitmaken van het totale plan.

> Marktactiviteiten 
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F R ANKRIJK

De Franse markt voor flessenwater heeft zich gesta-

biliseerd qua volume (-1%) en waarde (-0,3%) ten 

opzichte van 2008. In tegenstelling tot de markt 

van het natuurlijk niet-bruisend mineraalwater, 

die een lichte daling kende (-3% ten opzichte van 

2008), kende de markt van het natuurlijke brui-

sende mineraalwater een sterke stijging (+8%). Na 

een moeilijk begin in 2009 werd de vraag op peil 

gehouden via een heel scala promotieactiviteiten. 

Ook de zachte zomer had een gunstig effect. 

De resultaten van Wattwiller
De verkoop van de natuurlijke mineraalwaters 

Wattwiller en Jouvence kende nochtans een daling 

van 8% in volume. Deze achteruitgang is voornamelijk 

het gevolg van een sterke voorraadafbouw bij onze 

klanten en de dalende vraag van de consument (-2,4% 

voor Wattwiller). Het marktaandeel van Wattwiller 

bleef stabiel op 1,8%. Wattwiller ging wel licht voor-

uit in het oostelijke deel van Frankrijk (“le Grand Est”) 

waar het nu een marktaandeel heeft van 7,2%. 

Het verkoopvolume van de Belgische mineraalwa-

ters Spa en Bru is in Frankrijk gestegen met res-

pectievelijk 23% en 5%.

Ook Frankrijk is getroffen door de financiële en eco-

nomische crisis, en producenten van flessenwa-

ter reagerden met een agressief promotiebeleid. In 

2009 was bijna 25% van de verkoop te danken aan 

promoties. 

Nieuw in 2009
In 2009 lanceerde de Grandes Sources de Wattwiller 

de nieuwe Wattwiller éénliterfles voor niet-bruisend 

water. Dat gebeurde voornamelijk in het oostelijke 

deel van Frankrijk. De nieuwe verpakking sloeg aan 

en is nu al verkrijgbaar in 40% van de verkooppun-

ten. Deze lancering ging gepaard met nationale com-

municatiecampagnes op televisie en op grote recla-

meborden waardoor Wattwiller de vierde grootste 

adverteerder geworden is voor natuurlijk mineraal-

water in Frankrijk. Wattwiller nam in 2009 trouwens 

weer zijn historische slogan op: ‘L’eau rare’ (het zeld-

zame water). Deze slogan strookt met de geschie-

denis van het merk en met zijn uniek positionering 

als mineraalwater ‘zonder nitraten’. In het kader van 

zijn promotiestrategie en zijn streven naar naams-

bekendheid ondersteunt Wattwiller sinds 2009 ook 

sportclubs zoals ‘Paris Volley’, ‘Metz Handball’ en de 

rugbyclub ‘Lyon olympique universitaire’. 

Perspectieven 2010
2010 wordt net als de vorige jaren, een jaar vol uit-

dagingen voor het flessenwater. De concurrentie 

met leidingwater zal het koopgedrag van de con-

sument blijven beïnvloeden. Wattwiller neemt de 

uitdaging aan en zal niet alleen een actieve promo-

tiestrategie voeren, maar ook gerichte boodschap-

pen de wereld insturen als ’zonder nitraten’ en ’laag 

natriumgehalte’. Tegelijk plant het merk doelge-

richte acties voor senioren. 

In 2010 zal ook het water van ‘Artésia’, de nieuwe 

bron van natuurlijk mineraalwater, gelanceerd wor-

den. Dit water zal het gezondheidslabel ’water voor 

baby’s‘ voeren (dus geschikt voor babyvoeding). Dat 

is een symbool van topkwaliteit in Frankrijk. Ten slotte 

zullen de teams van de Grandes Sources de Wattwiller 

de innovaties van de voorbije jaren sterk blijven 

ondersteunen, met name de eenliterflessen voor niet- 

bruisend, lichtbruisend en sterk bruisend Wattwiller.
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> Marktactiviteiten

VERENIGD KONINKRIJK

Na een terugval in 2008 is de markt van het flessen-

water in het Verenigde Koninkrijk weer gegroeid met 

5,4%. 2,5% daarvan is toe te schrijven aan het thuis-

verbruik (retail). Het verbruik van flessenwater in het 

westen van Engeland en Wales 

nam toe met 3,9% in volume. 

Brecon Carreg deed het beter 

dan de markt met een volume-

stijging van 8% in 2009 voor 

het thuisverbruik ten opzichte 

van vorig jaar. De toenemende 

belangstelling voor regionale 

merken heeft zeker tot dit resul-

taat bijgedragen.

Het natuurlijke mineraalwater 

Brecon Carreg, dat in Wales op 

nummer 1 staat, gaf zijn assor-

timent in 2009 een grondige 

verjongingskuur en koos voor nog milieuvriendelij-

kere verpakkingen. Deze vernieuwing ging gepaard 

met een nieuwe communicatiecampagne “Brecon 

Carreg. Great Welsh water from the great outdoors”. 

Het merk speelde zijn Welse verankering en sterke 

positie als regionale leider helemaal uit. Zo won 

het de zilveren medaille in de categorie Natuurlijk 

Mineraal Water in een wedstrijd uitgeschreven door 

het Britse Instituut voor Bottelaars. Het behaalde 

de 2de plaats in de categorie Beste Product van 

Wales in de wedstrijd Style Awards 2009.

Water in het Verenigd Koninkrijk
 > Het flessenwaterverbruik in het Verenigd 

Koninkrijk bedraagt 33,7 liter per inwoner per 

jaar. Dat is laag in vergelijking met het Europese 

gemiddelde, dat 113 liter bedraagt. 

 > Niet-bruisende water is goed voor 86% van het 

totale volume.

 > Als gevolg van het milieudebat, kiezen de Britten 

meer voor lokale Britse merken ten koste van 

ingevoerd flessenwater.

 > In deze moeilijke economische context werd de 

markt van flessenwater sterk gestimuleerd met 

grote promotiecampagnes, wat de toegenomen 

volumes ten opzichte van 2008 kan verklaren.

Brecon Carreg, een duurzaam 
mineraalwater 
Het natuurlijke mineraalwater van Brecon Carreg is 

trots op zijn Welse identiteit en staat voor al het 

beste van Wales en de regio Brecon Beacons, waar de 

bronnen ontspringen.

 > Brecon Carreg kreeg in 2009 het label ‘Green 

Dragon Environmental Standard’, een Wels initi-

atief ter certificering van een doeltreffend 

milieubeheer. 

 > De fabriek van Brecon gebruikt sinds 2009 

alleen nog groene elektriciteit.

 > Op caritatief gebied ondersteunt Brecon 

Carreg het ‘Ty Hafan Children’s Hospice’, de 

‘British Heart Foundation’ en de ‘Welsh Air 

Ambulance Charitable Trust’.

 > Als regionaal leider heeft Brecon Carreg een 

partnerschap gesloten met sportclubs als Welsh 

Athletics en de Cardiff City Football Club.

Brecon Carreg in 2010
In 2010 zijn de ambities duidelijk. Brecon Carreg 

wil zijn positie als favoriet mineraalwater van de 

consumenten en klanten in Wales nog versterken. 

Als bedrijf wil Brecon Carreg zich profileren als een 

onderneming ‘which cares about its people and its 

environment’. 
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Terwijl de verkoop zich in Hong Kong en Brunei sta-

biliseerde, kende China een groei. 

Dankzij specifieke acties, onder meer in de 

Caraïben, sloten wij het jaar op het Amerikaanse 

continent af met een status-quo. In het Midden-

Oosten stabiliseerden de resultaten zich in Bahrein 

terwijl wij in de Verenigde Arabische Emiraten een 

groei optekenden. In Katar introduceerden wij in 

2009 het natuurlijk mineraalwater van de gastro-

nomie, Bru. 

Perspectieven 2010
Twee grote uitdagingen tekenen zich af aan de 

Europese horizon. Op de Deense markt moeten 

wij afrekenen met een fors toenemende concur-

rentie en de financiële crisis in Griekenland zal 

een impact hebben op de import van premium 

producten. Ook de Chinese markt – die wel dege-

lijk door de financiële en economische crisis is 

getroffen – blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Dankzij de Shanghai Exposition, zal die markt wel 

een belangrijke impuls krijgen. Algemeen kunnen 

wij stellen dat de actuele economische situatie 

een impact zal hebben op onze resulta-

ten in het buitenland. Deze resul-

taten zullen eveneens worden 

beïnvloed door een sterke 

Europese munt die de 

export afremt. Maar we 

blijven desondanks ver-

der sterk investeren in 

commerciële campag-

nes voor onze natuur-

lijke mineraalwaters 

met als doel de meeste 

exportmarkten te stabi-

liseren. Onze natuurlijke 

mineraalwaters genieten in het 

buitenland een uitstekende reputa-

tie die decennia lang is opgebouwd. 

DE OVERIGE M ARK TEN

Door de economische recessie veranderde overal 

ter wereld het aankoopgedrag van de consumenten 

en in een aantal landen daalde dan ook de verkoop 

van flessenwater. Dankzij investeringen en doeltref-

fende promotieacties hield de Groep Spadel prima 

stand in de voornaamste exportmarkten zoals China, 

Denemarken en Griekenland. 

Balans 2009
Ondanks de mondiale economische crisis die vele 

markten trof, bleef de export (buiten Frankrijk en 

Nederland) van de natuurlijke mineraalwaters van 

Spadel op een bevredigend peil in 2009.

Hoewel wij een daling optekenden tegenover vorig 

jaar, hebben wij in sommige Europese markten - 

in moeilijke economische omstandigheden - een 

relatief goed resultaat behaald. De lichte terugval 

is vooral te wijten aan de minder goede prestaties 

op de Oost-Europese markten, aan de toenemende 

concurrentie in Denemarken en aan een daling in 

Griekenland, eind 2009. 

Afrika blijft een stabiele markt 

met de Democratische 

Republiek Kongo als voor-

naamste exportland. 

In vergelijking met 

2008 nam de ver-

koop van onze 

natuurlijke mine-

raalwaters vorig jaar 

toe op de Aziatische 

markten. De investe-

ringen en de promotieac-

ties droegen gevoelig bij tot 

dit resultaat dat nochtans ook 

leed onder de economische recessie.  



> Human Resources
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Human Resources die 
het  verschil  maken 
Het Human Resourcesbeleid heeft als doel de dyna-

miek en de strategie van de onderneming te steu-

nen en te ontwikkelen. Spadel is in de eerste plaats 

een team van vrouwen en mannen die voortdurend 

de individuele en de gemeenschappelijke prestaties 

willen verbeteren.

De strategie van het personeelsbeleid is gebaseerd 

op drie pijlers:

 > De consolidatie van de sleutelcompetenties in 

alle vakgroepen om de strategische doelstellin-

gen van het bedrijf te helpen realiseren;

 > De ontwikkeling van een open constructieve dia-

loog met de sociale partners;

 > De versterking van het samenhorigheidsgevoel.

Op 31 december 2009 telde Spadel 726 medewer-

kers: 625 in België (86% van het totale personeels-

bestand) en 111 in de andere landen (Nederland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).

Een efficiënte organisatie
De belangrijkste uitdaging voor personeelszaken in 

2009 was de optimale herverdeling van de taken na 

de personeelsinkrimping eind 2008. Die afvloeiin-

gen waren nodig om een sterke en efficiënte struc-

tuur op te zetten in een slabakkende markt. Dankzij 

de betrokkenheid van de leiding en het professio-

nalisme van de teams kon deze uitdaging met suc-

ces worden aangegaan en kon de organisatie doel-

treffend blijven functioneren. De ambities van de 

algemene directie werden duidelijk gedefinieerd in 

de Kick Off-vergadering van februari 2009. Die dag 

konden alle leidinggevenden van de Groep in een 

ongedwongen sfeer ideeën uitwisselen. Alle aanwe-

zigen waren zeer te spreken over dit initiatief.

Om de capaciteiten van haar medewerkers verder 

te ontwikkelen, heeft de onderneming haar oplei-

dingsbeleid op diverse gebieden voortgezet. Ook 

de individuele begeleiding door professionele  

‘coaches’ bleef behouden. Om een beter beeld te 

krijgen van de aanwezige talenten en de rekrute-

ringsnoden werden in 2009 eveneens de compe-

tenties van alle kaderleden kritisch tegen het licht 

gehouden.

Wat de rekrutering betreft, was er in de hele Groep 

sprake van stabilisatie van de teams. Alleen in 

Nederland, waar bepaalde functies moeilijker in te 

vullen waren, werden nog mensen met interessante 

en minder gewone profielen aangetrokken. De 

reputatie van Spadel, de sterke merken en de moti-

verende werkomstandigheden waren daarbij sterke 

troeven. Net als de vorige jaren werden de nieuwe 

collega’s uitgenodigd om deel te nemen aan de 

integratiedag en konden zij kennis maken met onze 

waterbronnen en de beschermde omgeving ervan.

Kaderleden 140

Arbeiders     450

Bedienden   136

Totaal: 726

Verenigd Koninkrijk  27

Nederland   33

Frankrijk 51

België   615

Totaal: 726

Personeelsbestand op 31 december 2009
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Sociale zaken en milieu
Na de tevredenheidsenquête van 2008 bij Spadel 

Brussel, waarvan de resultaten erg bemoedigend 

waren, werd een werkgroep opgericht om verbete-

ringsvoorstellen te onwikkelen en uit te voeren. Een 

nieuwe enquête volgt in 2010.

2009 was ook het jaar van de vernieuwing van de 

sectorale overeenkomsten en overeenkomsten op 

ondernemingsniveau. Die verliepen in een klimaat 

van openheid en wederzijds begrip. Er werd reke-

ning gehouden met de ambities van de teams en de 

budgettaire beperkingen. 

Het afgelopen jaar zette de Groep zich in voor de 

vermindering van onze ecologische voetafdruk. Een 

deel van het wagenpark werd vervangen door zui-

niger modellen om onze CO2-uitstoot te beperken. 

In 2009 mocht Spadel Brussel opnieuw 2 eretekens 

van de arbeid uitreiken: 2e klasse (loopbaan van 25 

jaar) en 2 gouden medailles (35-jarige loopbaan) tij-

dens het traditionele nieuwjaarsfeest. 

Interne communicatie
De verbetering van de interne communicatie kwam 

als één van de belangrijke aandachtpunten uit de 

tevredenheidsenquête. Daarom werd de maande-

lijkse elektronische nieuwsbrief, ‘Splash’, gelan-

> Human Resources

ceerd. DIe heeft als doel alle medewerkers van de 

Groep meer te betrekken bij projecten en realisa-

ties in de verschillende vestigingen. Dat verhoogt 

ook het samenhorigheidsgevoel. In het kader van 

de cyclus “Het water in de mond” werden informa-

tiesessies opgezet om de medewerkers van Spadel 

in België nuttige informatie te verstrekken over de 

branche van het natuurlijke mineraalwater en de 

frisdranken. Tenslotte ging begin 2010 het nieuwe 

intranet van de Groep live. Het is het interne com-

municatieplatform bij uitstek. Alle communicatie 

die zichzelf en de medewerkers respecteert begint 

aan het thuisfront... Communication starts at home. 

Perspectieven voor 2010
Wij moeten de vaardigheden van onze teams blij-

ven ontwikkelen via gestructureerde opleidingen, 

gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en op 

specifieke behoeften. Via een dynamisch perso-

neelsbeheer, een transparant communicatiebeleid 

en aantrekkelijke, marktcomforme salarispakketten 

willen wij talent in huis houden. 2010 kondigt zich 

aan als een jaar vol vernieuwende producten die 

vast en zeker enthousiasme zullen opwekken bij de 

medewerkers van de Groep Spadel.

Spadel Brussel werd als All Day Long bedrijf geselecteerd door Kim Gevaert en Frank Fol voor zijn gezonde voedingsaanpak 
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Ther malisme en 
huidver zorg ing 

Al meer dan 130 jaar genieten de bezoe-

kers van de Thermen van Spa (waarvan 

Spa Monopole de exclusieve concessie 

heeft) de weldaden van kuurbehandelingen. 

Balneotherapie, lichaamsverzorging en mas-

sages vinden er plaats in een moderne omge-

ving waar de kracht van de thermale traditie 

van Spa voelbaar is. Hiervan getuigen onder 

meer de befaamde koolzuurbaden (water van 

de bron Marie-Henriette) in koperen badkui-

pen of de turfbaden met turf uit de Hoge 

Venen. 

In 2004 heeft Spa Monopole de exploita-

tie van het nieuwe kuuroord op de heuvel 

‘Annette et Lubin’ in Spa, toevertrouwd aan 

de Groep Eurothermes. De Thermen van Spa 

beschikken vandaag over meer dan 800 m2 

> Thermalisme

buiten- en binnenbaden en leggen zich voo-

ral toe op een recreatieve vorm van kuur-

behandeling, het zogeheten thermoludisme. 

Het totale bezoekersaantal steeg dan ook 

van 84.268 in 2004 tot 164.711 in 2009.

Spadel blijft zijn verstuiver van natuur-

lijk mineraalwater produceren en zet daar-

toe ook partnerships op met specialisten in 

huidverzorging. Zo brengt het bedrijf Sothys 

Paris sinds 2004 de Eau Thermale Spa® pro-

ductlijn op de markt. Het betreft een licen-

tiemerk waarvan de formule is gebaseerd op 

het water Spa Marie-Henriette®.



commercialiseren

lessen

verzorgen

hergebruiken

controleren

recycleren
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> Het Beroep van Mineraalwaterproducent 

beschermen opvangen verpakken



 ”Wanneer de mens het water beschermt,
   beschermt het water de mens”

Als de mens de natuur respecteert, leeft hij ermee in symbiose… Op dat inzicht is het succes van de 

natuurlijke mineraalwaters van de Groep Spadel gebaseerd. Respect voor het milieu en bescherming 

van de natuurlijke bronnen vormen de duurzame garantie voor de kwaliteit van de mineraalwaters. 

Bescherming is de kern van onze activiteit want zij waarborgt de zuiverheid en kwaliteit van de mine-

raalwaters voor de huidige en komende generaties. Sinds 1889 is ‘duurzaamheid’ zelfs een kernbegrip 

voor Spadel, want in dat jaar beschermden wij als eerste in België een natuurlijk bronnengebied voor 

de natuurlijke mineraalwaters Spa. Duurzaamheid ‘avant la lettre’. 

De uitstekende milieureputatie van Spadel groeide met de jaren en is het gevolg van de duurzame 

maatregelen die wij treffen op drie fronten: 

 > de strikte bescherming van de natuurlijke waterbronnen, 

 > de vermindering van de milieuimpact van onze fabrieken, 

 > het verantwoorde verpakkingsbeleid.

> Duurzaamheid @ Spadel



1 .  Bescher ming van 
 de natuur l i jke bronnen

Wij beschouwen het als onze hoofdopdracht de 

natuurlijke bronnen te beschermen. Wij willen 

garanderen dat onze kleinkinderen, over 50 jaar 

nog hetzelfde zuivere en natuurlijke mineraalwater 

zullen kunnen drinken als wij vandaag.

In Spa begon de bescherming van het bronwater 

al in 1772. De beschermingszone die in 1889 werd 

ingesteld en een primeur was voor België, werd 

steeds uitgebreid en beslaat vandaag een opper-

vlakte van 13.177 ha (26.350 voetbalvelden). Het 

is één van Europa’s grootste beschermingsgebie-

den voor waterbronnen. De bescherming reikt ver-

der dan het behoud van het waterpatrimonium. Ze 

streeft ook naar het behoud van de lokale biodi-

versiteit. In 1967 sloot Spadel een partnerschap 

met Natuur- en Bosbeheer van het Waalse Gewest, 

waardoor het mogelijk werd belangrijke milieu-

maatregelen te treffen in de Venen. De Venen van 

Malchamps zijn nu beschermd. Minder dan 45% van 

het gebied is begroeid met naaldbomen, strooizout 

wordt er in de winter vervangen door zand, iedere 

industriële en landbouwactiviteit is er verboden 

en de parkeerzones zijn volledig verhard. Tenslotte 

wordt er niet meer water opgepompt dan de natuur 

jaarlijks aanbrengt. Zo voorkomen wij overexploita-

tie en uitputting van de ondergrond. 

2.  De produc t ie

De productiesites van Spa Monopole zijn ISO 14001 

gecertificeerd. Deze internationale standaard geeft 

aan dat onze productiesites de nodige maatregelen 

treffen om hun milieuprestaties te controleren en 

te verbeteren. De vermindering van de ecologische 

voetafdruk maakt al sinds meer dan 20 jaar integre-

rend deel uit van het industrieel beleid van Spadel.

> Duurzaamheid @ Spadel
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 > De productiesite Spa Monopole heeft sinds 

1990 zijn CO2-uitstoot met 40%verminderd.

 > Spa Monopole heeft einde 2008 een eenheid 

voor warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd. Het 

systeem staat in voor één derde van de totale 

energieconsumptie van de fabriek. In totaal 

betekent dit een vermindering van de CO2-

uitstoot met 13%.

 > De Spadel kantoren en de fabrieken van Spa 

Monopole, Lorcé (Bru) en Brecon te Wales 

gebruiken 100% groene elektriciteit (afkomstig 

van windmolens of waterkrachtcentrales).

 > Tussen 2005 en 2008, slaagde de fabriek erin 

om haar energieverbruik met 20% te laten 

dalen. In vergelijking met 2007 heeft de fabriek 

in 2008 haar verbruik en energieproductiviteit 

met 9% verbeterd. Nu produceert ze 16,5 liter 

mineraalwater per eenheid energie tegenover 

15,1 liter in 2007.

 > De kantoren in Brussel ontvingen het twee-

sterren eco-dynamismelabel van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en hebben sinds 

2004 hun ecologische voetafdruk met 23% 

verminderd. 

 > Met ongeveer 1,6 liter water voor de productie 

van 1 liter, is de waterfootprint van een fles water 

één van de laagste in de levensmiddelenbranche.
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3 .  De ver pak k ing

Verpakking is noodzakelijk. De fles garandeert de 

voedingsveiligheid en de kwaliteit van het water. 

Wat de consument drinkt, is dus het identieke water 

dat puur natuur uit de bron ontspringt. De ver-

pakking zorgt er dus voor dat de consument een 

‘authentiek’ en ‘natuurlijk’ product in handen krijgt, 

precies zoals het aan de bron ontspringt, met een 

specifieke smaak en samenstelling. Het mineraal-

water mag in geen geval worden blootgesteld aan 

risico’s die de kwaliteit kunnen aantasten. Daarom 

moet het water, conform de Europese wet, aan de 

bron zelf worden gebotteld.

De Groep Spadel speelt een voortrekkersrol op 

het gebied van het verantwoord afvalbeheer. Het 

assortiment mineraalwaters van Spadel bevat 

zowel verpakkingen voor eenmalig gebruik (PET) 

als herbruikbare verpakkingen (in glas). Het bedrijf 

voert een strikt geïntegreerd beleid inzake kwali-

teit, voedselveiligheid en milieu:

 > al onze Petflessen zijn 100% recycleerbaar,

 > als eerste natuurlijke mineraalwater in België 

ruilde Spa Reine in 1988 de PVC-verpakking voor 

een PET-verpakking (1988),

 > als eerste in België en eveneens in 1988 ging 

Spadel PET-flessen (voor Spa Reine) gebruiken 

met 25% gerecycleerde PET, 

 > het gewicht van de fles Bru (1,25 l) is sinds 1985 

met 32% verminderd en sinds 1971 nam het 

gewicht van de fles Spa Reine (1,5 l) met 40% 

af. In 15 jaar tijd, verminderde het gewicht van 

de PET-flessen Brecon Carreg met 30%. Deze 

gewichtsverminderingen vertegenwoordigen een 

substantiële daling van de nodige grondstoffen.

In 2008 won Spadel de “European Refillables Award” van de Europese Federatie van Verenigingen van 

Groothandelaars in Bier en Dranken (CEGROBB). Deze prijs bekroont de drank met de beste hervulbare 

verpakking. Spadel kreeg deze prijs voor zijn continue milieu-inspanningen en vooral voor de milieuvrien-

delijke acties die sinds 1993 werden gevoerd voor de hervulbare glazen fles Spa Reine 25cl die vooral in de 

Belgische en Nederlandse horeca worden gebruikt:

 > Gewichtsvermindering van de fles Spa Reine 20cl (1993)

 > Maximalisatie in 1999 van het aantal flessen per palet (1999) (+48% volume),

 > Overgang van de 20cl fles naar de 25cl fles met gewichtsvermindering van 10% ondanks een grotere 

inhoud (2008).

Preventie van de verpakkingen: evolutie Spa Reine 1,5 L

1971 1988 1993 2000 2007
PVC PET PET 25% GERECyCLEERd PET 

56,6 gr 47,3 gr 42,3 gr 37,3 gr 33,9 gr

-40% = -1.800 ton per jaar



4 .  Transpor t

In tegenstelling tot vele producten in de levens-

middelenindustrie is een natuurlijk mineraalwater 

vooral een regionaal product dat door een lokale 

speler wordt gebotteld. De Europese en Belgische 

wetgevingen bepalen dat een natuurlijk mineraal-

water aan de bron moet worden gebotteld. Ons 

transportbeleid is er bijgevolg op gericht de dis-

tributie van mineraalwater over grote afstanden te 

beperken en het transport over korte afstand aan 

te moedigen in een distributiezone van maximum 

300 à 400 km.

 > Sinds 2004 vervoert de fabriek van Spa Monopole 

haar afgewerkte producten voor de export van 

Antwerpen naar Luik via de waterwegen. Dat 

spaart 150 vrachtwagenritten uit en veroorzaakt 

viermaal minder CO2-uitstoot .

 > In 2008 vervoerde ieder transport vanuit de 

fabriek Spa Monopole gemiddeld 19.235 liter 

water, wat 2,3% meer was dan in 2007. Het 

volume per transport nam dus toe, waardoor 

minder transportbewegingen nodig waren voor 

eenzelfde hoeveelheid water. Voor Bru-Chevron 

bedroeg dit cijfer in 2008,gemiddeld 20.579 liter 

per transport (+2,8% tegenover 2007).

5 .  Industr iële  invester ingen

De economische pijler van het duurzaam onderne-

merschap van Spadel is erop gericht de economische 

activiteit van het bedrijf en de tewerkstelling te ver-

zekeren. Wij investeren zowel op korte als lange ter-

mijn. Tussen 2005 en 2010 investeerden wij niet min-

der dan 75 miljoen euro in het productieapparaat. Zo 

verzekeren wij ons van een efficiënt bottelingspro-

ces en versterken wij onze leiderspositie in de markt 

van flessenwater. In 2009-2010 investeerden wij 13 

miljoen euro in de grootste glasvulmachine van ons 

land voor Spa Monopole.

 

6 .  Sociale verantwoordelijkheid

Spadel wil een toegevoegde waarde zijn voor de 

wereld waarin wij leven. Als sociaal verantwoordelijk 

bedrijf hebben wij bijzondere aandacht voor de impact 

van onze activiteiten op de relaties met onze partners 

(werknemers, consumenten, klanten, leveranciers, 

aandeelhouders, stakeholders,…). De Griekse filosoof 

Plato zei “Op termijn is samenleven slechts moge-

lijk als iedereen zich bewust is van zijn verantwoor-

delijkheid hierin”. Onze sociale verantwoordelijkheid 

brengt ons ertoe onze competenties en know-how 

ter beschikking te stellen van projecten die kansarme 

bevolkingsgroepen een betere toegang willen geven 

tot drinkbaar water. Bij Spadel hebben wij de ambitie 

het respect voor het water en de mens te verhogen. 

 > In 2009 werd Spadel partner van Unicef België. Wij 

steunen nu informatie- en fondsenwervingsprojec-

ten die tot doel hebben kinderen meer toegang te 

geven tot drinkbaar water. Deze samenwerking past 

in het WaSH-initiatief (water, sanitation and hygiene) 

dat focust op water, gezondheid en hygiëne.  

Afgelopen jaar organiseerden wij met Spa Reine 

voorlichtingscampagnes in de verkooppunten. Zo 

konden wij 20 miljoen liter drinkbaar water ter 

beschikking stellen voor Mali.

 > Sinds 2001 hebben meer dan 10.000 Belgische scho-

len en verschillende gezondheidsinstanties gebruik 

gemaakt van de ”Voedingskit”. Dit pedagogisch 

instrument van de Spa Foundation wil kinderen 

bijbrengen dat een evenwichtige voeding en meer 

beweging noodzakelijk zijn. De actie is een antwoord 

op de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO) die het toenemende aantal 

gevallen van obesitas bij kin-

deren aan de kaak stelt.

 > Ten slotte helpen wij tal 

van verenigingen via 

schenkingen van natuur-

lijk mineraalwater of 

financiële ondersteuning. 

> Duurzaamheid @ Spadel
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Op 27 augustus 2009 keurde de Raad van Bestuur van Spadel een aangepaste versie goed van het Corporate 

Governance Charter. Dit Charter definieert de governance-regels van Spadel. 

Het Charter steunt op de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code. De Vennootschap hanteert dit 

document als referentiecode, maar houdt daarbij rekening met de grootte en eigenheid van de Groep Spadel. Zo 

heeft de Raad van Bestuur het vereiste percentage aandelen dat een aandeelhouder moet bezitten om een algemene 

vergadering te kunnen bijeenroepen, gehandhaafd op het wettelijk niveau, zijnde één vijfde van het maatschappelijk 

kapitaal. Er bestaat geen formeel intern reglement voor de raad van Bestuur en de Comités ingericht binnen de Raad 

van Bestuur. De werkingsregels zijn opgenomen in het desbetreffende hoofdstuk van het Charter.

Het Charter kan worden geraadpleegd op de corporate website van de Groep: www.spadel.com. Het Charter wordt 

aangepast wanneer daar noodzaak toe is.

Huidig document licht toe hoe de Corporate Governance binnen Spadel werd toegepast in 2009. 

1 .De beheersstruc turen
 
 Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Spadel telt vandaag zeven leden, waarvan er vier in feite de meerderheidsaandeelhouder 

vertegenwoordigen: barones Louis Greindl, de heren Pierre Drion en Marc du Bois en de N.V. Finances & Industries, 

vertegenwoordigd door de heer Fred Chaffart.

De drie andere bestuurders zijn onafhankelijk van de aandeelhouders en van het management van de vennoots-

chap zoals begrepen in artikel 524 §2, 1ste alinea van het Wetboek Vennootschappen. Ze beantwoorden aan  

de onafhankelijkheidscriteria bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek Vennootschappen. Het gaat om:  

baron Vandemoortele, de BVBA M.O.S.T., vertegenwoordigd door de heer Frank Meysman en de BVBA Thijs Johnny, 

vertegenwoordigd door de heer Johnny Thijs.

De heer Marc du Bois bekleedt een uitvoerende functie binnen Spadel.

De mandaten van bestuurder van de heer Pierre Drion, de BVBA M.O.S.T., vertegenwoordigd door de heer Frank 

Meysman en van de BVBA Thijs Johnny, vertegenwoordigd door de heer Johnny Thijs, komen te vervallen.

Gezien hij bijna de leeftijdsgrens heeft bereikt die voor de leden van de Raad van Bestuur van de Groep Spadel vrij 

is overeengekomen, stelt de heer Pierre Drion zich geen kandidaat voor de hernieuwing van zijn mandaat. De raad 

van Bestuur dankt de heer Pierre Drion van harte voor zijn bijdrage en weloverwogen adviezen tijdens zijn mandaat. 

> Corporate Governance
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De Raad van Bestuur zal op de gewone algemene vergade-

ring van 10 juni 2010 voorstellen:

 > de heer Roland Vaxelaire als bestuurder te benoemen voor 

een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de 

gewone algemene vergadering van 2016;

 > de mandaten van onafhankelijke bestuurder van de BVBA 

M.O.S.T, met als permanente vertegenwoordiger de heer 

Frank Meysman en van de BVBA Thijs Johnny, met als per-

manente vertegenwoordiger de heer Johnny Thijs te her-

nieuwen voor een duurtijd van zes jaar die een einde zal 

nemen na de gewone algemene vergadering van 2016. De 

BVBA M.O.S.T. en de BVBA Thijs Johnny beantwoorden aan 

de onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald door artikel 

526ter van het Wetboek Vennootschappen.

De heer Fred Chaffart, permanente vertegenwoordiger van 

de N.V. FINANCES & INDUSTRIES als bestuurder van de N.V. 

Spadel, is overleden op 22 februari 2010. De N.V. Finances & 

Industries heeft, in een brief van 24 maart 2010 aan de N.V. 

Spadel, laten weten dat zij de heer Axel Miller aangeduid 

heeft als permanente vertegenwoordiger ter vervanging van 

de heer Fred Chaffart. 

De raad van Bestuur brengt hulde ter nagedachtenis van 

de heer Fred Chaffart en spreekt zijn waardering uit voor de 

menselijke kwaliteiten en de grote professionele bekwaam-

heid waarvan hij blijk heeft gegeven gedurende zijn mandaat.

Werking van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is in 2009 zes keer samengekomen.

Tijdens de vier kwartaalvergaderingen heeft de Raad vol-

gende punten onderzocht aangaande het voorbije kwartaal: 

 > de opvolging van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

 > de evolutie van de commerciële situatie per markt; telkens 

werden de belangrijkste markten van de Groep onderzocht 

met het accent op de aandachtspunten en de actieplannen;

 > de financiële situatie van Spadel N.V. en de geconsoli-

deerde situatie van de Groep.

Ook andere punten werden tijdens deze kwartaalvergaderin-

gen op de agenda geplaatst: 

 > in maart: het vaststellen van de rekeningen van het voor-

bije boekjaar en de voorbereiding van de gewone alge-

mene vergadering;

 > in juni: verschillende vragen in verband met de gang van 

zaken;

 > in augustus: het vaststellen van de halfjaarlijkse situatie;

 > in december: de budgetten en investeringsplannen voor 

het volgende jaar.

In oktober werd een vergadering gewijd aan de analyse van 

de aandachtspunten en de acties op de markten waarop de 

Groep Spadel actief is. In diezelfde vergadering werd ook 

gefocust op het nieuw driejarenplan voorgesteld door de 

Algemene Directie.

Op 11 juni 2009 vond een buitengewone vergadering plaats, 

na afloop van de gewone algemene vergadering. Het doel 

was de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2008 

in de jaarrekeningen te wijzigen conform de beslissing van  

de Algemene Vergadering.

De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de Raad 

van Bestuur beliep 78%.

Comités gecreëerd door de Raad
Spadel telt twee comités binnen de Raad van Bestuur. 

Het Auditcomité

Baron Vandemoortele kwam het Comité versterken. Het 

Auditcomité telt nu drie leden, niet uitvoerende bestuurders. 

Het wordt voorgezeten door een onafhankelijk Bestuurder, 

de heer Frank Meysman, permanente vertegenwoordiger 

van BVBA M.OS.T. De heer Frank Meysman is licentiaat toe-

gepaste economische wetenschappen en heeft een lange 

ervaring als executive manager en bestuurder van vennoot-

schappen. Hij beschikt over de nodige deskundigheid op het 

gebied van boekhouding en audit. 

Het Comité is in 2009 driemaal samengekomen. De aanwe-

zigheidsgraad op die vergaderingen beliep 62%. 

De Commissaris, de Gedelegeerd Bestuurder, de Voorzitter 

van het Uitvoerend Comité, de Financieel Directeur en de 

Interne Auditor hebben de vergaderingen bijgewoond.

Tijdens zijn bijeenkomsten heeft het Auditcomité zich vooral 

gebogen over: 
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De Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité 

bracht op de eerstvolgende vergadering van de Raad van 

Bestuur verslag uit over de werkzaamheden van het Comité 

en legde de beslissingen ter goedkeuring voor aan de Raad 

van Bestuur.

2.Het  Uit voerend Management 

Spadel heeft geen Directiecomité opgericht zoals bedoeld in 

artikel 524bis van het Vennootschapswetboek. 

De Raad van Bestuur heeft het dagelijks bestuur overgedra-

gen aan de heren Marc du Bois, en Jean-Philippe Despontin. 

In 2009 was het Uitvoerend Comité samengesteld uit leden 

die verantwoordelijkheid droegen voor de Belux markt, 

de Nederlandse markt, Marketing en Innovatie, Business 

Development, Operations, Finances en Human Resources.

Dit Comité is in het afgelopen jaar 27 keer samengekomen. 

Het Comité volgt de commerciële toestand op de verschil-

lende markten waarop de Groep Spadel actief is, gaat na hoe 

het met de aandachtspunten en actieplannen is gesteld en 

buigt zich ook over de verschillende projecten van de Groep.

Op de vergadering die volgt op een vergadering van de Raad 

van Bestuur worden de beslissingen, verzoeken en aanbe-

velingen van de Raad van Bestuur doorgenomen en, waar 

nodig, in actiepunten vertaald.

Op de vergadering van 30 maart 2010 heeft de Raad 

van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité beslist het ‘management duo’, dat de 

algemene leiding van Spadel heeft, verder te doen evolueren.

De nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden van het 

‘management duo’ is de volgende:

Marc du Bois, gedelegeerd bestuurder, zal voortaan het 

Uitvoerend Comité van Spadel voorzitten. Hij heeft de ver-

antwoordelijkheid voor alle markten waarop Spadel actief is. 

De volgende functies rapporteren voortaan aan hem: 

 > de conclusies van het auditrapport van de externe revisor 

en opvolging van de uitvoering van zijn aanbevelingen;

 >  de impairment test met betrekking tot de vennootschap 

Les Grandes Sources de Wattwiller;

 >  de opvolging van de financiële informatie-opmaak;

 > het nazicht van de handtekeningvolmachten op de 

bankrekeningen;

 >  de conclusies van het interne auditrapport in verband met 

de herziening van de statiegeldschuld;

 > de conclusies van het interne auditrapport in verband met 

de inkomstencyclus en meer bepaald de behandeling van 

de commerciële tariefvoorwaarden

 > de herziening van de engagementen inzake pensioenen 

(DBO)

 > het nazicht van de lopende geschillen;

 > het onderzoek inzake de vervanging van de Commissaris.

De Voorzitter van het Auditcomité bracht op de eerstvol-

gende vergadering van de Raad van Bestuur verslag uit over 

de werkzaamheden van het comité en legde de beslissingen 

ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité 

Het Benoemings- en Remuneratiecomité telt drie leden, 

waarvan twee onafhankelijke bestuurders. Het wordt voor-

gezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer 

Pierre Drion. 

Het Comité is in 2009 tweemaal samengekomen, in aanwe-

zigheid van alle leden. De Gedelegeerd Bestuurder en de 

Voorzitter van het Uitvoerend Comité hebben de vergade-

ringen eveneens bijgewoond, behalve tijdens de bespreking 

van agendapunten die hun persoonlijk aanbelangden. De 

Directeur Human Resources woonde de vergaderingen bij 

waarop HR-onderwerpen aan bod kwamen.

Tijdens zijn vergaderingen heeft het Benoemings- en 

Remuneratiecomité volgende onderwerpen behandeld:

 > de aanpassing van de bezoldiging van de leden van het 

Uitvoerend Comité

 > de goedkeuring van de jaarbonussen;

 > de vaststelling van de regels van het long term incentive 

plan voor de leden van de Algemene Directie en van het 

Uitvoerend Comité, dat in 2010 in voege treedt;

 > wijzigingen op het niveau van het Uitvoerend Comité.



De Interne Auditor brengt ook regelmatig verslag uit aan het 

Auditcomité over de risico’s die een impact kunnen hebben 

op het resultaat.

Het Auditcomité brengt na iedere vergadering verslag uit van 

zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur. Een synthese 

van het verslag wordt aan de leden van de Raad van Bestuur 

overgemaakt.

De belangrijkste risico’s en onzekerheden waaraan de acti-

viteiten van de onderneming blootgesteld zijn, worden 

beschreven in het jaarverslag van de Raad van Bestuur aan 

de Algemene Vergadering.

Externe controle
Het mandaat van Commissaris van PricewaterhouseCoopers, 

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Raynald 

Vermoesen komt te vervallen na de gewone algemene verga-

dering van 10 juni 2010.

De Raad van Bestuur oordeelde dat het na een jarenlange 

samenwerking met PricewaterhouseCoopers opportuun 

was een beroep te doen op een revisor met een nieuwe 

zienswijze. Daarom zal de Raad van Bestuur, op eenslui-

dend voorstel van het Auditcomité, aan de algemene verga-

dering van 10 juni 2010 de aanstelling voorstellen van Ernst 

& Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer 

Eric Van Hoof als Commissaris voor een periode van drie 

jaar die een einde zal nemen na de gewone algemene ver-

gadering van 2013.

De keuze van Ernst&Young is gebaseerd op de voorgestelde 

benadering van de audit en op het positieve oordeel van 

verschillende ondernemingen waar de heer Eric Van Hoof 

Commissaris is.

De remuneratie van de Commissaris voor alle vennootschap-

pen van de Groep, bedraagt 110.833� per jaar. Dit bedrag is 

niet geïndexeerd.

De Raad van Bestuur dankt PriceWaterhouseCoopers voor de 

goede samenwerking en dankt de heer Raynald Vermoesen 

persoonlijk voor de kwaliteit van de geleverde prestaties en 

adviezen sinds 2004.
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 > leden van het uitvoerend Comité: Marketing en Innovatie, 

Sales Benelux, Business Development, 

 > andere functies: Communicatie, Hydrogeologie, Duurzame 

Ontwikkeling.

 > ook de Financieel Adviseur zal hem rapporteren.

Jean-Philippe Despontin, Algemeen Directeur, neemt de ver-

antwoordelijkheid voor de andere functionele domeinen van 

de onderneming: 

 > leden van het Uitvoerend Comité: Operaties, Financiën, 

Human Resources;

 > andere functies: Juridisch, Wetenschap & Voeding, 

Techniek en Technische Ontwikkeling en Kwaliteit. 

3 .  Controle

Interne controle en risicobeheer in het raam 
van de financiële informatie-opmaak 
Spadel heeft een systeem van interne controle en risicobe-

heer opgezet met als doel te verzekeren 

 > dat de financiële informatie, opgesteld in overeenstem-

ming met de International Financial Reporting Standards 

(IFRS), een getrouw beeld geeft van het vermogen, de 

geconsolideerde financiële situatie en het geconsolideerde 

financiële resultaat van de Vennootschap en van haar 

dochtervennootschappen opgenomen in de consolidatie;

 > dat het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ont-

wikkelingen en de resultaten van de Vennootschap en van 

haar dochtervennootschappen opgenomen in de conso-

lidatie en tegelijk ook een beschrijving geeft van de voor-

naamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfron-

teerd worden.

De Vennootschap heeft in 2008 een Interne Auditor aange-

steld. Zijn missie omvat de analyse en de evaluatie van het 

intern controlesysteem en de formulering van aanbevelingen 

om het systeem te verbeteren. De Interne Auditor rappor-

teert hiërarchisch gezien aan de Financieel Directeur en op 

functioneel vlak aan de voorzitter van het Auditcomité. Hij is 

aanwezig bij de vergaderingen van het Auditcomité en maakt 

het verslag op. 

Het Auditcomité controleert jaarlijks het interne auditplan.
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Tot 2009, bepaalden de statuten eveneens dat bij de ver-

deling van de winst, het surplus na inbreng in de reserves, 

toebedeeld werd a rato van 10% aan de bestuurders ten titel 

van tantièmes. Het stond de bestuurders vrij die tantièmes 

al dan niet onder elkaar – geheel of gedeeltelijk – te verdelen 

overeenkomstig hun onderlinge afspraken. (De laatste jaren 

stelde de Raad van Bestuur stelselmatig voor die tantièmes 

op nul euro vast te leggen. )

Deze bepaling werd afgeschaft naar aanleiding van de sta-

tutenwijziging voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de 

Algemene Vergadering van 11 juni 2009.

De actuele remuneratie van de Bestuurders werd bepaald 

door de Algemene Vergadering van 9 juni 2005 op voorstel 

van de Raad van Bestuur. Zij is niet geïndexeerd.

Het niveau van de remuneratie wordt door de Raad van 

Bestuur geëvalueerd in het kader van zijn tweejaarlijkse 

evaluatie.

Er is geen verandering opgetreden met betrekking tot de remu-

neratiepolitiek of het niveau van de remuneratie sinds 2005.

het Uitvoerend Management

Het remuneratiebeleid voor de Algemene Directie en van 

de leden van het Uitvoerend Comité wordt vastgesteld door 

de Raad van Bestuur op voortstel van het Benoemings- en 

Remuneratiecomité.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité stelt aan de Raad 

van Bestuur de remuneratie voor van de Uitvoerende 

Bestuurders en van de Algemene Directie. Het spreekt zich 

uit op voorstel van de Algemene Directie over het vaste 

en variabele remuneratiepackage van de leden van het 

Uitvoerend Comité.

De remuneratie wordt bepaald in lijn met de markt. De remu-

neratie wordt regelmatig herzien op basis van vergelijkende 

studies uitgevoerd door een gespecialiseerde onderneming.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité kijkt na of, op basis 

van dit rapport het nodig is om de remunratie van de leden 

van het Uitvoerend Comité te adapteren.

4 .  A andeelhouderschap

Comités van aandeelhouders of van 
bestuurders opgericht al dan niet in 
toepassing van aandeelhoudersconventies
Er zijn geen Comités van aandeelhouders of bestuurders opge-

richt, al dan niet in uitvoering van aandeelhoudersconventies.

Transacties van de vennootschapseffecten
Per 30 maart 2010 werd geen enkele transactie van effecten 

van de vennootschap gemeld aan de Voorzitter van de Raad 

van Bestuur, op grond van de betreffende regels gesteld 

door de Raad van Bestuur. 

Belangrijke participaties
Op 1 september 2009, heeft Spadel een kennisgeving ont-

vangen van de heer Marc du Bois conform artikel 74, § 8  

van de wet van 1 april 2007 betreffende de openbare over-

namebiedingen. De kennisgeving geschiedde ten gevolge 

van het overlijden van Mevrouw Janine Mahieu-du Bois, op 

8 juni 2009. Mevrouw Janine Mahieu-du Bois was eigena-

res van 1,83% van de aandelen van de vennootschap naar  

het recht van het Groothertogdom Luxemburg, Société de 

participation Guyan. 

De aandeelhoudersstructuur van de vennootschap wordt ter 

beschikking gesteld via de corporate website www.spadel.com 

en op pagina 38 in het huidige verslag. 

5 .   Verslag over de remuneratie   
 van bestuurders en van het   
 uitvoerend management

5.1.Interne procedure voor de ontwikkeling 
van een remuneratiebeleid en de 
vaststelling van het remuneratieniveau voor 
niet-uitvoerende bestuurders en leden van 
het uitvoerend management.
de Bestuurders

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat de Algemene 

Vergadering aan de bestuurders een vaste vergoeding en 

zitpenningen kan toekennen. Het artikel stelt ook dat de 

bestuurders vergoed worden voor de normale en gerecht-

vaardigde uitgaven gedaan in de uitvoering van particuliere 

mandaten voor rekening van de Vennootschap.
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De groepsdoelstellingen, die recht geven op jaarbonus wor-

den bepaald door de Raad van Bestuur. De evaluatiecrite-

ria voor de bereikte prestaties ten opzichte van de groeps- 

en individuele doelstellingen worden gevalideerd door het 

Benoemings- en Remuneratiecomité op voorstel van de 

Algemene Directie.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité valideert jaarlijks 

de berekening van de bonus van de Algemene Directie en van 

de leden van het Uitvoerend Comité.

5.2. Remuneratiebeleid voor de leden  
van de Algemene Directie en het Executive 
Management. 
De remuneratie bestaat uit een vast gedeelte en een variabel 

gedeelte.

5.3. Remuneratie van de bestuurders

Naam van de bestuurder Remuneratie (euros)

Pierre Drion  
Voorzitter van de Raad van Bestuur;
Voorzitter van het Benoemings- en remuneratiecomité

-  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen;
- Vergaderingen van het Benoemings- en remuneratiecomité

50.000,00 

5.000,00

Barones Greindl -  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen

25.000,00

Marc du Bois -  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen;
- Gedelegeerd bestuurder van N.V. Spa Monopole;
- Gedelegeerd bestuurder van N.V.Bru-Chevron   
 (vertegenbwoordigt N.V. Gérefis);
- Bestuurder van Les Grandes Sources de Wattwiller;

25.000,00

3.600,00

2.600,00
2.500,00

Baron Vandemoortele 
Lid van het Benoemings- en remuneratiecomité 
Lid van het Auditcomité

-  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen;
- Vergaderingen van het Benoemings- en remuneratiecomité ;
- Vergaderingen van het Auditcomité

25.000,00

2.500,00
5.000,00

BVBA M.O.S.T. (Frank Meysman)
Voorzitter van het Auditcomité

-  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen;
- Vergaderingen van het Auditcomité 

25.000,00

10.000,00

BVBA THIJS Johnny (Johnny Thijs) -  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen;

25.000,00
5.000,00

FINANCES & INDUSTRIES N.V.
(Fred Chaffart)

-  Remuneratie voor de vijf vaste vergaderingen
- Bijkomende vegaderingen;
- Vergaderingen van het Auditcomité 

25.000,00

Totaal 236.500,00

Er werden geen andere remuneraties toegekend aan de niet uitvoerende bestuurders.

De vaste remuneratie wordt bepaald volgens de aard en de 

verantwoordelijkheden van de functie.

Het variabel gedeelte, onder vorm van een jaarbonus, verte-

genwoordigt 50% van de totale remuneratie van de Algemene 

Directie en 30% van de totale remuneratie van de leden van 

het Uitvoerend Comité.

Er zijn geen prestatiepremies in aandelen, opties of andere 

rechten om aandelen te verwerven in het loopende jaar.

De Algemene Directie en de leden van het Uitvoerend Comité 

kunnen bovendien toetreden tot het groepsverzekeringsplan.

Zij genieten eveneens volgende voordelen: invaliditeit- en 

hospitalisatieverzekering, bedrijfsauto en mobiele telefoon.
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• voor de operationele functies: 30% afhankelijk 

van de Groepsprestatie en 40% afhankelijk van de 

prestatie van hun verantwoordelijkheidssector;

• voor de supportfuncties: voor 70% afhankelijk 

van de Groepsprestatie.

Het gedeelte dat afhangt van de Groepsprestatie wordt 

niet toegekend wanneer de minimumprestaties bepaald 

door de Raad van Bestuur niet gehaald worden.

5.4. Evaluatiecriteria voor het afwegen van 
prestaties aan de doelstellingen
De jaarbonus bestaat uit een percentage van de bruto 

jaarbezoldiging en varieert:

 > a) voor de Algemene Directie, afhankelijk van de 

Groepsprestatie

 > b) voor de andere leden van het Executive Management:

(i) voor 30% afhankelijk van de individuele prestatie 

(ii) en deels 

5.5. Remuneratie van de CEO in 2009

Marc du Bois Bestanddelen van de remuneratie Bedrag (euros)

Gedelegeerd Bestuurder Zelfstandige

Vaste remuneratie Bruto remuneratie m.b.t. alle ondernemingen van de 
Groep

276.357,00

Variabele remuneratie Bruto bonus 96.806,32

Totaal 373.163,32

Groepsverzekering Premie betaald door de vennootschap 125.224,00

Er is geen long term cash incentive plan voor 2009

5.6. Remuneratie van de andere leden van 
het Executive Management

Type remuneratie Bestanddelen van de remuneratie Bedrag (euros)

Vaste remuneratie Totale remuneratie 1.276.600,00

Variable remuneratie Totale bruto bonus verdiend in 2009 405.208,00

Totaal 1.681.808,00

Groepsverzekering Premie betaald door de onderneming 150.812,04

Er is geen long term cash incentive plan voor 2009 

5.7. Stock option systeem
Er is geen stock option systeem en er werden geen aan-

delen toebedeeld aan de leden van het Uitvoerend 

Management in 2009.



Totaal aantal aandelen (noemer): 4.150.350

Maatschappelijke rechten Aantal Aandelen % van het kapitaal

FINANCES & INDUSTRIES N.V. – Brussel 3.770.000 90,84

PUBLIEK 380.350 9,16

Totaal 4.150.350 100,00

Société de Participation Guyan (Luxemburg), bezit 82,88% 

aandelen van de N.V. Finances & Industries.

Het aandeelhouderschap van Société de Participation 

Guyan bestaat uit de leden van de familie du Bois, zijnde:

 > de heer Guy J. du Bois

 > wijlen zijn echtgenote Mevrouw Janine du Bois-Mahieu  

en hun kinderen

 > Barones Louis Greindl-du Bois  

 > de heer Marc du Bois

De vennootschap wordt gecontroleerd door de heer Marc 

du Bois die 57,95% van de aandelen van de vennootschap 

bezit. 

KALENdER VAN AANdEELHOUdERSVERGAdERINGEN datum

Publicatie van het jaarverslag op de corporate website 30 april 2010

Tussentijdse verklaring betreffende het eerste kwartaal 2010 19 mei 2010

Algemene Vergadering van de aandeelhouders betreffende de jaarrekeningen van 2009 (om 15 uur) 10 juni 2010

Betalingsuitvoering van het dividend (coupon nr.10) 30 juni 2010

Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten 2010 26 augustus 2010

Tussentijdse verklaring betreffende het derde kwartaal 19 november 2010 

Algemene Vergadering van de aandeelhouders betreffende de jaarrekeningen van 2010 (om 15 uur) 9 juni 2011
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 St ruc tuur  van de aandeelhouderschap op 30 maar t  2010

Kennisgevingen van 24 oktober en 28 oktober 2008 en 1 september 2009



Naam Functie Einde mandaat Hoofdactiviteit buiten de Groep Spadel

Pierre Drion Voorzitter 2010 Vice-Chairman Board of Directors van de Groep Petercam, 
Bestuurder van Electrabel en Axa

Marc du Bois Gedelegeerd 
Bestuurder

2015

Finances & Industries N.V. 
vertegenwoordigd door Fred 
Chaffart

Bestuurder 2012 Bestuurder van vennootschappen

Barones Louis Greindl Bestuurder 2011

BVBA M.O.S.T. vertegen-
woordigd door Frank Meysman

Bestuurder 2010 Bestuurder van Corporate Express, Grontmij, GIMV en 
Picanol, CEO van de Raad voor de Reclame

BVBA Thijs Johnny vertegen-
woordigd door Johnny Thijs

Bestuurder 2010 Gedelegeerd Bestuurder van de Post

Baron Vandemoortele Bestuurder 2014 Voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Groep 
Vandemoortele

Guy Jacques du Bois Stichtend Voorzitter

Baron Godfroid Erevoorzitter

Henri-Noël Pauwels Secretaris

Auditcomité
Frank Meysman, permanente vertegenwoordiger van de BVBA M.O.S.T. Voorzitter

Baron Vandemoortele

Fred Chaffart, permanente vertegenwoordiger van Finances & 
Industries N.V.

 Benoemings- en Remuneratiecomité
Pierre Drion Voorzitter

Baron Vandemoortele

Johnny Thijs, permanente vertegenwoordiger van BVBA Johnny Thijs

Commissaris
PriceWaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Raynald Vermoesen

Uitvoerend Comité (2009)
Jean-Philippe Despontin Voorzitter

Mary-Yvonne Franceschini Assistente

Stefan De Clercq Business Unit Director Belux 

Leo van Overbeek Business Unit Director Nederland 

Eva Henry Directeur Marketing & Innovatie

Didier De Sorgher Financieel Directeur

Vincent Mazy Directeur Operations

Alain Jonet Directeur Human Resources

Frank Lecomte Directeur Business Development

Administratie en Directie van de Groep Spadel in 2009

Raad van Bestuur
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Nederland: De markt van het mineraalwater is in het thuis-

verbruiksegment met bijna 3% toegenomen ten opzichte van 

2008. Deze toename is vooral te danken aan een stijging in 

het verbruik van bruisend water met bijna 10% in 2009. Niet 

bruisend water verloor licht terrein. 

Door de concurrentie van distribute- en A-merken, is het 

marktaandeel van Spa Reine, Spa Barisart en Spa Marie-

Henriette uitgehold. 

De limonademarkt kende in 2009 een stevige groei, hoofdza-

kelijk getrokken door de bruisende limonades en het “lage-

prijs”segment. De groei van het koolzuurhoudende Spa & 

Fruit in dit segment was groter dan die van de markt, zodat 

het marktaandeel toenam. Het niet koolzuurhoudende Spa & 

Fruit verloor dan weer terrein door de vele promoties en prijs-

dalingen die in deze markt werden doorgevoerd.

Frankrijk: Na vele jaren van voortdurende daling, bleef de 

markt van het flessenwater in Frankrijk nagenoeg stabiel ten 

opzichte van 2008. Hoewel het niet bruisende mineraalwater 

nog lichtjes is gedaald, noteerde het bruisende mineraalwa-

ter een sterke stijging (bijna 8%).

Het marktaandeel van Wattwiller bleef overal stabiel in de 

Franse markt en vertoonde een lichte vooruitgang in het 

oosten van Frankrijk, waar Wattwiller een marktaandeel 

heeft van 7,2%.

Verenigd Koninkrijk: Na een daling in 2008, kende de Britse 

markt van het flessenwater een totale groei van meer dan 

5%, met meer bepaald 2,5% voor het thuisverbruiksegment. 

Het natuurlijke mineraalwater Brecon Carreg, het eerste 

mineraalwater in Wales, presteerde goed en heeft zijn markt-

aandeel versterkt.

In overeenstemming met de wetten en de statuten stellen wij 

ons jaarverslag voor.

1.Handelsactiviteit

2009 was een moeilijk jaar, getekend door een gevoelige 

daling van het verbruik van niet bruisend natuurlijke mine-

raalwater op de belangrijkste markten waar de groep Spadel 

actief is.

Onder invloed van de financiële en economische crisis stel-

len wij een tendensverschuiving in de consumptiegewoonten 

vast die het gevolg is van zowel structurele als conjuncturele 

evoluties. De consumenten hebben duidelijk hun aankoopge-

drag aangepast als antwoord op de huidige economische cri-

sis, maar ook als gevolg van de concurrentie van A-merken, 

andere nationale merken en andere soorten dranken.

In deze ontregelde markt daalden de omzetvolumes van de 

Groep Spadel met 5,4% ten opzichte van 2008.

Evolutie op onze belangrijkste markten
België: Het thuisverbruik van mineraalwater is met 1,3% ver-

minderd ten opzichte van 2008. Niet-bruisend water kende 

een terugval van 2,4%, maar voor bruisend water, tekenden 

wij een vooruitgang op van 2,2%. 

Spa Reine blijft marktleider met een stabiel marktaandeel 

van 14,2% in volume in het thuisverbruik. Het “explosieve 

water” Spa Barisart blijft eveneens marktleider in het seg-

ment van de bruisende mineraalwaters met een stabiel 

marktaandeel van 13,7%. 

Bru behoudt zijn tweede plaats binnen de minerale bruis-

waters met een marktaandeel van 12,5%. De nieuwe 80cl-

fles van Bru draagt bij tot dit resultaat. Het natuurlijke 

bruisende water, Spa Marie-Henriette, behoudt zijn markt-

aandeel van 2%.

Jaarverslag van de Raad van Bestuur 

over het boekjaar 2009
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2. Investeringen 

In 2009 investeerde de Groep Spadel 8,0 miljoen euro in 

materiële en immateriële vaste activa tegenover 8,8 miljoen 

euro in 2008 en 9,2 miljoen euro in 2007.

Evolutie van de investeringen over 5 jaar:

Investeringen per jaar Mio �

2005 20,8

2006 7,7

2007 9,2

2008 8,8

2009 8,0

 

Deze investeringen worden over de verschillende sites als 

volgt verdeeld:

Investeringen per site Mio �

Spa Monopole 6,4

Les Grandes Sources de Wattwiller 0,5

Bru-Chevron 0,4

Spadel N.V. 0,4

Brecon Mineral Waters 0,3

Totaal Groep 8,0

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste investeringen 

die uitgevoerd of nog in uitvoering zijn.

Spa Monopole:

 > Nieuwe vulmachine voor de glazen flessen.

 > Reorganisatie van de G50 productielijn (voorgevormde eti-

kettering en toevoer).

 > Aankoop van automatische zetters.

 > Klimaatregeling van de blaasmachinezaal Spa Reine en van 

de koude ruimten van de siroopafdeling.

 > Investeringen voor de ontwikkeling van het nieuwe assorti-

ment Spa Reine in PET-flessen.

 > Leidingen voor de nieuwe waterwinningen “Reine” en 

“Marie-Henriette”.

 > Scheiding van de circuits voor pasteuriseer- en blaasmachi-

nes voor gekoeld water.

 > Vervanging van de koelingselementen van de gietvormen 

SR1 & SR2.

Bru-Chevron :

 > Aankoop van glazen flessen van 1l en 25cl.

 > Investeringen voor de ontwikkeling van het nieuwe assorti-

ment in glas van Bru.

 > Investeringen voor de nieuwe 80cl PET-fles.

 > Reparatie van de watertanks en verbetering van de aftap-

zones op de oude site.

 > Diverse investeringen voor verbeteringen en onderhoud.

Les Grandes Sources de Wattwiller:

 > Uitrusting voor de nieuwe boring ‘Artesia’.

 > Investeringen in informatica voor de traceerbaarheid.

 > Industriële uitrusting voor defluoridering.

 > Diverse productie-investeringen.

Spadel N.V.:

 > Aankoop van informatica-en buroticamaterieel, netwerkuit-

rusting en softwareprogramma’s

Brecon:

 > Investeringen voor de vernieuwing van de flessen in groot 

formaat en de etiketten.

 > Investeringen voor de nieuwe blaasmachine.

 > Telemetriesysteem voor de watertanks.

 > Diverse industriële en informatica-investeringen.
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Deze prestatie is het gevolg van een efficiënter voorraadbe-

heer, een gevoelige verbetering van de industriële producti-

viteit (uitgedrukt in liter per gepresteerd uur) en volgehouden 

inspanningen op het vlak van controle en kostenverminde-

ring. De resultaten van 2009 zijn ook het gevolg van de 

reorganisatie van eind december 2008 en van het algemene 

kostenbesparingsplan. 

Financieel resultaat
De financiële producten vertegenwoordigen een bedrag van 

1,7 miljoen euro, wat beduidend lager is dan in 2008. Dat is 

het gevolg van de daling van de rentetarieven op beleggingen.  

De financiële kosten dalen lichtjes tot 0,7 miljoen euro door 

de vermindering van de schuldenlast.

Belastingen
De belastingen voor het boekjaar 2009 bedragen 5,1 mil-

joen euro, tegenover 3,0 miljoen euro in 2008. Dit is het 

gevolg van de stijging van het resultaat vóór belastingen. Het 

gemiddelde belastingtarief 26%.

Nettoresultaat
De Groep sluit het boekjaar af met een nettowinst van 14,7 

miljoen euro, tegenover een geconsolideerd nettoverlies van 

4,3 miljoen euro vorig jaar.

3. Innovatie

De belangrijkste commerciële innovaties in de loop van 2009:

Maand Markt Merk Omschrijving

Maart FR Wattwiller Lancering van de nieuwe Wattwiller PET-fles van 1l 

April UK Brecon 
Carreg

Vernieuwing van het Brecon Carreg assortiment (nieuwe etiketten, 
nieuwe PET-flessen van 1,5l en 2l …)

Mei NL Spa Citron Lancering van twee nieuwe smaken in het Spa Citron assortiment: 
Citroen/Mint en Citroen/Gember

Mei BE/NL Spa Reine Lancering van de nieuwe Spa Reine PET-fles van 75cl met sportdop

Juni BE Spa Citron Lancering in België van de nieuwe smaak Spa Citron Citroen/Mint 

Juni BE Bru Lancering van de nieuwe BRU PET-fles van 80cl 

September BE/NL Bru Nieuwe etiketten op het PET-assortiment

September BE/NL Bru Vervanging van de PET-fles van 1,5l voor Bru niet bruisend door een 1,25l 
fles (zelfde design als de licht bruisende fles)

4. Geconsolideerd resultaat

Omzet
De geconsolideerde netto-omzet, exclusief accijnzen en  

milieutaksen, bedraagt 199,2 miljoen euro, wat een daling 

is van 4,0% ten opzichte van vorig jaar. Deze evolutie is het 

rechtstreekse gevolg van de daling van de verkochte volumes.

Bedrijfsresultaat
Ondanks de moeilijke economische marktomstandigheden 

en de sterke daling van de volumes, heeft de groep Spadel 

toch een zeer mooie financiële prestatie geleverd met een 

belangrijke stijging van het bedrijfsresultaat.

De operationele cashflow (EBITDA) van 2009 bedraagt 32,4 

miljoen euro, een stijging van 15,9% ten opzichte van 2008. 

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van 2009 bedraagt 18,8 miljoen 

euro, terwijl 2008 werd afgesloten met een verlies van 4,0 

miljoen euro. Wij herinneren eraan dat het verlies van het 

boekjaar 2008 vooral het gevolg was van niet-recurrente net-

tokosten voor een bedrag van 19,6 miljoen euro.

Aangezien er voor 2009 geen grote niet-recurrente kosten 

waren, steeg het recurrente bedrijfsresultaat (REBIT) met 

21% ten opzichte van het vorige jaar (18,8 miljoen euro in 

2009 tegenover 15,6 miljoen euro in 2008).
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5. Balansgegevens

Op 31 december 2009 bedraagt het eigen vermogen, gewaar-

deerd volgens de IFRS-normen, 138,5 miljoen euro, in verge-

lijking met 127,0 miljoen eind 2008. Het eigen vermogen dekt 

meer dan 143% van de vaste activa. De solvabiliteitsratio 

bedraagt 59%.

De netto materiële vaste activa van de Groep dalen licht-

jes omdat de jaarinvesteringen lager liggen dan de lopende 

afschrijvingen.

Het voorraadniveau aan het einde van 2009 is gedaald ten 

opzichte van het voorgaande boekjaar.

De handelsvorderingen zijn gevoelig gedaald ten opzichte 

van 2008, meer bepaald als gevolg van een betere 

debiteurenopvolging.

De kasmiddelen van de Groep zijn met meer dan 17% geste-

gen tot 92,4 miljoen euro. 

De financiële schuldenlast van de Groep is in belang afgeno-

men (0,1 miljoen euro financiële schulden op korte termijn). 

De balansstructuur van Spadel is dus meer dan ooit bestand 

tegen de huidige crisis en vormt een stevige ondersteuning 

voor de groeiambities van de Groep.

6. Niet-geconsolideerde resultaten van 
Spadel N.V.

Omzet
De omzet van Spadel nv bedraagt 118,3 miljoen euro in 2009 

in vergelijking met 121,1 miljoen euro in 2008, wat een daling 

is van 2,3 %. Deze evolutie is hoofdzakelijk het gevolg van de 

daling van de verkochte volumes.

Bedrijfsresultaat
De bedrijfswinst stijgt met 43,4% tot 4,9 miljoen euro. Hier 

hebben volgende elementen toe bijgedragen:

Negatieve elementen

 > de omzetdaling 

 > de stijging van de marketinguitgaven

Positieve elementen

 > minder aankopen van goederen als gevolg van de daling 

van de volumes

 > minder externe honoraria (in 2008 werden kosten gemaakt 

voor de analyse van overnamedossiers)

 > minder bijdragen en heffingen als gevolg van de daling van 

de volumes

Financieel resultaat
De financiële opbrengsten zijn in 2009 met 54,7% gedaald 

tot 5,1 miljoen euro. Deze sterke daling is het gevolg van:

 > het niet uitbetalen van een dividend door Spa Monopole 

in 2009

 > de aanzienlijke daling van dividenden uitbetaald door 

Spadel Nederland BV (2,9 miljoen euro in 2009 tegen-

over 4,2 miljoen euro in 2008)

 > de daling van financiële inkomsten uit beleggingen inge-

volge de daling van de rentevoeten.

Nettoresultaat
De nettowinst voor 2009 bedraagt 9.037.710 EUR in vergelij-

king met 13.045.359 EUR in 2008.

7. Winstverdeling van Spadel N.V.

Er wordt voorgesteld om de winst als volgt te bestemmen 

(in euro):

Nettowinst van het boekjaar 9.037.710

Overgedragen winst van het vorige 
boekjaar

6.008.345

Te bestemmen winst 15.046.055

Wij stellen u volgende verdeling voor (in euro):

1. Uitkering van een brutodividend van  
 1,00 euro (0,75 netto) per aandeel aan 
 de 4.150.350 rechthebbende aandelen

4.150.350

2.Dotatie aan de beschikbare reserves 5.000.000

3.Over te dragen winst  5.895.705

Totaal 15.046.055

Het voorgestelde nettodividend is met 25,0% gestegen ten 

opzichte van dat van vorig jaar. Het zal worden uitgekeerd op 

maandag 30 juni 2010 tegen afgifte van coupon nr. 10.
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9. Bestuurdersmandaten

De bestuurdersmandaten van de heer Pierre Drion, de BVBA 

M.O.S.T., met als permanente vertegenwoordiger de heer 

Frank Meysman en van de BVBA Thijs Johnny, met als per-

manente vertegenwoordiger de heer Johnny Thijs, lopen ten 

einde na de gewone algemene vergadering van 10 juni 2010.

Aangezien hij de leeftijdsgrens benadert die in de Groep 

Spadel is overeengekomen voor de leden van de Raad van 

Bestuur, stelt de heer Pierre Drion zich geen kandidaat voor 

een nieuw mandaat. De Raad van Bestuur dankt de heer 

Pierre Drion van harte voor zijn bijdrage en weloverwogen 

adviezen in de afgelopen jaren. 

De Raad van Bestuur zal op de gewone algemene vergade-

ring van 10 juni 2010 voorstellen:

 > de heer Roland Vaxelaire als bestuurder te benoemen voor 

een periode van zes jaar, dat wil zeggen tot na de gewone 

algemene vergadering van 2016;

 > de mandaten van onafhankelijke bestuurder van de BVBA 

M.O.S.T, met als permanente vertegenwoordiger de heer 

Frank Meysman, en van de BVBA Thijs Johnny, met als per-

manente vertegenwoordiger de heer Johnny Thijs, te her-

nieuwen voor een duurtijd van zes jaar, tot na de gewone 

algemene vergadering van 2016.

 

DE BVBA M.O.S.T. en de BVBA Thijs Johnny beantwoorden 

aan de onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald bij artikel 

526ter van het Wetboek Vennootschappen.

 

De heer Fred Chaffart, permanente vertegenwoordiger van 

de N.V. Finances & Industries als bestuurder van de N.V. 

Spadel, is overleden op 22 februari 2010. De N.V. Finances & 

Industries heeft in een brief van 24 maart 2010 aan de N.V. 

Spadel laten weten dat zij de heer Axel Miller heeft aange-

duid als permanente vertegenwoordiger ter vervanging van 

de heer Fred Chaffart.

De Raad van Bestuur brengt hulde aan de nagedachtenis 

van heer Fred Chaffart en spreekt zijn waardering uit voor de 

menselijke kwaliteiten en grote professionele bekwaamheid 

waarvan hij blijk heeft gegeven gedurende zijn mandaat.

 

8. Vooruitzichten

Het jaar 2010 wordt ongetwijfeld het jaar van de herlancering 

van het Spa Reine assortiment in de Benelux. Als eerste op 

de markt pakt dit merk uit met flesformaten die zijn afge-

stemd op de specifieke behoeften van de consumenten. Het 

milieuvriendelijke profiel benadrukt bovendien het engage-

ment van Spadel voor het behoud van de planeet. Er zijn ook 

belangrijke investeringen voorzien voor het Bru-assortiment.

Voor 2010 zijn eveneens belangrijke industriële investerin-

gen voorzien. Meer dan 13 miljoen euro gaat naar de invoe-

ring bij Spa Monopole van een nieuwe hoogpresterende pro-

ductielijn voor glazen flessen, gebaseerd op de nieuwste 

technologieën.

Hiermee wil de groep zijn leiderspositie verstevigen op de 

markt van het natuurlijk mineraalwater en op het terrein van 

de botteling. Deze investering past ook in het duurzame ont-

wikkelingsbeleid van de onderneming en zal zorgen voor een 

opmerkelijke vermindering van onze ecologische voetafdruk.

Ongetwijfeld zullen deze investeringen samen met de ongun-

stige economische context en de onzekere marktsituatie nog 

steeds wegen op de resultaten van 2010.

Maar deze beslissingen bevestigen volgens de raad van 

bestuur en de directie van de groep meer dan ooit hoe 

belangrijk innovatie blijft op alle vlakken en in alle processen 

van de onderneming.

Spadel heeft er het volste vertrouwen in dat deze inves-

teringsstrategie voor zijn merken en productiemiddelen, 

samen met het streven naar continue verbetering en kosten-

vermindering, het bedrijf in staat zal stellen om zijn leiders-

positie te versterken, om zijn marktaandeel te vergroten en 

om de toekomstige groei en de rendabiliteit van de groep te 

versterken.
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10. Controle

Interne controle en risicobeheer 
in het kader van de opstelling 
van de financiële informatie 
Spadel heeft een systeem van interne controle en risicobe-

heer ingevoerd dat ervoor zorgt

 > dat de financiële informatie, opgesteld in overeenstem-

ming met de International Financial Reporting Standards 

(IFRS), een correct beeld geeft van het vermogen, de finan-

ciële toestand en de resultaten van de onderneming en van 

de Groep en van de dochterondernemingen die in de con-

solidatie zijn opgenomen; 

 > dat het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de 

evolutie van de zaken en de toestand van de onderneming 

en de dochterondernemingen die in de consolidatie zijn 

opgenomen en tegelijk ook een beschrijving geeft van de 

belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee ze worden 

geconfronteerd. 

Bovendien heeft de onderneming in 2008 een Interne 

Auditeur aangeworven die de opdracht kreeg een onafhan-

kelijke analyse en evaluatie te maken van het bestaande 

interne controlesysteem. Hij moet ook aanbevelingen formu-

leren om het systeem te verbeteren.

De Interne Auditeur rapporteert hiërarchisch aan de 

Financieel Directeur en functioneel aan de Voorzitter van het 

Auditcomité. 

Het Auditcomité herbekijkt jaarlijks het interne auditplan.

De Interne Auditeur maakt voor het Auditcomité regelmatig 

een verslag op over de risico’s die een invloed kunnen heb-

ben op het resultaat. 

Het Auditcomité maakt na elke vergadering een verslag op 

voor de Raad van Bestuur. 

De belangrijkste risico’s en onzekerheden die op de onder-

neming wegen, worden in het jaarverslag van de Raad van 

Bestuur aan de Algemene Vergadering beschreven.

Externe controle
Het mandaat van Commissaris van PricewaterCoopers, 

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Raynald 

Vermoesen loopt ten einde na de gewone algemene verga-

dering van 2010. 

De Raad van Bestuur oordeelde dat het na een jarenlange 

samenwerking met PricewaterhouseCoopers opportuun 

was een beroep te doen op een revisor met een nieuwe 

zienswijze. Daarom zal de Raad van Bestuur, op eens- 

luidend voorstel van het Auditcomité, aan de algemene ver-

gadering van 10 juni 2010 de aanstelling voorstellen van 

Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door 

de heer Eric Van Hoof als Commissaris voor een periode van 

drie jaar die een einde zal nemen na de gewone algemene 

vergadering van 2013.

De Raad van Bestuur dankt PriceWaterhouseCoopers voor de 

goede samenwerking en wenst de heer Raynald Vermoesen 

persoonlijk te danken voor de kwaliteit van de geleverde 

prestaties en adviezen.

11. Elementen die een invloed kunnen 
hebben in geval van openbaar overnamebod

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van elementen 

die een invloed zouden kunnen hebben in geval van een 

openbaar aankoopbod, zoals bepaald in artikel 34 van het 

Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de ver-

plichtingen van emittenten van financiële instrumenten die 

zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde 

markt (BS 3 december 2007).

12. Belangrijke gebeurtenissen na de 
afsluiting van het boekjaar

De Raad van Bestuur is niet op de hoogte van feiten die zich 

voordeden na balansdatum en een invloed zouden kunnen 

hebben op de jaarrekening.
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beschikt men over de nodige financieringsbronnen dank-

zij kredietfaciliteiten en heeft men de mogelijkheid om 

de geldbeleggingen te mobiliseren. De nodige flexibili-

teit wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van onge-

bruikte kredietlijnen.

 > Risico’s inzake geschillen: De groep bekijkt geregeld de 

lopende klachten en geschillen die in de normale loop van 

zijn activiteiten kunnen ontstaan en maakt hiervoor de 

nodige voorzieningen.

 > Risico’s verbonden aan de gang van zaken: de belangrijk-

ste risico’s en onzekerheden die op de gang van zaken van 

de onderneming wegen, zijn:

•  de gevolgen van de economische recessie op de evo-

lutie van het verbruik van flessenwater

•  de vragen omtrent de milieu-impact van onze producten

•  de denigrerende en onrechtmatige communicatie van 

de sector van de openbare watervoorziening

• de steeds toenemende concentratie in de distributie- 

sector

• de stijging van de distributeurs- en A-merken

• de evolutie van de taksen op de verschillende soorten 

verpakking.

De Raad van Bestuur dankt alle medewerkers voor de inspan-

ningen die ze hebben geleverd in het boekjaar 2009.

30 maart 2010  

De Raad van bestuur 

13. Risicofactoren

Door haar activiteiten is de groep Spadel blootgesteld aan 

verschillende risicofactoren:

 > Wisselrisico: Het voornaamste deel van de activiteiten van 

de Groep is in de Eurozone. Enkel de activiteiten van het 

bijhuis Spadel UK worden opgetekend in GBP; deze acti-

viteiten dragen ten belope van 2,8% bij tot de omzet van 

de Groep. Er zijn bovendien bijzonder weinig transacties in 

vreemde munten. Het wisselrisico is bijgevolg zeer beperkt.

 > Interestrisico: Behoudens de klassieke handelsschulden, 

bestaat het merendeel van de schulden van de Groep uit 

ontvangen statiegeld. Deze schulden zijn niet interestdra-

gend. De Groep houdt geen materiële langlopende inte-

restdragende activa aan. In het algemeen zijn het resultaat 

en de operationele geldmiddelen van de Spadel Groep gro-

tendeels onafhankelijk van marktinterestschommelingen.

 > Prijsrisico: De financiële activa van de groep Spadel 

bestaan uit beleggingen zonder noemenswaardig risico en 

worden beheerd volgens het “goede huisvader”-beginsel. 

De voornaamste risico’s waaraan de Groep is blootgesteld, 

zijn de prijs van de PET-grondstof en de prijs van energie 

met zijn gevolgen op de vervoerskosten.

 > Kredietrisico: Het kredietrisico vloeit voort uit de liquide 

middelen en kasequivalenten, beleggingen bij financi-

ele instellingen en handelsvorderingen. Wat de financiële 

instellingen betreft, worden enkel tegenpartijen aanvaard 

die door onafhankelijke derden met een minimale A-rating 

werden beoordeeld. De Groep investeert eveneens op zeer 

korte termijn in handelspapier dat door zijn vertrouwde 

bankiers wordt aangeraden. Het kredietrisico van de Groep 

concentreert zich voornamelijk bij een aantal belangrijke 

klanten. Hiervoor wordt een regelmatige debiteurenopvol-

ging uitgevoerd. De directie verwacht niet dat die tegenpar-

tijen in gebreke zullen blijven.

 > Liquiditeitsrisico: Een voorzichtig beheer van het liquidi-

teitsrisico houdt in dat men een voldoende aantal liquide 

middelen en verhandelbare effecten aanhoudt. Verder 
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Algemene Inlichtingen 
Activiteiten
Spadel N.V. en haar dochterondernemingen (hierna 

‘Spadel’ genoemd) vormen samen een Europese groep 

die met het respect voor het milieu kwaliteitsproducten 

op basis van natuurlijk water produceert en verkoopt en 

zo de consument een meerwaarde biedt.

Personeelsbestand
Per 31 december 2009 stelde de Groep 726 mensen tewerk.

Juridisch statuut 
Spadel N.V. is een naamloze vennootschap met 

Maatschappelijke Zetel aan de Kolonel Bourgstraat 103 

in 1030 Brussel. De maatschappij is ingeschreven in het 

register van de rechtspersonen van de Rechtbank van 

Koophandel in Brussel onder het nummer 0405.844.436 

(BTW nummer: BE 405.844.436). De laatste wijziging in 

de gecoördineerde statuten werd gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 29 juni 2009. De Groep staat geno-

teerd op Euronext Brussel (Code ISIN BE 0003798155).

Financiële staten
De geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009 

is opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen en 

werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 maart 

2010. Ze zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de 

Algemene Vergadering van 10 juni 2010. De cijfers in dit 

document zijn weergegeven in duizenden euro’s (KEUR), 

tenzij anders vermeld.

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur van de vennootschap is als volgt 

samengesteld:

Pierre drion

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Einde mandaat: 10/06/2010

Marc du Bois

Gedelegeerd Bestuurder

Einde mandaat: 11/06/2015

Baron Vandemoortele

Bestuurder

Einde mandaat: 12/06/2014

Barones Louis Greindl

Bestuurder

Einde mandaat: 09/06/2011

Finances et Industries N.V.,

vertegenwoordigd door Fred Chaffart, 

overleden op 22 februari 2010

Bestuurder

Einde mandaat: 14/06/2012

Thijs Johnny BVBA,

vertegenwoordigd door Johnny Thijs

Bestuurder

Einde mandaat: 10/06/2010

BVBA M.O.S.T., 

vertegenwoordigd door Frank Meysman

Bestuurder

Einde mandaat: 10/06/2010

Commissaris
De commissaris van de vennootschap is Pricewaterhouse-

Coopers, Bedrijfsrevisoren (B009), BE 429.501.944, 
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Geconsol ideerde balans 

ACTIVA Toelichting 31/12/2009 31/12/2008

Vaste activa

Immateriële activa 7 10.175 10.455

Materiële vaste activa 8 86.220 91.748

Handelsvorderingen en overige vorderingen 9 152 263

96.547 102.466

Vlottende activa

Voorraden 10 11.130 14.090

Handelsvorderingen en overige vorderingen 9 33.535 40.612

Terug te vorderen belastingen 1.115 1.828

Financiële activa op korte termijn 11 15 15

Liquide middelen 12 92.373 78.656

138.168 135.201

Totaal activa 234.715 237.667

De toelichting maakt een integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009. 
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EIGEN VERMOGEN Toelichting 31/12/2009 31/12/2008

Kapitaal en reserves toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de vennootschap

Kapitaal 13 5.000 5.000

Omrekeningsverschillen -635 -817

Geconsolideerde reserves 14 134.129 122.797

138.494 126.980

Minderheidsbelangen - -

Totaal eigen vermogen 138.494 126.980

SCHULdEN

Schulden op lange termijn

Financiële schulden op lange termijn 15 - 1.761

Schulden ten gevolge van personeelsbeloningen 16 3.865 4.446

Uitgestelde belastingen 17 23.808 25.523

Overige schulden 18 875 949

28.548 32.679

Schulden op korte termijn

Ontvangen statiegeld 4.1 26.239 27.398

Financiële schulden op korte termijn 15 134 4.162

Handelsschulden 30.263 35.799

Sociale schulden 7.948 7.662

Belastingschulden 671 630

Voorzieningen 19 875 566

Overige schulden 18 1.543 1.791

67.673 78.008

Totaal schulden 96.221 110.687

Totaal eigen vermogen en schulden 234.715 237.667

De toelichting maakt een integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009. 
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Geconsol ideerd over zicht  van gereal iseerde en niet-
gereal iseerde resultaten 

Toelichting 2009 2008

Bruto–omzet 224.180 235.154

Accijnzen en verpakkingsbijdragen -24.955 -27.655

Netto–omzet 5 199.225 207.499

Wijziging in de voorraad afgewerkte producten en 
halffabrikaten

-786 682

Geproduceerde vaste activa 27 -

Aankopen van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen -39.609 -47.420

Diensten en diverse goederen -86.531 -93.335

Personeelslasten 20 -42.040 -43.532

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 7,8 -13.576 -32.016

Overige bedrijfsinkomsten/(kosten) 21 2.138 4.090

Bedrijfsresultaat 18.848 -4.032

Financiële opbrengsten 22 1.680 3.560

Financiële lasten 23 -736 -817

Resultaat vóór belastingen 19.792 -1.289

Belastingen 24 -5.098 -2.976

Winst/(verlies) van het boekjaar 14.694 -4.265

Andere opbrengsten en kosten over de periode:

Bruto wisselverschillen 182 -672

Belastingen -42 145

Andere opbrengsten en kosten na belastingen 140 -527

Volledig resultaat over de periode 14.834 -4.792

Winst/(verlies) toerekenbaar aan:

Aandeelhouders 14.694 -4.265

Minderheidsbelangen - -

Volledig resultaat over de periode toerekenbaar aan:

Aandeelhouders 14.834 -4.792

Minderheidsbelangen - -

Winst per aandeel toerekenbaar aan: 

Aandeelhouders (in EUR per aandeel): 

 - gewoon 29 3,54 -1,03

 - verwaterd 29 3,54 -1,03

De toelichting maakt een integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009. 
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Toelichting Kapitaal
Wissel-

verschillen
Groeps-

reserves
Totaal eigen 

vermogen

Saldo per 1 januari 2008 5.000 -145 130.901 135.756

Volledig resultaat van het jaar 2008

Verlies -4.265 -4.265

Wisselverschillen -672 -672

Belastingen op wisselverschillen 145 145

Uitgekeerde dividenden 30 -3.984 -3.984

Saldo per 31 december 2008 5.000 -817 122.797 126.980

Volledig resultaat van het jaar 2009

Winst 14.694 14.694

Wisselverschillen 182 182

Belastingen op wisselverschillen -42 -42

Uitgekeerde dividenden 30 -3.320 -3.320

Saldo per 31 december 2009 5.000 -635 134.129 138.494

De toelichting maakt een integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009.

Mutat ietabel  van het  geconsol ideerd eigen ver mogen 
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Geconsol ideerd kasstroomover zicht 

Toelichting 2009 2008

Winst/(verlies) van het boekjaar 14.694 -4.265

Aanpassingen voor:

 Belastingen 24 5.098 2.976

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
materiële vaste activa 8 12.702 11.489

Afschrijvingen op immateriële activa 7 874 1.027

Bijzondere waardeverminderingen op immateriële 
vaste activa 7 0 19.500

Verlies/(winst) op de verkoop van materiële en 
immateriële vaste activa 21 56 81

Afschrijvingen op kapitaalsubsidies -74 -108

Niet betaalde lasten van personeelsverplichtingen 16 768 1.110

Financiële (inkomsten)/kosten -845 -2.871

Bruto kasstromen uit de bedrijfsuitoefening 33.273 28.939

Wijzigingen in de behoefte van het werkkapitaal

Voorraden 2.960 425

Handelsvorderingen en overige vorderingen 7.189 2.207

Handels-, sociale en overige schulden, schulden van 
personeelsverplichtingen, ontvangen statiegeld en 
voorzieningen op korte termijn 

-7.696 -6.967

Kasstromen uit de bedrijfsuitoefening 35.726 24.604

Teruggekregen /(betaalde) belastingen -6.060 -7.304

Netto kasstroom uit de bedrijfsuitoefening 29.666 17.300

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 8 -7.296 -8.400

Inningen uit de verkoop van materiële vaste activa 350 415

Inningen uit verkoop van immateriële activa 0 0

Inningen uit de verkoop van filialen 0 0

Investeringen in immateriële activa 7 -699 -438

Netto kasstroom uit investeringsactviteiten -7.645 -8.423

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Nieuw aangegane leningen 0 800

Aflossing van financiële schulden -5.416 -4.011

Dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders 30 -3.320 -3.984

Ontvangen intresten 1.211 3.224

Betaalde intresten -366 -353

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -7.891 -4.324

Netto toename/(afname) in liquide middelen 14.130 4.553

Liquide middelen per 1 januari 12 78.282 73.484

Wisselverschillen -39 245

Liquide middelen per 31 december 12 92.373 78.282

De toelichting maakt een integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009.
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Toelichting bij de geconsolideerde rekeningen 

 > Wijzigingen aan de interpretatie IFRIC 11 IFRS 2 - ‘Eigen 

aandelen en intragroep transacties’;

 > Wijzigingen aan de interpretatie IFRIC 9 en de standaard 

IAS 39 ‘Besloten derivaten’;

 > Wijzigingen aan de IFRS standaarden (2009).

Normen, wijzigingen van reeds gepubliceerde normen en 

interpretaties die nog niet van kracht zijn

De volgende normen, wijzigingen van recent gepubliceerde 

normen en interpretaties zijn van toepassing vanaf 1 januari 

2010 en werden door de Groep niet vervroegd toegepast:

 > Wijzigingen aan de standaard IFRS 3 ‘Bedrijfscombinaties’;

 > Wijzigingen aan de standaard IAS 27 ‘Geconsolideerde en 

enkelvoudige jaarrekening’.

 > Wijzigingen aan de standaard IFRS 1 ‘Eerste toepassing van 

International Financial Reporting Standards’;

 > Wijzigingen aan de standaard IAS 39 ‘Financiële instrumen-

ten: opname en waardering – kwalificerende afgedekte 

posities’;

 > Wijzigingen aan de standaarden IFRS 1 ‘Eerste toepassing 

van International Financial Reporting Standards’ en IAS 27 

‘De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaar-

rekening – Kostprijs van een investering in een dochter, een 

joint venture of een geassocieerde deelneming’;

 > Wijzigingen aan de standaard IAS 32 ‘Classificering van uit-

gegeven opties’;

 > Wijzigingen aan de standaarden IAS 39 ‘Financiële instru-

menten: opname en waardering’ en IFRS 7 ‘Financiële 

instrumenten: informatieverschaffing’;

 > IFRIC 12 ‘Dienstverlening uit hoofde van 

concessieovereenkomsten’;

 > IFRIC 15 ‘Overeenkomsten voor de ontwikkeling van onroe-

rend goed’;

 > IFRIC 16 ‘Afdekking van een netto-investering in een buiten-

landse entiteit’;

 > IFRIC 17 ‘Uitkeringen van niet-monetaire activa aan 

aandeelhouders’;

 > IFRIC 18 ‘Overdrachten van activa van klanten’.

1 .  Samenvat t ing van de belang r i jk ste  waarder ing sregel s
De belangrijkste waarderingsregels voor het opmaken van de geconsolideerde financiële staten worden hieronder 

beschreven. 

1.1 Grondslagen voor de opstelling en 
verklaring van overeenstemming met IFRS
De geconsolideerde financiële staten van Spadel van  

31 december 2009 werden opgesteld in overeenstemming met 

het geheel van de bepalingen van het “IFRS” (“International 

Financial Reporting Standards”) zoals goedgekeurd door de 

Europese Unie en gepubliceerd op die datum. Het betreft 

dus de standaarden uitgevaardigd door de International 

Accounting Standards Board (“IASB”) en de interpretaties uit-

gevaardigd door het IFRIC (“International Financial Reporting 

Interpretations Committee”). Deze bepalingen stemmen over-

een met de standaarden en interpretaties die uitgevaardigd 

werden door de IASB op 31 december 2009.

Wijzigingen van de in 2009 van kracht zijnde gepubli-

ceerde normen en interpretaties

De wijzigingen van de volgende normen en interpretaties zijn 

van toepassing in het boekjaar 2009:

 > Wijzigingen aan de standaard IAS 1 ‘Presentatie van de 

jaarrekening’;

 > IFRS 8 ‘Operationele segmenten’; 

 > Wijzigingen aan de standaard IFRS 7 ‘Financiële instrumen-

ten: informatieverschaffing’.

De wijzigingen van de volgende normen en interpretaties zijn 

verplicht van toepassing in het boekjaar 2009, maar na ana-

lyse werd besloten dat ze niet van toepassing zijn op de acti-

viteiten van de Groep:

 > IFRIC 13 ‘Klantengetrouwheidsprogramma’s’;

 > IFRIC 14 ‘IAS 19 - De limiet voor een actief uit hoofde van 

een toegezegd-pensioenregeling, vereisten inzake mini-

male financiering en de wisselwerking hiertussen;

 > Wijzigingen aan de standaard IAS 23 ‘Financieringskosten’;

 > Wijzigingen aan de standaarden IAS 32 ‘Financiële instru-

menten: presentatie’ en IAS 1 ‘Presentatie van de jaarreke-

ning - financiële instrumenten met terugnameverplichting 

en de verplichtingen in geval van liquidatie’;

 > Wijzigingen aan de standaard IFRS 2 ‘Op aandelen geba-

seerde betalingen - voorwaarden voor onvoorwaardelijke 

toezegging en annulering’;
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De analyse van de potentiële impact van die normen, wij-

zigingen van de normen en interpretaties op de geconsoli-

deerde rekeningen van de Groep is momenteel in uitvoering. 

Dat geldt ook voor de wijzigingen van de volgende normen 

en interpretaties die reeds gepubliceerd werden maar op  

31 december 2009 nog niet door de Europese Unie aangeno-

men waren:

 > FRS 9 ‘Financiële instrumenten’;

 > Wijzigingen aan de standaard IFRS 1 ‘Eerste toepassing van 

International Financial Reporting Standards’;

 > Wijzigingen aan de standaard IFRS 2 ‘In geldmiddelen afge-

wikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties 

binnen een groep van entiteiten’;

 > Wijzigingen aan de standaard IAS 24 ‘Informatieverschaffing 

over verbonden partijen’;

 > IFRIC 19 ‘Het aflossen van financiële verplichtingen door 

middel vaneigenvermogensinstrumenten’;

 > Wijzigingen aan de interpretatie IFRIC 14 ’Reeds betaalde 

bedragen van een minimum financieringsstatus’;

 > Wijzigingen aan de IFRS standaarden (2009).

1.2. Consolidatie
De moedermaatschappij en alle door haar gecontroleerde 

dochters zijn opgenomen in de consolidatie. 

1.2.1. dochterondernemingen

De activa, passiva, rechten en verplichtingen, zowel als de 

opbrengsten en kosten van de moeder en van de door haar 

gecontroleerde dochterondernemingen worden in de gecon-

solideerde jaarrekening opgenomen met toepassing van de 

methode van intregrale consolidatie. “Controle” betreft hier 

het vermogen om het financieel en operationeel beleid van een 

onderneming te bepalen met het doel de vruchten te plukken 

van het resultaat van de door haar gevoerde activiteiten. Deze 

controle wordt vermoed indien Spadel over meer dan 50% 

van de stemrechten beschikt. Deze veronderstelling is echter 

weerlegbaar indien het bewijs van het tegendeel wordt voor-

gelegd. Bovendien wordt rekening gehouden met het bestaan 

van potentiële stemrechten bij het bepalen van het bestaan 

van eventuele controle. Deze potentiële stemrechten dienen 

echter direct uitoefenbaar of omzetbaar te zijn.  

Een filiaal wordt geconsolideerd vanaf de datum van verwer-

ving, dat is de datum waarop de controle wordt overgedra-

gen aan de verwervende partij. Vanaf deze datum neemt de 

moedermaatschappij (“verwerver”) integraal het resultaat 

van het filiaal op in de resultatenrekening en neemt zij de 

verschillende elementen van actief, passief en latente pas-

siva, verworven aan reële waarde, op in de geconsolideerde 

balans. Dit betreft ook eventuele goodwill die werd geïdenti-

ficeerd tijdens de bedrijfscombinatie. De consolidatie stopt 

zodra er geen controle meer is.

Bij het consolidatieproces moeten alle intragroep saldi en 

transacties en alle niet gerealiseerde winsten en verliezen 

volledig geëlimineerd worden.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld met toepas-

sing van uniforme waarderingsregels voor gelijkaardige trans-

acties of andere gebeurtenissen, waar ook in de Spadel groep.

1.2.2. Joint ventures

De dochterondernemingen, die Spadel samen met één 

of meerdere partners controleert, in uitvoering van een 

samenwerkingakkoord, worden gewaardeerd volgens de 

vermogensmutatiemethode.

1.2.3. Goodwill en negatieve acquisitieverschillen

Als bij acquisitie een positief verschil optreedt tussen de aan-

schaffingswaarde van de deelneming en de reële waarde van 

de activa, passiva en latente passiva, wordt deze goodwill 

geboekt als actief. Indien het verschil negatief is, wordt dit 

rechtstreeks in de resultatenrekening verwerkt.   

Goodwill wordt niet afgeschreven maar maakt het voorwerp 

uit van een test voor bijzondere waardevermindering die 

jaarlijks wordt uitgevoerd of veelvuldiger indien de omstan-

digheden het vereisen.

1.2.4. Omzetting van de jaarrekening van buitenlandse 

filialen en divisies in vreemde munt

Alle activa en passiva, zowel monetair als niet-monetair, wor-

den omgezet volgens slotkoersmethode. De opbrengsten en 

kosten worden omgezet volgens de gemiddelde koers van 

de periode. 

1.3. Immateriële activa
Een immaterieel actief wordt geboekt indien de volgende 

voorwaarden zijn vervuld:

 > 1. het actief kan worden geïdentificeerd: dit betekent dat 

het ofwel individueel afscheidbaar is (indien het individu-

eel verkocht, verplaatst of verhuurd kan worden), ofwel 

voortspruit uit wettelijke of contractuele rechten,

 > 2. het waarschijnlijk is dat hieruit voor Spadel economische 

voordelen voortvloeien, 
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 > 3. Spadel het actief kan controleren,

 > 4. het actief op een betrouwbare wijze kan worden 

gewaardeerd. 

De immateriële activa worden gewaardeerd aan de aan-

schaffingsprijs (dit behelst alle kosten die rechtstreeks aan 

de transactie kunnen worden toegewezen, met uitzonde-

ring van de onrechtstreekse kosten), verminderd met de 

geboekte afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzon-

dere waardeverminderingen.

Geen enkele financieringskost wordt in de aanschaffingsprijs 

van de immateriële activa opgenomen. 

De immateriële activa worden afgeschreven over hun waar-

schijnlijke gebruiksduur, volgens de lineaire methode. 

Volgende gebruiksduur wordt in aanmerking genomen: 

Immateriële activa Waarschijnlijke gebruiksduur

Software licenties 5 jaar

Concessies Duur van de concessie

Merken
Onbepaald, jaarlijkse test voor 
bijzondere waardevermindering

Cliënteel 10 jaar

Goodwill

NVT, test voor bijzondere waarde-
vermindering op jaarlijkse 
basis of veelvuldiger indien de 
omstandigheden het vereisen

De afschrijving begint op het ogenblik dat het actief klaar is 

voor gebruik.

Onderzoekskosten worden direct opgenomen in de resulta-

tenrekening. Ontwikkelingskosten worden geactiveerd zodra 

Spadel kan aantonen dat: (1) het project technisch verwe-

zenlijkt kan worden, (2) Spadel de intentie heeft het actief te 

gebruiken of te verkopen, (3) het actief toekomstige baten 

zal genereren, (4) de nodige middelen aanwezig zijn om het 

project te voltooien, (5) de kosten betrouwbaar kunnen wor-

den gemeten. Onderhoudskosten die enkel leiden tot onder-

houd van het actief ( en niet bijdragen tot verbeterde presta-

ties) worden rechtstreeks in resultaat genomen. 

CO2- uitstootrechten die de Belgische staat aan Spadel heeft 

toegekend, zijn opgenomen als immateriële activa (Rechten 

en concessies) door creditering van de resultatenrekening 

voor het deel dat betrekking heeft op dit boekjaar en door 

creditering van de overige schulden voor het deel dat betrek-

king heeft op de voorgaande boekjaren.

1.4. Materiële vaste activa
1.4.1. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd aan kostprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en de eventu-

ele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De kost-

prijs omvat alle rechtstreekse kosten en ook alle kosten die 

nodig blijken om het actief operationeel te maken.

De reparatie- en onderhoudskosten die enkel het actief 

onderhouden maar de waarde niet verhogen, worden direct 

opgenomen in de resultatenrekening. Echter, de uitgaven 

voor grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die de 

toekomstige economische baten verhogen die door het actief 

worden gegenereerd, worden geïdentificeerd als een apart 

element binnen de kostprijs. De kostprijs van de materiële 

activa wordt als dusdanig opgesplitst in verschillende com-

ponenten. Deze componenten, die regelmatig zullen worden 

vervangen en dus qua levensduur zullen verschillen van het 

geheel waarvan zij deel uitmaken, worden afgeschreven over 

hun eigen specifieke levensduur. In geval van vervanging, 

wordt het vervangen actief van de balans verwijderd. Het 

nieuwe actief wordt afgeschreven over zijn eigen specifieke 

levensduur.          

De materiële vaste activa worden afgeschreven over de 

waarschijnlijke gebruiksduur, volgens de lineaire methode. 

De afschrijvingsbasis stemt overeen met de kostprijs. Voor 

verschillende activa geldt een andere levensduur :

Materiële vaste activa Waarschijnlijke gebruiksduur

Terreinen Onbeperkt

Bronnen Onbeperkt

Administratieve gebouwen 50 jaar

Industriële gebouwen 40 jaar

Componenten van de 
gebouwen

20 tot 25 jaar

Productiematerieel 6 tot 20 jaar

Retourverpakkingen 3 tot 12 jaar

Meubilair 10 jaar

Informaticamaterieel 3 tot 5 jaar

Wagenpark 5 tot 8 jaar

1.4.2. Financiële lease-overeenkomsten

Een lease-overeenkomst wordt beschouwd als financiële 

lease wanneer vrijwel het geheel van risico’s en voordelen 

eigen aan de eigendom aan Spadel werd overgedragen. 

 55 
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Spadel boekt deze contracten zowel op het actief als het 

passief van de balans. Zij worden hierbij gewaardeerd bij 

aanvang van het contract volgens de reële waarde van het 

gehuurde goed of, indien dit lager ligt, volgens de actuele 

waarde van de minimale betalingen met betrekking tot dit 

contract. Elke betaling met betrekking tot deze huur wordt 

verdeeld over de terugbetaling van de schuld en de finan-

ciële intrestlast. De financiële lasten worden gespreid over 

de verschillende perioden van de looptijd van het contract 

zodat dit aanleiding geeft tot een vast intrestpercentage op 

het uitstaande schuldsaldo in elke periode.     

De vaste activa, die het voorwerp uitmaken van een contract 

van financiële lease, worden afgeschreven op de gebruiks-

duur of de kortere lease-overeenkomstperiode.  

Een lease-overeenkomst wordt geklasseerd als eenvoudige 

operationele lease indien het geheel van risico’s en voor-

delen eigen aan de eigendom niet wordt overgedragen. De 

uitgaande betalingen met betrekking tot deze contracten 

worden geboekt ten laste van de resultatenrekening op een 

lineaire wijze gedurende de duurtijd van het huurcontract.

1.5. Bijzondere waardevermindering van activa
Een bijzondere waardevermindering op de immateriële activa 

(met inbegrip van de goodwill) en de materiële vaste activa 

wordt geboekt zodra de boekhoudkundige waarde van het 

actief zijn realiseerbare waarde te boven gaat. De realiseer-

bare waarde van het actief is het hoogste van:

 > 1. zijn reële waarde, na aftrek van de verkoopskosten en 

 > 2. zijn bedrijfswaarde (zijnde het bedrag dat Spadel zou 

genereren door dit actief verder te gebruiken). 

Indien mogelijk moet de waardetest op elk individueel actief 

toegepast worden. Als deze activa geen afzonderlijke kas-

stromen genereren, dient deze test uitgevoerd te worden op 

de kasstroomgenererende eenheden (“Cash Generating Unit” 

of “CGU”) waartoe het actief wordt gerekend. (CGU = is de 

kleinst mogelijke groep van activa die een afzonderlijke kas-

stroom genereert ten opzichte van de andere activa/ CGU’s).

Op een CGU waaraan een goodwill werd toegekend, moet 

een jaarlijkse test voor bijzondere waardevermindering wor-

den toegepast. Voor een CGU waaraan geen goodwill werd 

toegekend, is deze test enkel nodig indien er aanwijzingen 

zijn voor een dergelijke bijzondere waardevermindering. De 

goodwill die werd erkend bij een acquisitie wordt toegekend 

aan de verworven dochterondernemingen en, desgevallend, 

verspreid over de CGU’s die worden geacht te genieten van 

de synergie-effecten die voortvloeien uit deze acquisitie.  

Wanneer een bijzondere waardevermindering wordt vastge-

steld, dient deze in de eerste plaats te worden aangerekend 

aan de goodwill. Het eventueel excedent wordt dan verder toe-

gewezen aan de andere vaste activa van de CGU, geprorateerd 

volgens hun boekhoudkundige waarde, maar enkel in die mate 

dat de verkoopwaarde van deze activa lager ligt dan de boek-

houdkundige waarde. Een bijzondere waardevermindering op 

goodwill kan later nooit worden teruggenomen. Een bijzon-

dere waardevermindering op de andere activa kan worden 

teruggenomen indien de omstandigheden het rechtvaardigen. 

1.6. Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op basis van aanschaf-

fingskosten of opbrengstwaarde, indien deze lager ligt.  

De aanschaffingskostprijs van de voorraden wordt bepaald 

aan de hand van de FIFO-methode (“First in First Out”). 

Voorraden met een gering belang en waarvan de waarde en 

de samenstelling nagenoeg ongewijzigd blijven worden voor 

een vast bedrag opgenomen. 

De kostprijs van de voorraden omvat alle kosten die noodzake-

lijk zijn om de goederen te brengen op de plaats waar ze zich 

bevinden en de staat waarin ze verkeren. De kostprijs bevat 

alle directe en indirecte productiekosten, met uitsluiting van de 

kosten van leningen en de algemene kosten die er niet toe bij-

dragen de goederen te brengen in de staat waarin ze zich bevin-

den. De toewijzing van de vaste productiekosten aan de kost-

prijs is bepaald op basis van de normale productiecapaciteit. 

Een waardevermindering wordt geboekt indien de netto rea-

liseerbare waarde van een voorraadelement op balansdatum 

lager ligt dan zijn boekhoudkundige waarde.

1.7. Resultaaterkenning
De opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen 

worden in het resultaat genomen zodra de risico’s en baten 

voortvloeiend uit de eigendom van de goederen worden over-

gedragen door de verkoper aan de koper.

De accijnsrechten en milieubelastingen die worden geïnd voor 

rekening van derden en niet voor rekening van Spadel, worden 

op een aparte lijn weergegeven in de resultatenrekening in 

mindering van de omzet, teneinde de netto-omzet te bepalen.

De inkomsten voortvloeiend uit dienstenprestaties worden in 

het resultaat genomen naarmate deze diensten daadwerkelijk 

worden geleverd.  
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1.8. Vorderingen
De vorderingen worden initieel gewaardeerd op nominale 

waarde en vervolgens op geamortiseerde kostprijs, d.i. de 

actuele waarde van de te ontvangen kasstromen (tenzij de 

impact van de actualisatie miniem is). 

Een individueel waarderingsonderzoek van de vorderingen 

wordt uitgevoerd. Waardeverminderingen worden geboekt 

wanneer de inning, geheel of gedeeltelijk, twijfelachtig of 

onzeker is. 

De vooruitbetalingen en verworven opbrengsten worden ook 

in deze rubriek opgenomen.

1.9. Financiële activa 
De financiële activa worden initieel gewaardeerd op wat 

werd uitgegeven om ze te verwerven (met inbegrip van de 

transactiekosten). 

De financiële activa worden vervolgens in verschillende cate-

gorieën, ondergebracht elk met eigen waarderingsbeginsel: 

 > 1. de financiële activa worden gewaardeerd op reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 

resultatenrekening. Deze activa worden bij elke afsluitda-

tum gewaardeerd op reële waarde en de waardeverande-

ringen worden opgenomen in de resultatenrekening.

 > 2. de financiële activa die worden aangehouden tot einde 

looptijd, behalve de afgeleide instrumenten, met vaste te 

innen bedragen op vastgelegde data en waarvan Spadel 

de intentie heeft deze aan te houden tot einde looptijd. 

Deze activa worden gewaardeerd op hun geamortiseerde 

kostprijs.

 > 3. de leningen en vorderingen zijn niet afgeleide finan-

ciële activa met welbepaalde of bepaalbare ontvangsten 

die niet zijn genoteerd op een actieve markt. Zij horen bij 

de vlottende activa, tenzij ze een looptijd boven 12 maan-

den hebben. Leningen en vorderingen worden in de balans 

geboekt op geamortiseerde kosten volgens de effectieve 

intrestmethode.

 > 4. de financiële activa, beschikbaar voor verkoop zijn een 

residuele categorie die financiële activa omvat die niet 

in één van de vorige categorieën thuishoren. Het betreft 

activa die Spadel niet tot het einde van de looptijd kan of 

wil aanhouden. Deze activa worden gewaardeerd op reële 

waarde. De eventuele waardeveranderingen worden hier-

bij direct in andere opbrengsten en kosten in het eigen 

vermogen geboekt, tot realisatie van deze activa. Bij de 

verkoop worden de eerdere winsten of verliezen, die in 

het eigen vermogen werden geboekt, overgeboekt naar de 

resultatenrekening. 

De aan- en verkoop van financiële activa wordt verwerkt op 

datum van betaling.

1.10. Liquide middelen
Deze rubriek bestaat uit kas, banktegoeden, direct opneem-

bare bankdeposito’s (met een looptijd tot 3 maanden) en 

andere zeer liquide korte termijnbeleggingen die makkelijk 

inwisselbaar zijn tegen een gekend bedrag en bovendien 

nauwelijks onderhevig zijn aan waardeveranderingen. Ten 

slotte horen ook kastekorten tot deze categorie. Deze laatste 

worden weergegeven als financiële schulden op het passief 

van de balans.    

1.11. Kapitaal
De gewone aandelen worden hierin ondergebracht.

De eigen aandelen worden in mindering gebracht van het 

kapitaal. 

1.12. Kapitaalsubsidies
De kapitaalsubsidies worden weergegeven als over te dra-

gen opbrengsten. Deze subsidies worden gelijkmatig opge-

nomen in de resultatenrekening met de afschrijvingen op de 

activa waarvoor zij werden verkregen. 

1.13. Personeelsbeloningen
1.13.1. Kortetermijnspersoneelsbeloningen 

De beloningen op korte termijn worden in het resultaat geno-

men samen met de geleverde dienstenprestaties van het per-

soneel. De niet betaalde beloningen worden op afsluitdatum 

opgenomen onder de rubriek “Sociale Schulden”. 

1.13.2. Vergoedingen na uitdiensttreding

Deze voordelen maken het voorwerp uit van een actuari-

ele berekening en worden voorzien (na aftrek van eventuele 

tegoeden die reeds werden aangelegd om aan deze voordelen 

te voldoen) in de mate dat Spadel heeft toegezegd deze kos-

ten, die verband houden met eerdere personeelsprestaties, 

te dekken. Deze toezegging kan voortvloeien uit een wet, een 

contract of een verworven recht op basis van de gangbare 

praktijk (impliciete verplichting).  

De berekening van de verplichting gebeurt aan de hand van de 

“projected unit credit”- methode. 
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De actuariële uitgangspunten (actualisatievoet, sterftetafels, 

salarisevoluties, inflatie....) worden aangewend om de soci-

ale verplichtingen te evalueren overeenkomstig IAS 19. Deze 

winsten en verliezen zijn het gevolg van de actuariële veron-

derstellingen die per boekjaar verschillen of van verschillen 

tussen de werkelijkheid en de actuariële veronderstellingen 

waarop de evaluatie van IAS 19 berust. Spadel koos ervoor om:

 > a. de actuariële winsten en verliezen niet op te nemen in de 

resultatenrekening als ze minder dan 10% afwijken van de 

hoogste pensioenverplichting volgens IAS 19 en de reële 

waarde van de activa van het pensioenplan;

 > b. de winsten of verliezen die deze 10% overstijgen te sprei-

den over de gemiddelde toekomstige diensttijd van de 

werknemers. 

1.13.3. Andere voordelen op lange termijn 

De andere voordelen op lange termijn zijn niet integraal ver-

schuldigd in de twaalf maanden die volgen op het boekjaar 

waarin de personeelsleden de betreffende prestaties lever-

den. De IAS 19 norm legt een vereenvoudigde boekhoud-

methode op van deze voordelen. Het geboekte bedrag in de 

balans is gelijk aan de actuele waarde van de verplichting 

eventueel verminderd met de marktwaarde op afsluitdatum 

van de activa van het regime. 

1.13.4. Ontslagvergoedingen

Wanneer Spadel een arbeidsovereenkomst van een of meer 

personeelsleden beëindigt vóór de normale pensionering, of 

indien een of meer personeelsleden vrijwillig het bedrijf ver-

laten in ruil voor voordelen, wordt een voorziening aangelegd 

afhankelijk van de verplichtingen van Spadel. Deze verplich-

ting wordt geactualiseerd indien de betaalbaarstelling later 

is dan de eerstkomende twaalf maanden. 

1.14. Voorzieningen
Een provisie wordt enkel erkend indien de volgende voor-

waarden zijn voldaan:

 > 1. Spadel is wettelijk of feitelijk verplicht uitgaven te doen 

als gevolg van een gebeurtenis in het verleden,

 > 2. het is waarschijnlijk dat de uitgaven zullen plaatsvinden,

 > 3. het bedrag van de verplichting kan op een betrouwbare 

wijze worden geschat. 

Zodra het een significante impact betreft (voornamelijk voor 

verplichtingen op lange termijn),moet de provisie gewaar-

deerd worden op geactualiseerde basis. De impact van het 

tijdselement op de provisie wordt weergegeven in de finan-

ciële kosten.   

Een provisie voor de herstelling van een site in zijn oorspron-

kelijke staat wordt enkel weergegeven als Spadel hiertoe 

wettelijk of feitelijk is verplicht.

Voorzieningen voor toekomstige exploitatieverliezen zijn 

verboden.

Bij verlieslatende contracten (Spadel lijdt een onvermijdelijk 

verlies bij uitvoering van een contract), moet een provisie 

worden aangelegd .

1.15. Belastingen op het resultaat
De belastingen op het resultaat omvatten zowel de hui-

dige als de uitgestelde belastingen. De huidige belastingen 

bestaat zowel uit verschuldigde (terug te krijgen) belastingen 

op de inkomsten van het afgelopen boekjaar, als uit de cor-

recties op de verschuldigde (terug te krijgen) belastingen van 

de vorige boekjaren. Het bedrag wordt berekend aan de hand 

van de geldende belastingsvoet op afsluitdatum.   

De uitgestelde belasting wordt berekend aan de hand van 

de balansmethode op de tijdelijke verschillen tussen de 

belastbare basis van de activa en de passiva en hun res-

pectieve boekhoudkundige waarde in de geconsolideerde 

IFRS-jaarrekening. Uitgestelde belastingen worden bepaald 

op basis van de verwachte belastingsvoet bij realisatie van 

het actief of betaling van het passief. In de praktijk geldt de 

belastingsvoet die van kracht is op afsluitdatum.

Er worden geen uitgestelde belastingen berekend op:

 > 1. goodwill, waarvan de afschrijving fiscaal verworpen 

wordt,

 > 2. de initiële boeking van activa en passiva (uitgezon-

derd de verwerving van dochterondernemingen) die geen 

invloed hebben op de boekhoudkundige winst of het fis-

caal resultaat, 

 > 3. de tijdelijke verschillen op de deelnemingen in dochter-

ondernemingen, joint-ventures en ondernemingen waar-

mee een deelnemingsverhouding bestaat, zolang het niet 

waarschijnlijk is dat er binnen afzienbare tijd dividenden 

zullen worden uitgekeerd.

Actieve belastingslatenties worden enkel erkend als het 

waarschijnlijk is dat er belastbare winsten zullen optreden 

om toe te wijzen aan de bestaande aftrekbare tijdelijke ver-

schillen. Dit criterium wordt op elke afsluitdatum getoetst.
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De uitgestelde belastingen worden berekend voor iedere fis-

cale entiteit. De actieve en passieve belastingslatenties die 

toehoren aan de verschillende dochterondernemingen kun-

nen elkaar niet compenseren. 

1.16. Schulden
De schulden worden initieel op nominale waarde gewaar-

deerd en vervolgens op hun geamortiseerde kosten, d.i. 

de actuele waarde van de te betalen kasstromen (behalve 

indien de impact van de actualisatie miniem is). 

De dividenden die Spadel uitkeert aan haar aandeelhouders, 

worden geboekt als Overige schulden in de jaarrekening 

tijdens de periode waarin ze werden goedgekeurd door de 

aandeelhouders.  

Over te dragen opbrengsten die in het vorige of nog eerdere 

boekjaren werden geïnd en toegewezen moeten worden aan 

latere boekjaren, worden eveneens als schulden erkend.

1.17. Transacties in vreemde munt
Transacties in vreemde munt worden aanvankelijk geboekt 

in de munteenheid van de betrokken entiteiten met toepas-

sing van de wisselkoers op het moment van de transactie. 

Zowel de gerealiseerde als niet gerealiseerde winsten en 

verliezen op de monetaire activa en passiva worden geboekt 

tegen de slotkoers op afsluitdatum en opgenomen in de 

resultatenrekening.

1.18. Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten worden op afsluitdatum 

geboekt op hun reële waarde. De reële waardeveranderingen 

worden geboekt in de resultatenrekening. 

 

Bijzondere waarderingsregels moeten eventueel worden toe-

gepast bij dekking met afgeleide producten. Spadel verricht 

geen speculatieve transacties met afgeleide instrumenten. 

1.19. Sectoriële informatie
Een geografische sector is een afzonderlijke component van 

een onderneming die producten levert in een specifieke eco-

nomische omgeving. Iedere component staat bloot aan risi-

co’s, heeft een eigen rendabiliteit en verschilt van andere 

geografische sectoren.

Een activiteitensector is een aparte component van een 

onderneming die een specifiek product of een specifieke 

groep producten aflevert. Iedere activiteitensector staat 

bloot aan specifieke risico’s, heeft een specifieke rendabili-

teit en verschilt van andere activiteitensectoren.    

1.20. Kasstroomoverzicht
De kasstromen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 

worden weergegeven volgens de indirecte methode. Deze 

methode vertrekt vanuit het nettoresultaat en wordt vervol-

gens gecorrigeerd voor transacties zonder kaseffect, voor 

bewegingen in het netto-bedrijfskapitaal en ten slotte voor 

kosten en opbrengsten die verband houden met kasstromen 

met betrekking tot investerings- en financieringsactiviteiten.   

2 .  Kapitaalbeheer

Voor zijn kapitaalbeheer streeft de Groep naar continuïteit in 

de bedrijfsvoering. Hiertoe houdt hij een gezonde financiële 

structuur in stand. Anderzijds streeft de groep er ook naar een 

interessant rendement te verschaffen aan de aandeelhouders. 

Om een gezonde financiële toestand te behouden of te verbe-

teren kan de Groep bijvoorbeeld het aan de aandeelhouders 

uit te keren dividend aanpassen. Hij kan ook kapitaal terug-

betalen aan de aandeelhouders, eigen aandelen inkopen, zijn 

leningen vervroegd terugbetalen of zijn externe financiering of 

eigen vermogen verhogen.

De Groep monitort zorgvuldig zijn solvabiliteitsratio die de ver-

houding weergeeft tussen het eigen vermogen en het totaal 

aan passiva (het geheel van actiemiddelen van de Groep). 

Hij controleert ook de rendabiliteit van het eigen vermogen 

(het netto resultaat van het jaar gedeeld door het totale eigen 

vermogen).
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In 2009 hield de Groep dezelfde strategie aan als in 2008. 

Die bestond erin een solvabiliteitsratio van meer dan 30% te 

handhaven. De Groep kan tijdelijk verzaken aan zijn principes 

bij belangrijke strategische investeringen. 

De solvabiliteitsratio’s en de rendabiliteitsratio’s van het eigen 

vermogen waren de volgende op 31 december 2009 en 2008:

31.12.2009 31.12.2008

Totaal eigen vermogen 138.494 126.980

Totaal passiva 234.715 237.667

 

Netto resultaat 14.694 -4.265

Solvabiliteitsratio 59 % 53 %

Rentabiliteit van het eigen 
vermogen 11 % -3 %

3 .  Beheer  van de f inanciële  r isico’s

3.1. Factoren van financiële risico’s 
Door zijn activiteiten is de Groep blootgesteld aan diverse 

financiële risico’s: het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en 

het marktrisico (wisselkoersrisico, risico van schommelingen 

in toekomstige kasstromen of in de waardering van een finan-

cieel actief of passief ten gevolge van een interestvoetschom-

meling. risico van prijsschommelingen). De Groep beheert 

deze risico’s zodanig dat mogelijke negatieve effecten op 

zijn rendabiliteit tot het minimum beperkt worden. Afgeleide 

financiële instrumenten worden daartoe occasioneel gebruikt.

3.1.1. Wisselrisico

Het voornaamste deel van de activiteiten van de Groep Spadel 

is in de Eurozone. Enkel de activiteiten van Spadel UK worden 

genoteerd in GBP. Deze activiteiten dragen ten belope van 

2,8% bij tot de omzet van de Groep. Er zijn bovendien bijzon-

der weinig transacties in vreemde munt. Het wisselrisico is 

bijgevolg zeer beperkt en is niet het voorwerp van een actief 

beheer. Er zijn enkel een aantal termijnverrichtingen in GBP 

als bescherming tegen een ongunstige koersevolutie van GBP. 

3.1.2. Interestrisico

Behoudens de klassieke handelsschulden, bestaat het voor-

naamste deel van de schulden van de Groep uit ontvangen 

statiegeld. Deze schulden zijn niet interestdragend. Er doet 

zich hieromtrent dan ook geen interestrisico voor.

De Groep houdt geen materiële langlopende interestdra-

gende activa aan.

De meeste leningen van de Groep hebben een vast 

interestpercentage. 

De reële waarde van zijn leningen kan bijgevolg variëren vol-

gens de interestvoetschommelingen. Er wordt geen syste-

matische afdekkingspolitiek gevoerd, maar de Groep bekijkt 

geregeld het effect van interestvoetschommelingen en als de 

financiële directie het nodig acht, worden andere financie-

ringsmogelijkheden en indekkingsverrichtingen overwogen. 

In het algemeen zijn het resultaat en de operationele geld-

middelen van de Spadel Groep grotendeels onafhankelijk 

van marktinterestschommelingen. 

Op 31 december 2009 en 31 december 2008 was de Groep 

niet aan aanzienlijke renterisico’s blootgesteld.

3.1.3. Prijsrisico

De financiële activa van de groep Spadel bestaan uit beleg-

gingen zonder noemenswaardig risico en worden beheerd 

volgens het “goede huisvader”- beginsel. 

De voornaamste risico’s waaraan de Groep is blootgesteld, 

zijn de prijs van PET-grondstof en de energieprijs met zijn 

gevolgen voor de vervoerkosten.

3.1.4. Kredietrisico

Het kredietrisico vloeit voort uit de liquide middelen en 

kasequivalenten, beleggingen bij financiële instellingen en 

handelsvorderingen. 

Wat de financiële instellingen betreft, worden enkel tegen-

partijen aanvaard die door onafhankelijke derden met een 

minimale A rating werden beoordeeld. 

De Groep investeert eveneens op zeer korte termijn in han-

delspapier dat door haar vertrouwde bankiers wordt aange-

raden. Het kredietrisico van de Groep concentreert zich voor-

namelijk bij een aantal belangrijke klanten. Hiervoor wordt 

een regelmatige debiteurenopvolging uitgevoerd. 



> Financieel jaar verslag

> Sp a d el   ja ar ver s l ag 20 0 9  61 

en vorderingen” die in voetnoot 1.9 van de toelichting 

“Samenvatting van de belangrijkste waarderingsregels” 

wordt beschreven en die overeenkomstig de IAS 39-norm 

tegen geamortiseerde kostprijs wordt gewaardeerd.

De passieve financiële instrumenten van de groep bedroe-

gen op 31 december 2009 in totaal 56.636 KEUR en 69.120 

KEUR op 31 december 2008. Ze zijn in de volgende balansru-

brieken ingeschreven: 

31.12.2009 31.12.2008

Financiële schulden op lange 
termijn

 - 1.761

Ontvangen statiegeld 26.239 27.398

Financiële schulden op korte 
termijn

134 4.162

Handelsschulden 30.263 35.799

Totaal van de passieve 
financiële instrumenten

56.636 69.120

De passieve financiële instrumenten behoren allemaal tot 

de categorie “Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs” en worden overeenkomstig de  

IAS 39-norm tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd.

3.4. Schatting van de reële waarde
De nominale waarde van de schuldvorderingen op klanten 

(verminderd met eventuele waardeverliezen) en de nominale 

waarde van de leveranciers worden omwille van hun korte-

termijnkarakter geacht de reële waarde te benaderen. 

De wijzigingen aan de IFRS 7-standaard ‘Financiële instru-

menten: informatieverschaffing’ vereisen dat de financiële 

instrumenten opgesplitst in niveaus:

 > niveau 1: genoteerde (niet aangepaste) koersen/prijzen op 

een actieve markt voor gelijkaardige activa of passiva.

 > niveau 2: andere gegevens dan de genoteerde koersen/

prijzen van niveau 1 die direct (bv. prijzen) of indirect (bv. 

afgeleiden van prijzen) als activa of passiva kunnen wor-

den beschouwd.

 > niveau 3: gegevens over activa en passiva die niet geba-

seerd zijn op waarneembare marktgegevens (onwaar-

neembare informatie).

De monetaire Sicav toegelicht in toelichting 12 zijn gewaar-

deerd op reële waarde gebaseerd op de koers van de actieve 

markt (niveau 1).

De directie verwacht niet dat die tegenpartijen in gebreke 

zullen blijven. 

3.1.5. Liquiditeitsrisico

Het innen van waarborgen op de retourverpakkingen beperkt 

de financieringsbehoeften in dit domein.   

Een voorzichtig beheer van het liquiditeitsrisico houdt in dat 

men een voldoende aantal liquide middelen en verhandelbare 

effecten aanhoudt. Verder beschikt men over de nodige finan-

cieringsbronnen dankzij kredietfaciliteiten en heeft men de 

mogelijkheid om geldbeleggingen te mobiliseren. De nodige 

flexibiliteit wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van 

ongebruikte kredietlijnen.

De financiële verplichtingen die zullen worden voldaan, zijn 

in de balans opgenomen. De handelsschulden en het ontvan-

gen statiegeld moeten binnen ten hoogste een jaar worden 

betaald. De afbetalingskalender voor de financiële schulden 

wordt in toelichting 15 vermeld.

3.2. Boekhoudkundige verwerking en 
waardering van afgeleide financiële 
instrumenten
Op 31 december 2009 en op 31 december 2008 had Spadel 

geen noemenswaardige activiteiten in afgeleide financiële 

instrumenten.

3.3. Financiële instrumenten per categorie
De actieve financiële instrumenten van de groep bedroe-

gen op 31 december 2009 in totaal 126.075 KEUR en 119.546 

KEUR op 31 december 2008. Ze zijn in de volgende balansru-

brieken ingeschreven: 

31.12.2009 31.12.2008

Handelsvorderingen en 
overige langlopende 
vorderingen

 152 263

Handelsvorderingen 
en overige kortlopende 
vorderingen

33.535 40.612

Financiële activa op korte 
termijn 

15 15

Liquide middelen en 
kasequivalenten 

 92.373 78.656

Totaal van de actieve 
financiële instrumenten

126.075 119.546

Behalve de financiële activa op korte termijn, behoren de 

actieve financiële instrumenten tot de categorie “Leningen 
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30.900 KEUR op 31 december 2009, net als op 31 december 

2008. 

De bedrijfswaarde van de CGU is gelijk aan de actuele waarde 

van de toekomstige kasstromen die uit het bedrijfsplan van 

het filiaal Wattwiller naar voren komen. Dat bedrijfsplan werd 

door de Raad van Bestuur goedgekeurd. De gehanteerde 

verdisconteringsvoet vóór belastingen bedroeg 11,74 %  

per 31 december 2009 en 12,35% per 31 december 2008.

De marge uit de bedrijfsvoering, die Spadel gebruikt om 

de bedrijfswaarde van de CGU vast te stellen, werd door de 

Directie ingeschat op basis van historische prestaties en 

vooruitzichten. De gebruikte disconteringsvoet werd bepaald 

vóór belastingen en weerspiegelt de risico’s die inherent zijn 

aan de CGU. De kasstromen op meer dan vijf jaar zijn extra-

polaties die werden bepaald aan de hand van een algemeen 

groeicijfer.

Voor de berekening van de bedrijfswaarde op 31 decem-

ber 2009 werden schattingen van de operationele marge, 

gebruikt. Als die schattingen 10 % lager hadden gelegen, had 

Spadel een complementaire waardevermindering van 532 

KEUR in de boeken moeten opnemen. 

Als de actualisatievoet voor belastingen, toegepast op de 

geactualiseerde kasstromen, 10 % hoger was geweest dan 

het percentage dat gebruikt werd voor de berekening van de 

bedrijfswaarde op 31 december 2009, had Spadel een com-

plementaire waardevermindering van 388 KEUR in de boeken 

moeten opnemen. 

 

4.3. Personeelsbeloningen
De boekhoudkundige waarde van de verplichtingen die 

voortvloeien uit voordelen die aan het personeel zijn toege-

kend, werd bepaald op basis van een actuariële studie. Die 

ging uit van een aantal hypothesen. Zo heeft de keuze van 

actualisatievoet een grote invloed op de bepaling van de 

netto verplichting van deze beloningen.   

De actualisatievoet hangt af van de geschatte looptijd van 

deze verplichtingen, voortvloeiend uit de beloningen na uit-

diensttreding. Op basis van IAS 19, dient de actualisatievoet 

overeen te komen met de rente op bedrijfsobligaties van 

eerste categorie, die een gelijkaardige looptijd hebben en in 

dezelfde munteenheid noteren. 

De waardering van de activa en passiva van de balans houdt 

in dat een aantal schattingen en beoordelingen gemaakt 

worden om bijvoorbeeld budgetten en langetermijnplannen 

op te stellen. De schattingen en veronderstellingen worden 

gemaakt aan de hand van de best beschikbare informatie bij 

afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening. Toch komen 

deze schattingen zelden overeen met het reële verloop, zoda-

nig dat de waardebepalingen die eruit voortvloeien in zeker 

mate subjectief zijn.

De schattingen en veronderstellingen die van bijzondere 

invloed kunnen zijn op de waardering van de activa en de 

passiva worden hieronder becommentarieerd. 

4.1. Ontvangen statiegeld 
Het aandeel van de ontvangen statiegelden in de korte ter-

mijnschulden werd bepaald aan de hand van een schatting 

van het bedrag dat Spadel moet terugbetalen aan klanten die 

de retourverpakkingen met statiegeld terugbezorgen. 

De waardering van deze schuld houdt rekening met het aantal 

flessen en verpakkingen in consignatie, bepaald aan de hand 

van een statistische benadering. Deze schatting is per defini-

tie onzeker. 

De Groep herwaardeert jaarlijks het aantal statiegeldflessen 

en -kisten bij het cliënteel. In 2009 werd zo een winst van 508 

KEUR geboekt tegenover 2.800 KEUR in 2008 (toelichting 21).

4.2. Bijzondere waardevermindering op 
immateriële activa
Een test inzake bijzondere waardevermindering werd uit-

gevoerd volgens de werkwijze opgelegd door IAS 36 

“Bijzondere waardeverminderingen op activa” op de good-

will die voorkwam in de geconsolideerde jaarrekening op 31 

december 2009. Uit die test bleek dat de boekhoudkundige 

waarde van de CGU Les Grandes Sources De Wattwiller in de 

lijn ligt van de realiseerbare waarde en dat het bijgevolg niet 

nodig is om een waardevermindering te boeken. 

Die realiseerbare waarde werd bepaald aan de hand van 

de bedrijfswaarde van de CGU. Een gelijkaardige test werd 

uitgevoerd op 31 december 2008. Die heeft geleid tot een 

bijzondere waardevermindering van 19.500 KEUR in de resul-

tatenrekening in 2008, en een volledige afboeking van de 

goodwill. De gecumuleerde waardevermindering bedraagt 
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De transfers en de transacties tussen sectoren wor-

den gerealiseerd aan de normale marktvoorwaar-

den. Deze zijn identiek aan de voorwaarden voor 

externe partijen.
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5 .  Sec tor iële  infor matie

Conform de IFRS 8-norm, ‘Operationele segmenten’, wordt 

de informatie per operationeel segment uit de interne orga-

nisatie van de activiteiten van de Groep afgeleid.

De gegevens per operationeel segment zijn gebaseerd op 

informatie die de directie gebruikt om te beslissen over de 

te bestemmen middelen en om de prestaties van de seg-

menten te evalueren. De toewijzing van de middelen en de 

evaluatie van de prestaties gebeuren voor de Belux-markt en 

de Nederlandse markt. Het segment ‘Andere’ omvat andere 

markten zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die niet 

voldoen aan de kwantitatieve criteria aangaande verschil-

lende presentatie. 

Boekjaar 2009 Belux Nederland Overige
Intersectoriële

eliminaties Totaal

Externe verkopen 96.903 81.805 20.517 - 199.225

Interne sectoriële verkopen 60.379 - 24 -60.403 -

Totale verkopen 157.282 81.805 20.541 -60.403 199.225

Sectorieel resultaat 12.348 9.694 1.044 - 23.086

Niet betrokken elementen -4.238

Bedrijfsresultaat 18.848

Boekjaar 2008 Belux Nederland Overige
Intersectoriële

eliminaties Totaal

Externe verkopen 97.833 86.806 22.860 - 207.499

Interne sectoriële verkopen 61.861 - 57 -61.918 -

Totale verkopen 159.694 86.806 22.917 -61.918 207.499

Sectorieel resultaat 10.515 7.773 -19.129 - -841

Niet betrokken elementen -3.191

Bedrijfsresultaat -4.032

De directie hanteert het resultaat per segment als maatstaf. 

De resultaten van een segment omvatten alle opbrengsten en 

kosten die direct toewijsbaar zijn, zowel als alle opbrengsten 

en kosten die redelijkerwijze kunnen toegewezen worden.

Elke markt heeft een segmentmanager die beslist over de 

toekenning van middelen en de evaluatie van de prestatie. 

De gegevens per segment volgen dezelfde evaluatieregels 

als de gegevens die gebruikt worden voor de geconsoli-

deerde financiële staten die in de notities bij de financiële 

staten samengevat en beschreven worden.

De resultaten van de geografische sectoren voor de boekja-

ren 2009 en 2008 volgen hierna:
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6.  Lijst van de dochterondernemingen en de deelnemingen 
 volgens vermogensmutatiemethode 

6.1. Lijst van de dochterondernemingen
Spadel heeft volgende dochterondernemingen:

Spa Monopole N.V. is de belangrijkste productiemaatschap-

pij van de Groep. Zij produceert de verschillende producten 

van het merk Spa. Spa Monopole heeft een filiaal in Groot-

Brittannië, dat de producten van het merk Brecon produceert 

en de Spadel-merken distribueert op de Britse markt.

Bru-Chevron N.V. produceert de producten van het merk Bru.

Spadel Nederland B.V. commercialiseert de producten van de 

Groep Spadel op de Nederlandse markt.

Boekjaar 2009 Belux Nederland Overige

Totaal 
belangrijke 

klanten Totaal

Totale verkopen 24.732 41.660 - 66.392 199.225

Boekjaar 2008 Belux Nederland Overige

Totaal 
belangrijke 

klanten Totaal

Totale verkopen 23.495 22.321 - 45.816 207.499

Een beperkt aantal groothandelaars genereert een aanzien-

lijk deel van onze inkomsten. De totale verkoop aan klan-

ten die individueel meer dan 10 % van de inkomsten van de 

Groep in 2009 en 2008 genereren, is als volgt per segment 

verdeeld:

De vennootschap ‘Les Grandes Sources de Wattwiller’ produ-

ceert de producten van het merk Wattwiller en Jouvence en 

commercialiseert de producten van de Groep Spadel op de 

Franse markt. 

6.2. Deelnemingen volgens 
de vermogensmutatiemethode
Op 31 december 2009 en 2008 had Spadel geen deelnemin-

gen volgens de vermogensmutatiemethode.

Naam
Aandeel in de stemrechten
(in %) op 31 december

Plaats van de 
maatschappelijke
zetel BTW Nr.

2009 2008

Spa Monopole N.V. 100 100 België BE 420.834.005

Bru-Chevron N.V. 99,99 99,99 België BE 403.939.672

Spadel Nederland B.V. 100 100 Nederland NL 007271542B01

Les Grandes Sources de Wattwiller S.A.S. 100 100 Frankrijk FR 96 383 616 307
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7.  Immater iële  ac t iva

Goodwill Merken Cliënteel Software
Rechten en 
concessies Totaal

Op 1 januari 2008

Aanschaffingswaarde 26.684 10.107 4.885 3.703 608 45.987

Cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere 
waardeverminderingen

-11.400 0 -1.955 -1.890 -307 -15.552

Netto boekwaarde 15.284 10.107 2.930 1.813 301 30.435

Boekjaar 2008

Boekwaarde bij opening 15.284 10.107 2.930 1.813 301 30.435

Aanschaffingen 0 0 0 270 168 438

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

Overboekingen 0 0 0 109 0 109

Bijzondere 
waardeverminderingen

-15.284 -3.396 -820 0 0 -19.500

Afschrijvingen 0 0 -489 -496 -42 -1.027

Koersverschillen 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde bij afsluiting 0 6.711 1.621 1.696 427 10.455

Op 31 december 2008

Aanschaffingswaarde 26.684 10.107 4.885 3.686 739 46.101

Cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere 
waardeverminderingen

-26.684 -3.396 -3.264 -1.990 -312 -35.646

Netto boekwaarde 0 6.711 1.621 1.696 427 10.455

Boekjaar 2009

Boekwaarde bij opening 0 6.711 1.621 1.696 427 10.455

Aanschaffingen 0 0 0 249 450 699

Desinvesteringen 0 0 0 0 -105 -105

Overboekingen 0 0 0 0 0 0

Bijzondere 
waardeverminderingen 

0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 0 0 -324 -517 -33 -874

Koersverschillen 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde bij afsluiting 0 6.711 1.297 1.428 739 10.175

Op 31 december 2009

Aanschaffingswaarde 26.684 10.107 4.885 3.901 1.056 46.633

Cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere 
waardeverminderingen

-26.684 -3.396 -3.588 -2.473 -317 -36.458

Netto boekwaarde 0 6.711 1.297 1.428 739 10.175

De rubriek goodwill vertegenwoordigt de goodwill die werd 

verworven bij de acquisitie van ’Les Grandes Sources de 

Wattwiller‘. De bijzondere waardevermindering op de good-

will wordt toegelicht in toelichting 4.2. 

De rubrieken ’Merken‘ en “Cliënteel” weerspiegelen de reële 

waarde van het merk “Wattwiller” en de reële waarde van 

het cliënteel van deze dochteronderneming op acquisitie-

datum, verminderd met de geboekte afschrijvingen wat 
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8 .  Mater iële  vaste ac t iva

Terreinen en 
gebouwen

Industriële 
uitrusting

Meubilair 
en rollend 
materieel

Overige 
materiële 

vaste activa Totaal

Op 1 januari 2008

Aanschaffingswaarde 83.977 146.720 8.334 27.823 266.854

Cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere 
waardeverminderingen

-46.229 -98.520 -6.387 -19.507 -170.643

Netto boekwaarde 37.748 48.200 1.947 8.316 96.211

Boekjaar 2008

Boekwaarde bij opening 37.748 48.200 1.947 8.316 96.211

Aanschaffingen 1.467 4.264 383 2.286 8.400 

Desinvesteringen -20 -78 0 -397 -495 

Overboekingen 13 -17 9 -114 -109 

Bijzondere 
waardeverminderingen 

0 0 0 0 0

Afschrijvingen -1.870 -7.164 -616 -1.839 -11.489 

Omrekeningsverschillen -297 -420 -5 -48 -770 

Netto boekwaarde 37.041 44.785 1.718 8.204 91.748 

Op 31 december 2008

Aanschaffingswaarde 84.854 148.880 5.893 25.149 264.776 

Cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere 
waardeverminderingen 

-47.813 -104.095 -4.175 -16.945 -173.028 

Netto boekwaarde 37.041 44.785 1.718 8.204 91.748 

Boekjaar 2009

Boekwaarde bij opening 37.041 44.785 1.718 8.204 91.748 

Aanschaffingen 797 3.073 192 3.234 7.296 

Desinvesteringen 0 -169 -18 -115 -302

Overboekingen 508 -484 0 -24 0

Bijzondere 
waardeverminderingen 

0 0 0 0 0

Afschrijvingen -1.872 -8.281 -611 -1.938 -12.702

Omrekeningsverschillen 71 104 3 2 180

Netto boekwaarde 36.545 39.028 1.284 9.363 86.220

Op 31 décember 2009

Aanschaffingswaarde 86.295 151.211 5.978 27.661 271.145

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen

-49.750 -112.183 -4.694 -18.298 -184.925

Netto boekwaarde 36.545 39.028 1.284 9.363 86.220

het cliënteel betreft. Het merk Wattwiller heeft een onbe-

paalde levensduur en is niet onderworpen aan systematische 

afschrijvingen.

De rechten en concessies omvatten de concessierechten, 

groene certificaten en de CO2-uitstootrechten.

De onderzoeks- en ontwikkelingskosten, die ten laste van 

het resultaat werden genomen in 2009 bedragen 1.064KEUR 

(2008: 1.033 KEUR). Hiervan werd 152 KEUR opgenomen als 

“Diensten en diverse goederen” (2008: 353 KEUR) , 910 KEUR 

als “Personeelskosten” (2008: 680 KEUR) en 2 KEUR in aan-

kopen van grond -, hulpstoffen en handelsgoederen.
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9 .  Handel s vorder ingen en over ige vorder ingen

De handelsvorderingen en overige vorderingen kunnen als volgt worden geanalyseerd:

31.12.2009 31.12.2008

Bruto-handelsvorderingen 28.197 35.398

Min: waardevermindering op dubieuze debiteuren -278 -284

Netto-handelsvorderingen 27.919 35.114

Over te dragen kosten 2.326 2.048

Overige vorderingen 3.442 3.713

Totaal 33.687 40.875

Af: Langlopend gedeelte -152 -263

Kortlopend gedeelte 33.535 40.612

Overige materiële vaste activa omvatten activa in aanbouw. 

Deze bedragen tot 3.362 KEUR op 31 december 2009 en 

bestaan voornamelijk uit investeringen in de nieuwe glaslijn 

in Spa Monopole (3.098 KEUR). 

Spadel bezit de volgende activa in het kader van financiële 

lease contracten:

Industriële uitrusting 31.12.2009 31.12.2008

Aanschaffingswaarde 1.344 1.367

Cumulatieve afschrijvingen -677 -575

Netto boekwaarde 667 792

Afschrijvingen van het boekjaar 110 115

De volgende bedragen werden als huur opgenomen in 

de resultatenrekening in de rubriek “Diensten en diverse 

Goederen”:

31.12.2009 31.12.2008

Terreinen en gebouwen 1.542 1.491

Industriële uitrusting 2.054 2.693

Meubilair en rollend materieel 1.163 1.158

De rubriek “Diensten en diverse goederen” omvat ook 3.776 

KEUR aan onderhouds- en reparatiekosten op materiële 

vaste activa (3.900 KEUR in 2008).

Bepaalde bankleningen en leaseschulden zijn gewaarborgd 

door terreinen, gebouwen en door de industriële uitrusting 

zelf (toelichting 26).
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De overige vorderingen hebben betrekking op “Terug te vorde-

ren BTW” voor een bedrag van 1.711 KEUR ( 2008: 1.651 KEUR).

 Alle langlopende vorderingen hebben een resterende loop-

tijd van ten hoogste vijf jaar.

De boekhoudkundige waarde van de langlopende vorderin-

gen benadert zeer goed de reële waarde.

In de loop van het jaar werden de betalingstermijnen voor 

de vorderingen die niet in waarde verminderd zijn niet 

opnieuw onderhandeld.

De nominale waarde van de vorderingen die een individu-

ele waardevermindering ondergaan, bedraagt in totaal 421 

KEUR. Volgens onze schattingen zou een deel van die vorde-

ringen kunnen worden ingevorderd. Die vorderingen worden 

op onderstaande manier volgens hun looptijd ingedeeld:

De maximale blootstelling aan het kredietrisico op de 

balansdatum komt overeen met de boekhoudkundige 

waarde van de vorderingen. De Groep heeft geen garantie 

op die vorderingen.

31.12.2009 31.12.2008

3 tot 6 maanden 186 450

Meer dan 6 maanden 235 171

Totaal 421 621

De klantenvorderingen die sinds minder dan drie maanden 

zijn vervallen, worden niet als een risico beschouwd. Op 31 

december 2009 zijn vorderingen ter waarde van 5.873 KEUR 

(2008: 9.337 KEUR) vervallen, maar niet in waarde vermin-

derd. Die vorderingen hebben betrekking op klanten die 

niet failliet zijn gegaan. Ze worden hieronder volgens hun 

looptijd ingedeeld:

31.12.2009 31.12.2008

Minder dan 3 maanden 5.756 6.018

Meer dan 3 maanden 117 3.319

Totaal 5.873 9.337

De kwaliteit van het krediet van klantenvorderingen die 

niet vervallen of in waarde verminderd zijn, kan worden 

gewaardeerd op basis van de historische gegevens van de 

tegenpartijen. 

Klantenvorderingen 31.12.2009 31.12.2008

Tegenpartijen zonder onafhankelijke rating 

Groep 1 - -

Groep 2 21.903 25.440

Groep 3 - -

Klantenvorderingen die niet vervallen of in waarde verminderd zijn 21.903 25.440

Groep 1 - nieuwe klanten (minder dan 6 maanden).
Groep 2 - bestaande klanten (meer dan 6 maanden) zonder achtergrond van niet-betaling.
Groep 3 - bestaande klanten (meer dan 6 maanden) met achtergrond van niet-betaling.
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De post ‘andere vorderingen’ bevat geen in waarde vermin-

derde activa.

De onderstaande tabel vermeldt de veranderingen in de 

gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen:

2009 2008

Op 1 januari 284 369

Toevoegingen aan de waardeverminderingen +79 +12

Aangewende voorzieningen -47 -

Terugname van waardeverminderingen -38 -97

Op 31 december 278 284

De toevoeging en de terugname van de waardeverminde-

ringen op dubieuze debiteuren werden in de resultatenre-

kening opgenomen in ‘Overige bedrijfsinkomsten/(kosten)’. 

10.  Voor raden

De voorraden worden als volgt uitgesplitst:

31.12.2009 31.12.2008

Grond- en hulpstoffen 6.143 8.311

Afgewerkte producten en halffabricaten 4.987 5.779

Totaal 11.130 14.090

De volgende bedragen hebben een impact op de resultaten-

rekening voor het boekjaar 2009 en 2008: 

2009 2008

Voorraadwijziging van grondstoffen en hulpstoffen (opgenomen in de “Aankopen 
van grond- en hulpstoffen en handelsgoederen”) 

-1.988 -883

Voorraadwijziging van de afgewerkte producten en halffabricaten -786 682

Waardeverminderingen (begrepen in “Overige bedrijfsinkomsten/(kosten”) 196 175
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11 .  F inanciële  ac t iva 

12.  L iquide middelen 

31.12.2009 31.12.2008

Termijnrekeningen (op ten hoogste 3 maanden) 66.170 52.399

Monetaire Sicav 18.124 4.504

Handelspapier - 14.762

Liquiditeiten 8.079 6.991

Totaal 92.373 78.656

11.1. Financiële activa bestemd om verkocht te worden

2009 2008

Saldo op 1 januari 15 18

Toenames/(Afnames) - -

Waardeverminderingen - -3

Saldo op 31 december 15 15

11.2. Financiële activa aangehouden tot einde looptijd

2009 2008

Saldo op 1 januari - -

Toenames/(Afnames) - -

Saldo op 31 december - -

De effectieve intrestvoet op de termijnrekeningen bedraagt 

1,0% (2008: 4,4%). Deze termijndeposito’s hadden een 

gemiddelde looptijd van 1 maand in 2009 en 2008. 

Het handelspapier in deze rubriek heeft een gemiddelde 

looptijd van ongeveer één maand in 2009 en 2008. De 

effectieve intrestvoet bedraagt 2,0% (2008: 4,5%).

De effectieve interestvoet van Kasgeldfondsen bedraagt 

1,2% (2008: 4,6%).
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De vennootschap heeft geen preferente aandelen uitgege-

ven en heeft geen optieplan gecreëerd.

31.12.2009 31.12.2008

Liquide middelen 92.373 78.656

Negatieve banksaldo’s (toelichting 15) - -374

Totaal 92.373 78.282

In het geconsolideerde kasstroomoverzicht, wordt de netto 

kastoestand als volgt uitgesplitst:

De termijnbeleggingen op 31 december 2009 gebeuren bij 

banken met een onafhankelijke rating gelijk aan of meer 

dan A. 

13 .  Kapitaal

Overzicht van de aandelen: 

Totaal

Op 1 januari 2008 4.150.350

Bewegingen 2008 -

Op 31 december 2008 4.150.350

Bewegingen 2009 -

Op 31 december 2009 4.150.350

Op 31 december 2009 werd het maatschappelijk kapitaal 

van Spadel N.V. vertegenwoordigd door 4.150.350 aandelen 

zonder aanduiding van nominale waarde. 

Het maatschappelijk kapitaal is onveranderd 5.000 KEUR 

gebleven. 

De beleggingen in handelspapier op 31 december 2009 ver-

vallen vóór 8 februari 2010.
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1 4 .  Geconsol ideerde reser ves

De geconsolideerde reserves van de Groep bedragen 

138.494 KEUR op 31 December 2009. Zij bevatten onder-

meer een wettelijke reserve van 500 KEUR die betrekking 

heeft op Spadel N.V. en daarnaast ook 2.220 KEUR wettelijke 

reserves met betrekking tot de filialen. In toepassing van het 

Wetboek van Vennootschappen, dient de wettelijke reserve 

minstens 10% van het maatschappelijk kapitaal te bedragen. 

Zolang dit niet is bereikt, moet jaarlijks minstens 5% van de 

nettowinst van het boekjaar (bepaald volgens het Belgisch 

Wetboek van Vennootschappen) worden toegewezen aan dit 

reservefonds. Het huidig niveau van de wettelijke reserve 

voldoet aan deze wettelijke vereiste. Bijgevolg dient er geen 

enkele bijkomende toewijzing te geschieden. De wettelijke 

reserves zijn onbeschikbaar.

De geconsolideerde reserves van de Groep op 31 december 

2009 bevatten ook andere 168 KEUR onbeschikbare reser-

ves met betrekking tot Spadel N.V. en haar dochteronderne-

mingen. Zij omvatten eveneens 1.881 KEUR onbeschikbare 

uitgiftepremies.

De geconsolideerde reserves van de Groep bevatten op 31 

december 2009 ook 9.784 KEUR aan belastingvrije reser-

ves. Deze hebben voornamelijk betrekking op eerder gere-

aliseerde belastingvrije meerwaarden. Deze belastingvrije 

reserves zullen bij uitkering aanleiding geven tot een belas-

tingsbetaling. Deze belasting is geboekt per 31 december 

2009 onder uitgestelde belastingschulden (toelichting 17).

15.  F inanciële  schulden 

31.12.2009 31.12.2008

Op lange termijn

Schulden bij kredietinstellingen (toelichting 15.1) - 1.761

Leasingschulden (toelichting 15.2) - -

- 1.761

Op korte termijn

Negatieve banksaldo’s - 374

Financieringscontract 134 -

Schulden aan kredietinstellingen (toelichting 15.1) - 3.788

Leasingschulden (toelichting 15.2) - -

134 4.162

Totaal van de financiële schulden 134 5.923
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De boekhoudkundige waarde van de financiële schulden op 

korte en op lange termijn benadert sterk de reële waarde. 

15.1. Diverse inlichtingen
De vervaldagentabel van de financiële schulden op lange termijn ziet er uit als volgt: 

31.12.2009 31.12.2008

Tussen 1 en 2 jaar - 491

Tussen 2 en 5 jaar - 985

Na 5 jaar - 285

Totaal - 1.761

De effectieve intrestvoeten op afsluitdatum zijn: 

31.12.2009 31.12.2008

Negatieve banksaldo’s - 2,50 %

Schulden bij kredietinstellingen - 3,49 %

Leaseschulden - -

31.12.2009 31.12.2008

Euro 134 5.551

Pond sterling - 372

Totaal 134 5.923

De kredietlijnen van de Groep (16.835 KEUR) hebben een 

onbepaalde looptijd. De toegepaste intrestvoet wordt 

bepaald bij opname van het krediet.  

De niet opgenomen kredietlijnen bedragen 16.283 KEUR op 

31 december 2009 (2008: 15.146 KEUR).

De boekhoudkundige waarde van de financiële schulden 

wordt in de volgende deviezen genoteerd:
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15.2. Leaseschulden
De analyse van de minimale leasebetalingen in het kader van financiële leaseovereenkomsten ziet er uit als volgt:

31.12.2009 31.12.2008

Op minder dan één jaar - -

Tussen één en vijf jaar - -

Na 5 jaar - -

Totaal - -

Toekomstige intrestlasten inzake financiële leaseovereenkomsten - -

Actuele waarde van de financiële leaseovereenkomsten - -

De actuele waarde van de leaseschulden:

31.12.2009 31.12.2008

Op minder dan één jaar - -

Tussen één en vijf jaar - -

Totaal - -

16.  Schulden ten gevolge van personeel sbeloningen

Het personeel van de Belgische, Nederlandse en Franse 

entiteiten geniet pensioensvoordelen in de vorm van rente- 

of kapitaalsuitkeringen. Het betreft plannen van het type 

“Defined Benefit”. In België en Nederland worden hier-

voor premies gestort bij een verzekeraar, waarmee tegoe-

den worden opgebouwd in pensioenplannen. Verder, heeft 

de groep ook pensioenplannen opgebouwd van het type 

“Defined Contribution”.

In België kent Spadel brugpensioenplannen (“voordelen bij 

het einde van de tewerkstelling”). In Frankrijk zijn er anciën-

niteitspremies (beloningen op lange termijn).  

De schuld voor de personeelsbeloningen wordt als volgt in 

de balans weergegeven: 

31.12.2009 31.12.2008

Beloningen na uitdiensttreding 327 724

Uitkeringen bij uittreding 3.528 3.713

Andere beloningen op lange termijn 10 9

Totaal 3.865 4.446
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16.1. Beloningen na uitdiensttreding - 
pensioensverplichtingen 
Het geheel van de gestorte premies in het kader van de 

’Defined Contribution‘ plannen bedraagt 1.043 KEUR ( 

2008: 1.088 KEUR) voor de hele Groep

Wat de ’Defined Benefit’ plannen betreft, is de volgende 

informatie beschikbaar. België draagt hier nagenoeg alle 

verplichtingen.

Spadel deed een beroep op een externe actuaris voor de 

berekening van de schuld volgens IAS 19. Deze berekening 

is gebaseerd op actuariële hypotheses, die werden bepaald 

bij de respectieve afsluitdata en waarbij rekening werd 

gehouden met de macro-economische factoren die golden 

bij de betreffende afsluitdata. Ten slotte werden ook de 

specifieke eigenschappen van de verschillende plannen in 

rekening gebracht. Deze bieden de beste toekomstperspec-

tieven voor Spadel en worden regelmatig herzien afhanke-

lijk van de marktevoluties en de beschikbare statistieken.

Bijdragen opgenomen in de balans: 31.12.2009 31.12.2008

Reële waarde van de verplichting bij afsluiting 9.682 8.777

Reële waarde van de activa bij afsluiting -8.648 -9.030

Tekort (overschot) van het regime 1.034 -253

Niet geboekte actuariële winst/verlies -707 1.117

Niet geboekte activa in toepassing van de limiet vastgesteld in paragraaf 58 (b)
 van IAS19 

- -140

Passief 327 724

Bedragen opgenomen in de resultatenrekening: 2009 2008

Kosten van de prestaties geleverd tijdens het boekjaar 322 350

Rentekosten 525 498

Verwacht rendement van de activa van het regime -420 -424

Actuariële verschillen 6 132

Kosten van diensten geleverd in het verleden - -

Eerste erkenning van activa verbonden aan een gereduceerd contract - -

Kosten van herstructurering -59 -

Effect van de beperking van paragraaf 58 (b) van IAS 19 - -104

Totaal bedrag van de kosten met betrekking tot personeelsvoordelen 
(toelichting 20) 374 452
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Aansluiting van de openings- en slotsaldi van de actuariële waarde 
van de verplichting: 2009 2008

Actuele waarde van de verplichting bij opening 8.777 9.313

Kosten van de prestaties geleverd tijdens het boekjaar 322 350

Rentekosten 525 498

Kosten van diensten geleverd in het verleden - -

Bijdragen door de deelnemers aan het regime 68 63

Pensioenkosten van verstreken diensttijd -1.922 -1.066

Verminderingen - -

Actuariële verschillen 1.912 -381

Reële waarde van de verplichting bij afsluiting 9.682 8.777

Aansluiting van de openings- en slotsaldi van de reële waarde 
van de activa: 2009 2008

Reële waarde van de activa bij opening 9.030 8.967

Verwacht rendement van de activa 420 424

Bijdragen door de werkgever 771 702

Bijdragen door de deelnemers aan het regime 68 63

Pensioenkosten van verstreken diensttijd -1.922 -1.066

Liquidaties - -

Eerste erkenning van activa verbonden met een gereduceerd contract - -

Actuariële verschillen 281 -60

Reële waarde van de activa bij afsluiting 8.648 9.030

2009 2008

Effectief rendement van de activa van het regime 700 344

Verandering van schulden ingeschreven op het passief van de balans 2009 2008

Passief van de balans bij opening 724 974

Totaal van de kosten ten laste van de resultatenrekening 374 452

Uitkeringen door de werkgever -771 -702

Gevolg van een vermindering of liquidatie - -

Passief van de balans bij afsluiting 327 724
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IAS 19 vereist de publicatie op 5 jaar van de contante waarde 

van de uitkeringsverplichtingen, de nog niet opgenomen 

activa van verstreken diensttijd en het overschot of tekort 

van de diensttijd en de ervaringsaanpassingen als volgt:

Actuariële hypotheses (gewogen): 2009 2008

Actualisatievoet 4,90 % 6,00 %

Verwacht rendement van de activa van het regime 4,50 -4,90 % 4,50 -6,20 %

Verwacht stijgingspercentage van de salarissen (bovenop inflatie) 1,00 % 1,00 %

Inflatiepercentage 2,00 % 2,00 %

Sterftetafels (MR/FR voor België) (MR/FR voor België)

Verwachte gemiddelde toekomstige diensttijd 16,8 17,5

De te storten bijdragen voor vergoedingen na uitdiensttre-

ding voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 wor-

den op 559 KEUR geschat.

Per 31 december 2009 2008 2007 2006 2005

Geactualiseerde waarde van de uitkeringsverplichtingen 9.682 8.777 9.313 10.736 10.876

Reële waarde van de activa bij afsluiting -8.648 -9.030 -8.967 -8.966 -9.013

Tekort/(overschot) 1.034 -253 346 1.770 1.863

Winst/(verlies) uit ervaringsaanpassingen van de passiva van de diensttijd -817 -177 268 -34 107

Winst/(verlies) uit ervaringsaanpassingen van de activa van de diensttijd 281 -61 -540 -439 -244

16.2. Brugpensioenverplichtingen 
De brugpensioenverplichtingen worden in België bepaald in 

overeenstemming met de Collectieve Arbeidsovereenkomsten.
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De schuld ten aanzien van het personeel, dat met de brug-

pensioenregeling heeft ingestemd, is de volgende: 

2009 2008

Openingssaldo van de uitkeringsverplichting bij uittreding: 3.713 3.664

Totaal van de kosten ten laste van de resultatenrekening (toelichting 20) 394 658

Door de werkgever gestorte uitkeringen -579 -609

Waarde van de uitkeringsverplichtingen bij uittreding op afsluitdatum : 3.528 3.713

Min: kortlopende verplichtingen  -689 -718

Langlopende verplichtingen 2.839 2.995
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16.3. Andere beloningen op lange termijn 
In Frankrijk worden anciënniteitpremies toegekend.

2009 2008

Waarde van de verplichtingen m.b.t. beloningen op lange termijn bij opening: 9 10

Totaal uitkeringen geprovisionneerd (betaald) door de werkgever 1 -1

Waarde van de langlopende verplichtingen op lange termijn bij afsluiting: 10 9

17.  Uitgestelde belast ing schulden 

31.12.2009 31.12.2008

Latente belastingen

– Uitgestelde belastingen op minder dan twaalf maanden 96 151

– Uitgestelde belastingschuld op meer dan twaalf maanden 23.712 25.372

Totaal 23.808 25.523

De bewegingen van het boekjaar zijn:

2009 2008

Saldo op 1 januari 25.523 28.056

Kosten/(winst) in de resultatenrekening -1.757 -2.388

Rechtstreeks toegewezen aan het eigen vermogen 42 -145

Saldo op 31 december 23.808 25.523
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Geconsolideerde balans
Geconsolideerd overzicht van gereali-

seerde en niet-gerealiseerde resultaten

31/12/2009 31/12/2008 2009 2008

Uitgestelde belastingvorderingen:

- Overdraagbare verliezen - - - -

- Kapitaalsubsidies 187 200 13 9

- Financiële leases - - - 32

- Omrekeningsverschillen - - -42 145

- Overige 667 497 -170 -101

Bruto uitgestelde belastingvorderingen 854 697

Uitgestelde belastingschulden:

- Materiële vaste activa 15.673 16.911 -1.238 -805

- Vrijgestelde reserves 5.209 5.209 - -

- Immateriële activa 2.734 2.843 -109 -1.563

- Meerwaarden met gespreide  
 belastingen

1.046 1.257 -211 -105

Bruto uitgestelde belastingschulden 24.662 26.220

Uitgestelde belastingskost - - -1.757 -2.388

Nettosituatie van de uitgestelde 
belastingen

23.808 25.523

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen wan-

neer het waarschijnlijk is dat in de toekomst belastbare 

winsten beschikbaar zullen zijn die de aftrekbare tijdelijke 

verschillen en de overdraagbare fiscale verliezen kunnen 

compenseren. 

Voor Spadel UK werd geen enkele uitgestelde belasting-

vordering opgenomen, noch voor de aftrekbare tijdelijke 

verschillen, noch voor de ongebruikte fiscale verliezen ten 

bedrage van 4.812 KEUR ( 2008: 5.171 KEUR). Spadel UK 

beschikt over actieve belastinglatenties ten belope van 918 

KEUR op 31 december 2009 (2008: 1.396 KEUR). Dit bedrag 

is berekend na aftrek van verschuldigde Belgische belasting 

op de Britse winsten ter compensatie van de verliezen die 

vroeger in België afgetrokken werden. Dit actief werd niet op 

de balans geboekt aangezien de recuperatie ervan ver in de 

toekomst ligt.

18 .  O ver ige schulden 

Op afsluitdatum zijn de volgende overige schulden opgenomen: 

31.12.2009 31.12.2008

Kapitaalsubsidies 954 1.026

Over te dragen opbrengsten 31 13

Toe te rekenen kosten 54 330

Diverse schulden 1.379 1.371

Totaal 2.418 2.740

Af: kortlopend gedeelte -1.543 -1.791

Langlopend gedeelte 875 949

De “Diverse schulden” hebben voornamelijk betrekking op de BTW en andere belastingen.
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19.  Voor zieningen 

Op afsluitdatum zijn de volgende voorzieningen opgenomen: 

20.  Personeel skosten 

Rehabilitatie 
van de sites Overige Totaal

Op 1 januari 2009 280 286 566

Opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening:

- Verhoging van de provisies - 455 455

- Terugname van ongebruikte bedragen - - -

- Aangewend tijdens het boekjaar - -146 -146

Op 31 december 2009 280 595 875

Alle voorzieningen op 31 december 2009 werden als schul-

den op korte termijn opgenomen.

De voorziening voor de renovatie van sites heeft betrekking 

op de opfrissing van een site van Bru-Chevron N/V.

De personeelskosten zijn:

2009 2008

Lonen en salarissen, met inbegrip van ontslagvergoedingen voor 720 KEUR 
(2008: 2.230 KEUR):

29.930 30.510

Sociale zekerheidskosten 8.427 8.702

Pensioenenvoordelen van het type “Defined Contribution” (Toelichting 16.1) 1.043 1.088

Pensioenen- voordelen van het type “Defined Benefit” (Toelichting 16.1) 374 452

Brugpensioenen (Toelichting 16.2) 394 658

Overige voordelen op lange termijn (Toelichting 16.3) - -

Overige 1.872 2.122

Totaal 42.040 43.532

In 2009 stelde Spadel gemiddeld 739 mensen tewerk  

(463 arbeiders en 276 bedienden). In 2008 waren dat 769 

personen (waarvan 474 arbeiders en 295 bedienden).

De rubriek “Overige voorzieningen” op 31 december 2009 

omvat diverse andere risico’s.
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De andere operationele opbrengsten van 2008 omvatten de 

overname van statiegeldschulden ten bedrage van 2.800 

KEUR ten gevolge van een herevaluatie van het aantal sta-

tiegeldflessen en -kisten bij het cliënteel (toelichting 4.1.).

21 .  Andere bedr i j f sinkomsten/( kosten) 

De analyse van deze rubriek ziet er als volgt uit:

22.  F inanciële  opbreng sten

2009 2008

Verkoop van reclameartikelen en diversen 220 628

Verkocht afval 79 283

Meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa - 89

Meerwaarden op de verkoop van filialen - -

Subsidies 118 181

Diverse huuropbrengsten 128 128

Gerecupereerde kosten en andere operationele opbrengsten 4.446 5.652

Overige belastingen en taksen -2.195 -2.274

Minderwaarden op de realisatie van materiële vaste activa -56 -169

Overige bedrijfskosten -602 -428

Totaal 2.138 4.090

De andere operationele opbrengsten van 2009 omvatten 

een bedrag van 508 KEUR ten gevolge van de overname van 

statiegeldschulden (toelichting 4.1.).

De financiële opbrengsten omvatten volgende componenten :

2009 2008

Intrestopbrengsten 1.211 3.224

Winst op de verkoop van financiële activa - -

Koerswinsten 24 23

Overige financiële opbrengsten 445 313

Totaal 1.680 3.560
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23 .  F inanciële  lasten 

24 .  Belast ingen 

De financiële lasten omvatten volgende componenten: 

2009 2008

Intrestlasten:

- Bankleningen 366 340

- Leasingschulden - 13

366 353

Wisselkoersverliezen 18 103

Overige financiële lasten 352 361

Totaal 736 817

De belastingen van het boekjaar zijn:

2009 2008

Vennootschapsbelasting 6.855 5.364

Uitgestelde belastingen (Toelichting 17) -1.757 -2.388

Totale belastingkost 5.098 2.976

De belasting op het resultaat vóór belastingen van Spadel 

verschilt van het theoretische bedrag, dat zou voortvloeien 

uit de toepassing van de belastingsvoet van de Belgische 

vennootschapsbelasting op de geconsolideerde winst.  

De volgende analyse is van kracht:  

2009 2008

Winst/(verlies) vóór belastingen 19.792 -1.289

Belastingen op basis van de Belgische belastingsvoet (33,99%) 6.727 -438

Gevolg van de belastingheffing of belastingvrije reserves tegen beperkt tarief - -

Impact van waardevermindering op goodwill - 5.195

Impact van de notionele intrest -1.857 -1.670

Impact van de belastingsvoet in de buitenlandse filialen -162 -347

Gevolg van fiscaal niet-aftrekbare uitgaven 389 476

Gevolg van de dubbele belastingheffing op dividenden afkomstig van filialen 76 168

Correctie met betrekking tot belasting op eerdere boekjaren -17 -178

Overige -58 -230

Totale belastingskosten 5.098 2.976
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31.12.2009 31.12.2008

Op minder dan 1 jaar 2.778 2.690

Van 1 tot 5 jaar 4.484 1.451

Op meer dan vijf jaar - -

Totaal 7.262 4.141

26.3. Gestelde waarborgen
Bankwaarborgen ten belope van 1.669 KEUR werden gege-

ven aan de Administratie van Douane en Accijnzen en aan 

een bank (2008 : 492 KEUR).

26.2. Verplichtingen uit operationele 
leaseovereenkomsten met Spadel in 
de hoedanigheid van huurder
Zoals blijkt uit toelichting 8, heeft Spadel verschillende 

operationele leaseovereenkomsten gesloten voor de huur 

van gebouwen, industriële uitrusting en rollend materieel. 

De verplichtingen inzake minimale toekomstig betaalbare 

huurbedragen in het kader van niet-opzegbare huurcon-

tracten zijn de volgende: 

25.  L atente ac t iva en passiva

Op 31 december 2009 beschikt de Groep niet over noemenswaardige latente passiva of activa.

26.  Rechten en ver pl icht ingen

26.1. Verplichting tot aanschaf van 
materiële vaste activa
De Groep heeft op 31 december 2009 contractuele ver-

plichtingen met betrekking tot toekomstige investeringen 

in materiële en immateriële vaste activa voor een bedrag 

van 10.970 KEUR (2008 : 2.029 KEUR).
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27.  Inl icht ingen met  betrek k ing tot  verbonden par t i jen

27.1. Bezoldigingen aan de voornaamste bedrijfsleiders
De bezoldigingen van de leden van het Uitvoerend Comité zijn de volgende:

2009 2008

Salarissen en andere voordelen op korte termijn 1.723 1.018

Andere voordelen op lange termijn 156 153

Totaal 1.879 1.171

De groei van de salarissen en andere voordelen op korte 

termijn is vooral het resultaat van de uitbreiding van het 

Uitvoerend Comité en van het feit dat voor 2008 geen bonus 

werd uitbetaald. 

29.  Resultaat  per  aandeel

28.  Gebeur tenissen na de verslag per iode

29.1. Gewoon resultaat
Het gewoon resultaat per aandeel wordt berekend door het 

resultaat ten gunste van de aandeelhouders van Spadel te 

Er hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan na de verslagperiode.

2009 2008

Winst/(verlies) ten gunste van de aandeelhouders 14.694 -4.265

Gewogen gemiddelde gewone aandelen in omloop ( in duizenden) 4.150 4.150

Basisresultaat per aandeel (EUR per aandeel) 3,54 -1,03

delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone aande-

len dat tijdens het boekjaar in omloop was.

De totale bezoldigingen van de Bestuurders van de N.V. 

Spadel bedroegen 777 KEUR in 2009 (2008: 770 KEUR). 
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31. Bezoldiging van de Commissaris en de verbonden par tijen

30.  Div idend per  aandeel

Bezoldiging van de Commissaris

31.1. Geconsolideerde bezoldiging van 
de commissaris voor de controle van de 
jaarrekeningen (in EUR): 
(waarvan 40.000 EUR voor de moedermaatschappij Spadel 

N.V.): 92.000

31.2. Bezoldiging voor uitzonderlijke 
werkzaamheden of bijzondere opdrachten 
uitgevoerd binnen de groep door 
de commissaris (in EUR):

 > andere controleopdrachten  3.580

 >  belasting adviesopdrachten  -

 >  andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten  -

Bezoldiging van personen met wie 
de commissaris verbonden is

31.3. Bezoldiging betreffende mandaten van 
commissaris of gelijkgestelde mandaten 
uitgevoerd binnen de groep (in EUR): 15.000

31.4. Bezoldiging voor uitzonderlijke werk-
zaamheden of bijzondere opdrachten uit-
gevoerd binnen de groep door personen met 
wie de commissaris verbonden is (in EUR):

 > andere controleopdrachten  -

 >  belasting adviesopdrachten  8.214

 > andere opdrachten buiten de revisorale 

	 opdrachten  20.236

met correctie indien nodig van de teller. Spadel heeft geen 

effecten uitgebracht met een potentieel dilutief vermogen.

Bijgevolg is het verwaterd resultaat per aandeel gelijk aan 

het gewoon resultaat per aandeel.

29.2. Verwaterd resultaat
Het verwaterd resultaat per aandeel is berekend door het 

gewogen gemiddeld aantal aandelen in omloop te verhogen 

met het aantal aandelen voortvloeiend uit de omzetting van 

alle gewone aandelen met een potentieel dilutief vermogen, 

De dividenden gestort in 2009 en 2008 bedragen respec-

tievelijk 3.320 KEUR (0,80 EUR bruto respectievelijk 0,60 

EUR netto per aandeel) en 3.984 KEUR (0,96 EUR bruto 

respectievelijk 0,72 EUR netto per aandeel). Een dividend 

van 1,00 EUR bruto respectievelijk 0,75 EUR netto per 

aandeel met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 

december 2009, wat overeenstemt met een totale uitkering 

van 4.150 KEUR, zal worden voorgesteld aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van 10 juni 2010. Dit 

voorstel tot uitkering werd niet opgenomen in de schulden 

van de jaarrekening op 31 december 2009.
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Verkorte jaarrekening van Spadel N.V. opgesteld 

volgens de Belgische boekhoudkundige normen 

1. Verkorte balans per 31 december, 
in 000 EUR

De jaarrekening van Spadel N.V. wordt hierna voorgesteld 

volgens een verkort schema. In overeenstemming met het 

Wetboek Vennootschappen worden de jaarrekening van 

Spadel N.V., het verslag van de Raad van Bestuur en het ver-

slag van de commissaris bij de Nationale Bank van België 

neergelegd.

Deze documenten kunnen eveneens worden opgevraagd bij: 

Spadel N.V., Kolonel Bourgstraat 103 - 1030 Brussel.

De commissaris verklaarde zonder voorbehoud dat de jaar-

rekening van Spadel N.V. in overeenstemming is met de wet-

telijke bepalingen.

2009 2008

ACTIVA

Vaste activa 54.000 59.582

II. Immateriële vaste activa 1.198 1.357

III. Materiële vaste activa 2.188 2.611

IV. Financiële vaste activa 50.614 55.614

Vlottende activa 121.390 110.289

V. Vorderingen op meer dan één jaar - -

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 34.870 46.205

VIII. Geldbeleggingen 79.339 58.396

IX. Liquide middelen 5.962 4.126

X. Overlopende rekeningen 1.219 1.562

TOTAAL dER ACTIVA 175.390 169.871

PASSIVA

Eigen vermogen 133.031 128.143

I. Kapitaal 5.000 5.000

IV. Reserves 122.135 117.135

V. Overgedragen winst 5.896 6.008

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 268 451

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 268 451

Schulden 42.091 41.277

VIII. Schulden op meer dan één jaar - -

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42.012 41.226

X. Overlopende rekeningen 79 51

TOTAAL dER PASSIVA 175.390 169.871
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2. Verkorte resultatenrekening, in 000 EUR

2009 2008

I. Bedrijfsopbrengsten 119.596 122.256

II. Bedrijfskosten -114.700 -118.840

III. Bedrijfswinst 4.896 3.416

IV. Financiële opbrengsten 5.088 11.237

V. Financiële kosten -205 -256

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 9.779 14.397

VII. Uitzonderlijke opbrengsten - -

VIII. Uitzonderlijke kosten - -2

IX. Winst van het boekjaar voor belasting 9.779 14.395

X. Belasting op het resultaat -741 -1.350

XI. Winst van het boekjaar 9.038 13.045

XII. Onttrekking aan de belastingsvrije reserves - -

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 9.038 13.045

3. Staat van het kapitaal

Bedragen in 000 EUR Aantal aandelen

A. Maatschappelijk kapitaal

 1. Geplaatst kapitaal

 - Per einde van het vorige boekjaar 5.000 xxxxxx

 - Wijzigingen tijdens het boekjaar -

 - Per einde van het boekjaar 5.000 xxxxxx

 2. Samenstelling van het kapitaal

 2.1. Soorten aandelen

 - Aandelen zonder nominale waarde 5.000 4.150.350

 2.2. Aandelen op naam of op toonder

 - Op naam xxxxxx 3.771.604

 - Aan toonder xxxxxx 378.746

5.000 4.150.350

G. Structuur van het aandeelhoudersschap op 31.12.2009 Aantal aandelen % van het totaal

1. Finances & Industries N.V. – Brussel  (Kennisgeving van 1/09/2009)
Vennootschap in rechte gecontroleerd door: Société de participation financière 
Guyan (Luxemburg)

3.770.000 90,84
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> Contacten
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S.A. Spadel N.V.
Kolonel Bourgstraat 103

B-1030 Brussel

Tel.: +32 (0)2 702 38 11

Fax: +32 (0)2 702 38 12

spadel@spawater.com

www.spadel.com

S.A. Spa Monopole N.V.
Rue Auguste Laporte 34

B-4900 Spa

Tel.: +32 (0)87 79 41 11

Fax: +32 (0)87 79 42 30

spamonopole@spawater.com

www.spadel.com - www.spa.be

S.A. Bru-Chevron N.V.
Division Bru-Chevron

Les Bruyères 151

B-4987 Stoumont (Lorcé)

Tel.: +32 (0)86 43 33 37

Fax: +32 (0)86 43 33 41

bru@spawater.com

www.bru.be

Institut Henrijean
Rue Servais 4

B-4900 Spa

Tel.: +32 (0)87 79 27 00

Fax: +32 (0)87 77 48 58

Vanaf 30 augustus 2010

Rue Auguste Laporte 34

B-4900 Spa

Tel.: +32 (0)87 79 41 11

Fax: +32 (0)87 79 42 30

Spadel Nederland
Brieltjenspolder 28d

4921 PJ Made (Nederland)

Tel.: +31 (0)162 69 07 60

Fax: +31 (0)162 69 07 61

spadelnl@spawater.com

www.spa.nl

> Contacten

Les Grandes Sources De Wattwiller
2, rue de Guebwiller

68700 Wattwiller (Frankrijk)

Tel.: +33 (0)3 89 75 76 77

Fax: +33 (0)3 89 75 76 76

wattwiller@wattwiller.com

www.wattwiller.com

Brecon Beacons Natural Waters
Llwyndewi Isaf

Trap

UK - Llandeilo, 

Carmarthenshire S.A. 19 6 TT

Tel.: +44 (0)1269 850175

Fax: +44 (0)1269 851181

sales@spa.co.uk

www.spa.co.uk

www.breconwater.co.uk

Investor  Relat ions

Investor Relations Contacts
Marc du Bois

Gedelegeerd Bestuurder

Kolonel Bourgstraat 103

B-1030 Brussel

Tel.: +32 (0)2 702 38 21

marc.du.bois@spawater.com

Didier De Sorgher

Financieel Directeur

Kolonel Bourgstraat 103

B-1030 Brussel

Tel.: +32 (0)2 702 38 71

d.desorgher@spawater.com



Wanneer de mens het water beschermt,

   beschermt het water de mens.
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Spadel N.V.
Kolonel Bourgstraat 103 • B-1030 Brussel
T +32 [0]2 702 38 11 • F +32 [0]2 702 38 12
spadel@spawater.com • www.spadel.com
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