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Vision

Our customers will partner with one trusted network integrator to outsource and deliver

end-to-end solutions, including consulting, integration and managed services, as well as

networking equipment and related applications, on a pan-European basis in order to maximize

productivity and create new value models.



kerncijfers

Analyse van de geconsol ideerde resu l tatenrekening

in € mio
2002 2001 2000 1999 1998

Bedrijfsopbrengsten 566,6 655,0 559,4 342,7 240,2
Brutomarge 212,6 231,5 209,5 145,9 109,4
EBITDA(1) 21,6 35,5 41,0 29,2 22,2
EBITDA in % van bedrijfsopbrengsten 3,8% 5,4% 7,3% 8,5% 9,2%
Bedrijfsresultaat -5,8 2,6 22,9 16,0 11,9
Bedrijfsresultaat in % van bedrijfsopbrengsten -1,0% 0,4% 4,1% 4,7% 5,0%
Resultaat vóór belastingen en uitzonderlijke elementen -11,0 -1,9 21,3 15,2 11,2
Nettoresultaat (2) -21,8 -12,9 128,4 23,0 51,0

(1) bedrijfsresultaat exclusief waardeverminderingen en afschrijvingen

(2) na aandeel van derden

Geconsol ideerde ba lans informat ie

in € mio
2002 2001 2000 1999 1998

Totaal activa 529,9 569,1 594,2 537,0 301,6
Vlottende activa (exclusief cashelementen) 285,4 298,5 347,3 187,7 109,7
Vlottende passiva (exclusief leningen) 193,9 205,0 190,7 111,7 81,8
Netto kaspositie (3) 60,3 89,4 71,1 169,9 46,2
Eigen Vermogen (4) 304,2 321,0 351,3 340,9 148,6

(3) netto van cash- en cashequivalenten min korte en lange termijnschulden

(4) opgegeven na aftrek van goodwill 

Informat ie  per  aandee l

in €
2002 2001 2000 1999 1998

Courant resultaat per aandeel (5) -0,19 0,01 0,45 0,37 0,32
Nettoresultaat per aandeel (6) -0,49 -0,32 3,18 0,61 1,58
Verwaterd resultaat per aandeel (6) -0,50 -0,32 2,90 0,59 1,51
Slotkoers aandeel 4,00 8,00 17,75 26,6 20,13
Eigen vermogen per aandeel 7,52 7,94 8,69 7,94 8,69
Brutodividend 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15
Gemiddeld aantal aandelen - basis (in duizendtallen) 40.437 40.437 40.437 37.505 32.315
Gemiddeld aantal aandelen - verwaterd (in duizendtallen) 44.437 44.783 44.327 38.777 33.669

(5) gebaseerd op courant resultaat na belastingen, exclusief afschrijving van goodwill, minderwaarde op eigen aandelen, uitzonderlijk resultaat en aandeel

van derden

(6) gebaseerd op nettoresultaat, na aandeel van derden



Jaarlijkse Algemene Vergadering 2002: Vrijdag 30 Mei 2003

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2003: Vrijdag 1 Augustus 2003

Bekendmaking van de resultaten 2003: Vrijdag 13 Februari 2004 (*)

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2003: Vrijdag 28 Mei 2004

(*) datum onder voorbehoud

financiële kalender
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missie en strategie

De Telindus Group is de Europese expert inzake data- en

telecommunicatie netwerken, van Belgische origine.

De expertise van de Telindus Group omvat de meest uitgebreide

domeinen van de moderne telecommunicatietechnologie, zoals

LAN (Local Area Networks), WAN/MAN (Wide/Metropolitan Area

Networks) network access en -security, netwerk-applicaties en

video surveillance; en dit voor zowel vaste als mobiele

communicatie.

De in 1969 opgerichte Telindus Group stelt ongeveer 2.300

mensen te werk in een vijftigtal vestigingen in vijftien landen.

Daarnaast beschikt de groep over een uitgebreid netwerk van

distributeurs en resellers in de rest van Europa en in de andere

continenten.

Telindus heeft een uitgebreide klantenkring en kan in praktisch

elke industriële sector zowel nationale, regionale als

pan-Europese referenties voorleggen.
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Vision

Our customers will partner with one trusted network integrator to outsource and deliver

end-to-end solutions, including consulting, integration and managed services, as well as

networking equipment and related applications, on a pan-European basis in order to maximize

productivity and create new value models. 

Mission

To be the partner of choice in secure networking solutions for the communication needs of our

customers wherever they do business.

Onze strategische benadering 

De huidige communicatie-netwerken zijn een belangrijk instrument om de productiviteit te

verhogen en nieuwe business-modellen te creëren. Netwerken zijn daarbij uitgegroeid boven hun

status van ondersteunende infrastructuur tot reële ‘business enablers’.

Het plannen en onderhouden van deze netwerken wordt niet alleen complexer maar tevens een

essentiëler deel van elk bedrijf. Daarnaast vereist de behoefte aan hoge performantie en continue

beschikbaarheid een beheer met een end-to-end geïntegreerde visie.



Telindus heeft als objectief Europees marktleider te worden op het vlak van geïntegreerde

netwerkoplossingen. Vanuit deze sterke positie heeft Telindus haar activiteiten in 4 strategische

dimensies uitgebouwd:

S t r a t e g i s c h e  d i m e n s i e s :
internat ionale  expert i se  in  tota le  netwerk oploss ingen

Netwerk oplossingen

High-speed netwerken

Access solutions

Security

Netwerk-applicaties

Video bewaking

Benelux

Europese Unie

Rest van de wereld

Geografische aanwezigheid

Operatoren
Netwerk

activiteiten

Producten Integratie

services

Managed

services

Consulting

services

Services Company

Aanbieder van totaaloplossingen

Diversificatie

Financiële sector

Bedrijfswereld

Overheid

Marktsegmenten

missie en strategie



1. Netwerk activiteiten

Telindus ondersteunt haar klanten doorheen de volledige levenscyclus van de netwerken door een

end-to-end aanbod van services en producten:

■ integratie services

■ managed services

■ consulting services

■ de netwerkproducten in het kader van bovenvermelde services

2. Netwerk oplossingen

Telindus focust zich op die specifieke netwerkfunctionaliteiten die efficiency-verhogend zijn voor

de bedrijven:

■ high-speed netwerken

■ access solutions

■ security

■ netwerk-applicaties

■ video bewaking 

3. Marktsegmenten

Vanuit een historisch sterke positie bij operatoren en in de financiële wereld, 

is Telindus sinds tientallen jaren ook succesvol in de overheids- en bedrijfswereld.

■ operatoren

■ financiële sector

■ bedrijfswereld

■ overheid

4. Geografische aanwezigheid

Telindus is aanwezig op elke locatie waar de klant zaken doet:

■ Benelux

■ Europa

■ en als extensie Thailand en China 
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brief aan de 

2002: antwoorden op uitdagingen

Over 2002 rapporteren zonder in pessimisme te vervallen is

moeilijk. Het voorbije jaar zal de geschiedenis ingaan als een erg

moeilijk jaar voor de technologiesector, zo mogelijk nog erger

voor de telecomsector. Wij zijn toch blij u te kunnen melden dat

Telindus deze crisis beter doorkwam dan vele van onze

concurrenten.

Te dikwijls wordt de terugval in de ICT-investeringen als een ‘11

september 2001’-fenomeen omschreven. De vraag naar

technologie was echter al voor deze tragische datum aan het

krimpen.

In de tweede helft van de jaren 90 leefde de overtuiging dat we

aan de vooravond van een nieuw tijdperk stonden. De 'new

economy' ging de wereld veranderen, zo luidde het toen.

Het uiteenspatten van de internetzeepbel in de eerste helft van

2000 luidde een keerpunt in. De dotcoms werden met een

aanhoudende cashdrain geconfronteerd, doordat de oplopende

kosten nooit boven de inkomsten uitstegen. De dotcoms waren

bijgevolg de eerste bedrijven die hun investeringsniveau

terugschroefden. 

In een volgende fase werden ook andere segmenten van de markt

beïnvloed. De veilingen van de UMTS-licenties, de mobiele

telefonie van de derde generatie, vielen samen met de hype in de

technologiesector. Als gevolg daarvan zadelden peperdure

licenties de telecom-operatoren op met miljarden euro’s aan

schulden. Die UMTS-licenties leverden tot op vandaag geen

inkomsten op, waardoor ook de operatoren zich genoodzaakt

zagen om de tering naar de nering te zetten.

De investeringsbudgetten werden drastisch teruggeschroefd, wat

onmiddellijke gevolgen had voor een netwerkintegrator zoals

Telindus. Vele telecom-operatoren hebben inmiddels over 2002

dramatische verliezen gerapporteerd.



 aandeelhouders
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Maar crisissen zijn uitdagingen. Telindus is niet bij de pakken blijven zitten en heeft zich in

recordtempo aan de nieuwe realiteit aangepast. Al na september 2001 deden wij de nodige

inspanningen om ons kostencijfer aan te passen aan de teruggevallende omzet en gingen wij

ons versneld focussen op service- eerder dan op productverkopen. Die transformatie heeft

zich in 2002 doorgezet. Door zich meer te focussen op services en totaaloplossingen, zal

Telindus in veel mindere mate gevoelig worden voor schommelingen van de conjunctuur in

de technologiesector. Dat onze strategie succesvol is, zal blijken uit de resultaten voor het

boekjaar 2003. 

De kwaliteit van het personeel blijkt het best in spannende momenten. In deze moeilijke

tijden is nogmaals gebleken hoe sterk gemotiveerd ons personeel wel is. Ook in deze

marktomstandigheden werd de service aan onze klanten met enthousiasme en professioneel

verzorgd. Sta mij toe hun hiervoor uitdrukkelijk te bedanken.

De toekomst voorspellen vandaag is bijzonder risicovol. Onzekerheid mag echter niet leiden

tot pessimisme. We stellen vast dat alle telecom-operatoren grote inspanningen gedaan

hebben om hun schuldpositie onder controle te krijgen, waardoor hopelijk ruimte tot

investeren vrijkomt. Bij zijn bezoek in België stelde Bill Gates, de oprichter van Microsoft, dat

ondanks een tijdelijke inzinking, de technologische evolutie op lange termijn niet af te

remmen valt. Aan deze technologische evolutie willen wij deelnemen.

Onze nieuwe strategie moet ons toelaten om volop te profiteren van een opleving in de ICT-

investeringen. Inmiddels zet Telindus zijn inspanningen door om zich nog scherper te

profileren als een dienstenbedrijf. Onze kracht is en blijft onze unieke kennis om onze klanten

globale oplossingen aan te bieden. 

Ook in deze moeilijke tijden kijken we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met deze

boodschap van hoop wil ik onze aandeelhouders een hart onder de riem steken en dank ik

hen voor hun blijvend vertrouwen.

Ronald Everaert 

«Guanxi NV»

Voorzitter Raad van Bestuur,

Telindus Group NV



De bocht is genomen 

De ICT-sector heeft de jongste jaren een grondige gedaante-

verwisseling ondergaan. Het landschap is zo ingrijpend veranderd,

dat ook Telindus zich over zijn basisfilosofie heeft moeten herbron-

nen en zijn Value Creation-model compleet heeft herdacht. 

Het creëren van toegevoegde waarde is één van de basisprincipes

van de bedrijfswereld. Al in 2001 was het duidelijk dat we onze

strategie moesten herdenken. We menen te mogen stellen dat we

in die opdracht zijn geslaagd. Waar Telindus vroeger werd

beschouwd als een 'modemmaker', zijn we nu uitgegroeid tot een

dienstverlenende netwerkintegrator. Telindus levert vandaag kant-

en-klare oplossingen voor de netwerkproblemen van haar klanten. 

Strategisch is de basis gelegd om Telindus naar een langere

periode van groei te loodsen. We hebben onze koers gekozen en

zullen niet meer van dat strategisch koersdoel afwijken.

Momenteel bevindt Telindus zich in de eerste fase van die

strategische wijziging, waarbij in 2002 de bocht werd genomen. 

Objectieven 2002 zijn gehaald

De doelstellingen die in mei 2002 waren vooropgesteld, werden

gerealiseerd. Het boekjaar 2002 werd afgesloten met

bedrijfsopbrengsten van € 567 miljoen (-14 % ten opzichte van

2001). De eerste zes maanden van het boekjaar waren zwak, met

een negatief bedrijfsresultaat van € 7,7 miljoen. Maar belangrijk

verslag van de 

Eric Van Zele
Gedelegeerd Bestuurder

Jan Steyaert
Gedelegeerd Bestuurder



is vooral dat tijdens de tweede helft, we erin slaagden de winstgevendheid te herstellen, wat

resulteerde in een positief bedrijfsresultaat van € 1,9 miljoen. De verkoop van services steeg ten

opzichte van de eerste jaarhelft met 22 %, de verkoop van producten met 14 %.

Herstructurering

In 2002 voerde Telindus een internationale reorganisatie door, waardoor de kostenstructuur in lijn

werd gebracht met de huidige marktomstandigheden. De totale kost van deze herstructurering

bedroeg over het boekjaar ruim € 9 miljoen. Deze kosten werden opgenomen in het uitzonderlijk

resultaat. 

Samenstelling van de resultaten

De bedrijfsopbrengsten daalden met 14 % tot € 567 miljoen. De mix van de activiteiten

evolueerde positief in de richting van services, geheel in lijn met onze nieuwe strategie. Telindus

realiseerde in 2002 31 % van de omzet uit netwerkgerelateerde diensten, ten opzichte van slechts

25 % in 2001. Dankzij deze stijging van de diensten (+7 % ten opzichte van 2001) werd de

omzetdaling in producten (-19 % ten opzichte van 2001) gedeeltelijk gecompenseerd. 

De sterke afname van productverkopen werd nagenoeg volledig veroorzaakt door de verminderde

investeringen bij telecom-operatoren. Ten opzichte van 2001 daalde de verkoop aan operatoren

met 35 %. De verkoop aan andere marktsegmenten stegen licht met 1 %. 

Ondanks de moeilijke economische markten hebben een aantal belangrijke regio's (Benelux,

Frankrijk, Spanje en Azië) zich kunnen handhaven, getuige een positief bedrijfsresultaat in 2002 in

deze regio's. De geringere bereidheid tot investeren bij de operatoren vertaalde zich in een

terugval vooral in Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Deze landen lieten in

2002 dan ook een negatief bedrijfsresultaat optekenen. 

p.9
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verslag van de 

2001

Benelux 43 %

Europese Unie (excl. Benelux) 46 %

Rest van de wereld 11 %

G e o g r a f i s c h e  s p r e i d i n g

Benelux: 47 %

Rest van de wereld: 9 %

EU: 44 %

2001

Operatoren 39 %

Bedrijfswereld 32 %

Overheid 14 %

Financiële sector 15 %

S e g m e n t s p r e i d i n g

Operatoren: 29 %Financiële sector: 15 %

'Het groeipotentieel van onze business wordt door de beurs

niet correct gewaardeerd. We zetten ons programma ter

inkoop van eigen aandelen verder, want we geloven in deze

onderneming.' 

'Telindus is operationeel terug op het goede spoor en we

hopen daar in 2003 de bevestiging van te brengen.'

‘Te vaak wordt gedacht dat het aanhouden van voorraden

een goede zaak is. Die gedachte gaat echter niet op voor

een bedrijf als het onze. We willen in de toekomst de stocks

zo klein mogelijk houden.'

'We hebben het slechte nieuws al in 2002 verrekend. Dat

betekent dat we 2003 met vertrouwen tegemoet zien.’

Jan Steyaert

Bedrijfswereld: 36 %Overheid: 20 %
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Financieel en uitzonderlijk resultaat 

Het financieel verlies van € 5,2 miljoen werd door een aantal uitzonderlijke elementen

beïnvloed. Op de eerste plaats werd een negatief resultaat van € 2 miljoen geboekt ter dekking

van de latente minderwaarden op de 1.443.488 (3,6 % van het totaal) eigen aandelen in

portefeuille. Die aandelen werden immers afgewaardeerd tot op het niveau van de beurskoers

per 31 december (€ 4). Telindus kocht in de loop van 2002 1.081.478 eigen aandelen aan tegen

een gemiddelde prijs van € 4,6.

Daarnaast werd, consistent met het verleden, een afschrijvingslast op de consolidatieverschillen

van € 2,5 miljoen geboekt. Met betrekking tot de overnames uit 2000 en 2001 werd het

positieve consolidatieverschil destijds afgeboekt van het geconsolideerd eigen vermogen. Was

dit niet gebeurd, dan zou de afschrijvingslast op deze consolidatieverschillen voor het boekjaar

2002 € 13,1 miljoen hoger geweest zijn. 

Het uitzonderlijk verlies van € 9,6 miljoen is het gevolg van reorganisatiekosten van € 9,3

miljoen en minderwaarden geboekt op participaties. Een kritische analyse van de financiële

vaste activa resulteerde in een afwaardering met € 5 miljoen van de participatie in Spearhead

tot de waarde van haar netto eigen vermogen. Hetzelfde gebeurde met de participatie in

Netfund Europe, wat een waardevermindering met € 0,6 miljoen met zich meebracht.

Anderzijds verkocht Telindus in december 2002, 300.000 aandelen Mobistar, wat een

meerwaarde van € 5,3 miljoen opleverde.

Netto Kaspositie

Op 31 december 2002 had Telindus een netto kaspositie van € 60,3 miljoen (of € 1,49 per

aandeel). Twaalf maanden eerder bedroeg de netto kaspositie € 89,4 miljoen. De daling is

grotendeels te wijten aan de investeringen in twee nieuwe gebouwen in België, waarin in 2002

een bedrag van € 18,7 miljoen werd geïnvesteerd. 

p.11



'Het goede nieuws is dat onze strategie vruchten begint af

te werpen. In de tweede helft van 2002 is de omzet in

services met 22 % gestegen, wat in een crisisperiode toch

een sterke prestatie mag worden genoemd.'

'Dankzij het tijdig bijsturen van de koers, hebben we het

schip veilig door woelige wateren kunnen loodsen. Met

enige fierheid kan ik stellen dat we de bocht succesvol

hebben genomen.'

'Ons objectief op middellange termijn is een fifty-fifty

verhouding wat betreft producten en diensten. In België

werd dit objectief al in 2002 gerealiseerd.'

'Telindus wil totaaloplossingen aanbieden, waarbij de

services de toegevoegde waarde vormen. Om het in

gastronomische termen uit te drukken: dienstverlening is de

peper en het zout op het menu dat wij serveren.' 

Eric Van Zele

verslag van de 
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 raad van bestuur 

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Ook tijdens het afgelopen boekjaar investeerde Telindus verder in onderzoek en ontwikkeling. Een

totaalbedrag van € 5,1 miljoen werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van ‘Access Products’, in de

digitale bewakingstechnologie van CellStack Systems en de beveiligings-knowhow van CF6.

Overeenkomstig de waarderingsregels van de groep zijn deze kosten, in consistentie met het

verleden, ook in 2002 volledig ten laste van het bedrijfsresultaat geboekt. 

Gebeurtenissen na balansdatum

De Telindus Group had sinds het gerechtelijk akkoord van Iaxis Ltd in het Verenigd Koninkrijk een

schadevordering uitstaan op Iaxis NV, het moederbedrijf van Iaxis Ltd. Iaxis NV had zich middels

een 'support letter' immers garant gesteld voor de financiële engagementen van Iaxis Ltd

tegenover de Telindus Group. In januari 2003 werd de vordering van Telindus K-Net Ltd tegen Iaxis

NV ten belope van ongeveer € 10 miljoen gegrond verklaard door de rechtbank te Amsterdam.

Omwille van de onzekere financiële situatie van de Iaxis-groep heeft Telindus Group geopteerd om

deze vordering niet in de boeken op te nemen. 

Tijdens het éérste kwartaal van 2003 kocht Telindus Group bijkomend netto 192.515 eigen

aandelen aan, waardoor het aantal eigen aandelen in portefeuille toenam van 1.443.488 tot

1.636.003 stuks (4 %). 

Dividend

Omwille van de minder goede resultaten geboekt over 2002, zal de Raad van Bestuur aan de

Algemene Vergadering van 30 mei voorstellen om geen dividend uit te keren. Anderzijds zal de

Algemene Vergadering een beslissing nemen omtrent de vernietiging van 700.000 eigen aandelen.

Omdat we sterk geloven in het bedrijf, zijn we van tevens plan om de inkoop van eigen aandelen

verder te zetten.
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verslag van de  

Vooruitzichten voor 2003

De meeste bedrijven zijn in de huidige omstandigheden terughoudend om een blik over 2003 te

geven en Telindus vormt op deze regel geen uitzondering. We blijven met andere woorden erg

voorzichtig. De algemene zwakte van de economie, gekoppeld aan de geopolitieke onzekerheden

en de nog steeds hoge schuldengraad van de telecom-operatoren blijven de vooruitzichten op

korte termijn beïnvloeden. 

Wat 2003 betreft, mikken we op een positief nettoresultaat. Dit houdt voor Telindus een dubbele

uitdaging in. Strategisch gezien willen we verder groeien door het aanbieden van 'end-to-end'

oplossingen, terwijl anderzijds zowel de operationele kosten als het werkkapitaal verder

gereduceerd zullen worden. Winstgevendheid blijft immers de noodzakelijke brandstof voor de

toekomstige groei. 
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raad van bestuur 

Bijkomende opdrachten

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 134§2 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart

Telindus Group NV dat het in de loop van het boekjaar 2002, de cv Ernst & Young

Bedrijfsrevisoren niet heeft gemandateerd met bijkomende opdrachten.

Evenzo, overeenkomstig de bepalingen van artikel 134§4 van het Wetboek van Vennootschappen,

verklaart Telindus Group NV dat andere diensten werden geleverd door ondernemingen waarmee

cv Ernst & Young Bedrijfsrevisoren samenwerkingsverbanden heeft afgesloten. Deze opdrachten

betreffen bijkomende adviezen inzake belastingen en sociale zekerheid, alsook inzake financiële

rapportering. De erelonen verbonden aan deze opdrachten bedroegen € 34.392,23.

Haasrode, 16 april 2003.

Eric Van Zele Jan Steyaert

Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder

Telindus Group NV Telindus Group NV

p.15
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Vanuit de historiek van leverancier van netwerkproducten en

gerelateerde diensten is Telindus geëvolueerd tot een aanbieder

van one-stop-shop oplossingen inzake netwerkbehoeften.

Telindus heeft als objectief Europees marktleider te worden op

het vlak van geïntegreerde netwerkoplossingen. Daarom streeft

Telindus er voortdurend naar om haar toonaangevende positie

wat betreft consulting, integratie, management en beveiliging

van netwerken te versterken op de 4 strategische dimensies.

Deze betreffen netwerk activiteiten, netwerk oplossingen,

marktsegmentatie en geografische aanwezigheid.

netwerk act iv i te i ten

Telindus evolueert naar een Servicebedrijf 

De groei van het aandeel services in de omzet is de kern van de

strategische richting die Telindus sinds enkele jaren heeft ingezet.

In vergelijking met 2001, is het relatieve belang van services in de

omzet gestegen van 25 % naar 31 % in 2002. Deze stijging wordt

gedreven door de expertise van Telindus om haar klanten te

ondersteunen gedurende de ganse levenscyclus van hun netwerk.

1. Consultancy services

Met een kritische massa aan kennis en specialisten, en met een

team van meer dan 100 netwerk consultants, heeft Telindus het

nodige in huis voor het ontwerpen en plannen van

netwerkinfrastructuur. Telindus ondersteunt hierbij haar klanten

zowel in de strategische, tactische als operationele aspecten van

hun netwerken.
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description

Netwerk oplossingen

High-speed netwerken

Access solutions

Security

Netwerk-applicaties

Video bewaking

Benelux

Europese Unie

Rest van de wereld

Geografische aanwezigheid

Operatoren

Aanbieder van totaaloplossingen

Diversificatie

Financiële sector

Bedrijfswereld

Overheid

Marktsegmenten

Netwerk

activiteiten

Producten Integratie

services

Managed

services

Consulting

services
Services Company

2. Managed services

Als pionier in het beheren van netwerken op afstand, heeft Telindus rijke ervaring opgebouwd in

het vakgebied van managed services. Deze services zorgen voor een dynamisch en efficiënt beheer

van netwerken voor bedrijven en telecom-operatoren. Uiteraard worden deze services uitgevoerd

door hooggeschoolde Telindus experten.

3. Integratie services

Daarnaast implementeren de ruim 1.000 Telindus ingenieurs complete netwerk-oplossingen

gericht op de IT-infrastructuur van haar klanten. Telindus hanteert hierbij een best-of-breed

strategy, waarbij de keuze van toonaangevende productpartners het hoogste niveau van

bescherming biedt met de garantie op een toekomstgerichte oplossing en oog op duurzaamheid

van de investering.
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netwerk oploss ingen

Telindus evolueert naar een aanbieder van totaaloplossingen

Netwerk oplossingen

High-speed netwerken

Access solutions

Security

Netwerk-applicaties

Video bewaking

Benelux

Europese Unie

Rest van de wereld

Geografische aanwezigheid

Operatoren
Netwerk

activiteiten
Producten Integratie

services

Managed

services

Consulting

services
Services Company

Aanbieder van totaaloplossingen

Diversificatie

Financiële sector

Bedrijfswereld

Overheid

Marktsegmenten



description

Bedrijven en operatoren consulteren Telindus voor oplossingen die specifiek gericht zijn naar hun

business-behoeften. 

Voor alle business-domeinen heeft Telindus de bouwstenen samengebracht die een bedrijf nodig

heeft om de efficiëntie, performantie en veiligheid van communicatienetwerken te verzekeren.

Dankzij deze bundeling ondersteunt Telindus haar klanten van begin tot einde in elk van deze

specifieke domeinen. 

1. High-speed netwerken

‘Netwerken, essentiële ondersteuning van efficiënte businessprocessen'

Communicatienetwerken zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Dankzij netwerken

vervagen de geografische afstanden in onze moderne wereld. Tijdens onze professionele

activiteiten vertrouwen we steeds vaker op optimaal betrouwbare netwerken voor een efficiënte

ondersteuning van de kritische bedrijfsprocessen. Maar ook buiten de professionele wereld is de

rol van communicatie sterk toegenomen. Netwerken brengen ons thuis de klok rond wereldwijde

informatie, nieuws en amusement. 

Traditioneel staat Telindus bijzonder sterk op deze markt. We gebruiken onze rijke ervaring voor

het ontwerp en de bouw van het netwerk dat het best de zakelijke behoeften van onze klanten

ondersteunt. Het professionele team van Telindus-ingenieurs staat in voor het bedrijfsklaar maken

van deze netwerken. 

Als netwerk integrator kijkt Telindus permanent uit naar innoverende technologieën en diensten

als oplossing voor de business problemen van onze klanten. Momenteel volgen we vooral de

evolutie op het vlak van Voice over IP infrastructuur (voor de ondersteuning van IP telefonie),

Storage Area Networks (SAN), Content Delivery Networks (CDN) en Virtualization. 

p.19
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Oplossing Groeifactor 2002 Toekomstige groeifactoren

High-speed Netwerken * Optimalisatie van installed base * IP infrastructuur

* CDN

* Voice

* Virtualizering 

* IP Telefonie

Access Solutions * Volledige portefeuille van access oplossingen * Central Office, ADSL

* Broadband access (ADSL) * Volledig geïntegreerde oplossingen

Security * Network security solutions * Content & applications security

* Consultancy * Managed et security services

* Branding

Netwerk-applicaties * Remote productivity * IP convergence applicaties

* Unified messaging * Contact Centres

* Packetised voice

Video bewaking * Luchthavens, autowegen, metro’s * Mid-range markt

* ATM based solutions * IP based platforms

business  

2. Access solutions 

'De oprit naar de autoweg'

Met access solutions, waarin carrier-class modems de kern vormen, richt Telindus zich vooral op

telecomoperatoren en andere nutsbedrijven. Deze bedrijven bezitten vaak een koper-, coax- of

glasvezelinfrastructuur. Het is dit gedeelte van het netwerk dat de gebruiker verbindt met het cen-

trale of publieke netwerk. De laatste kilometer, ofwel de 'local loop' kan zowel overbrugd worden

door systemen gebaseerd op draadloze technologie, door klassieke telefoonlijnen, door xDSL of

breedband transmissiesystemen (Digital Subscriber Line) als door kabelnetwerken. Binnen de

domeinen van de vaste netwerken biedt Telindus access-oplossingen aan, zowel voor narrowband

access als voor broadband access. 

3. Security 

'Veiligheid als een sleutelfactor in de bedrijfswereld'

Aangezien bedrijven voortdurend hun kritische netwerken uitbreiden met nieuwe intranet,

extranet en e-commerce toepassingen, wordt de beveiliging van netwerken een determinerende
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factor. Telindus bekijkt beveiliging als een totaalconcept dat de bedrijfscontinuïteit moet

garanderen. De kwaliteit van de beveiliging van de netwerken garandeert Telindus door de kennis

van haar high-level experten, een uitgebreid gamma aan services en het International Service

Centre, gecombineerd met de keuze van de beste producten die de markt biedt. 

De oplossingen op het vlak van beveiliging situeren zich in toepassingen voor mobiele netwerken,

access beveiliging via VPN (Virtual Private Networks), intrusie detectie e.a. .

Deze oplossingen zijn specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de huidige trend naar

teleworking, wereldwijd verspreide organisaties en een stijgende afhankelijkheid van

samenwerking met bedrijfspartners. In deze nieuwe omgeving kunnen werknemers zich overal

connecteren met de centrale bedrijfsinformatie, communiceren met elkaar en op een efficiënte en

veilige manier hun bedrijfsmiddelen beheren.

4. Netwerk applicaties 

'Een kwestie van competitief blijven'

De IT-infrastructuur van een bedrijf is vandaag één van de doorslaggevende factoren om de

concurrentiekracht te behouden. Die infrastructuur moet daarbij 'application-ready' zijn, zodat het

bedrijf zich op zijn core-activiteiten kan focussen. Ook in dit segment van de markt heeft Telindus

een sterke positie uitgebouwd. 

In een sterk concurrentiële omgeving is betrouwbare communicatie een essentiële factor.

Anderzijds kan het verwerken van de dagelijkse stroom telefoongesprekken, faxen en e-mails heel

wat tijd kosten. Bedrijven optimaliseren hun communicatie door gebruik te maken van 'unified

communications'. Dit houdt in dat berichten, in welke vorm ook, kunnen worden gelezen of

beluisterd door dezelfde terminal, computer of telefoon. 

‘Remote Productivity' is een relatief nieuwe vorm van werken. Telindus biedt op dit vlak een breed

gamma van oplossingen aan. Dankzij de toepassing van deze technologie wordt de werkkost

gedrukt.

p.21
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Video Networking is een andere belangrijke markt voor Telindus. Deze vorm van networking maakt

het mogelijk om via videoconferentie en video streaming, snel en efficiënt kennis, ideeën en

ervaring uit te wisselen, waarbij het niet uitmaakt op welke locatie de medewerkers zich bevinden.

Dankzij Video Networking worden dure en tijdrovende verplaatsingen tot een minimum beperkt.

5. Video bewaking

'We maken van de wereld een veiligere plaats'

Het sterk toegenomen onveiligheidsgevoel heeft een explosie van de vraag naar digitale

videobewakingssystemen met zich meegebracht. Vanuit de kern-competentie in digitale

netwerktechnologie, heeft Telindus zich ontwikkeld tot één van de leidende bedrijven in Europa

voor totaaloplossingen voor bewakings- en beveiligingssystemen. Het onderliggende concept is

dat van multi-functionele netwerken, die zowel data-, spraak- als videotransport over één enkel

geïntegreerd fysiek netwerk toelaten. Het aanbod van Telindus beantwoordt hiermee optimaal aan

de verhoogde verwachtingen van de bedrijven wat betreft beeldkwaliteit, systeem-performantie,

gebruiksvriendelijkheid en – niet onbelangrijk - beheersing van de operationele kosten. 

Telindus past dit concept toe in bewakingsprojecten voor publiek transport (trein, tram, metro),

luchthavens, wegverkeer, stadscentra en ook voor supervisie van industriële toepassingen. Hierbij

wordt een selectie gemaakt uit een breed gamma van componenten van gespecialiseerde

leveranciers, zoals digitale video recorders, automatische herkenning van nummerplaten,

bewegingsdetectoren en een aantal oplossingen op het gebied van controle zoals herkenning van

vingerafdrukken. 

Telindus is uitstekend gepositioneerd om de verandering op de markt naar digitale beeld-

transmissie te begeleiden. In dit gebied realiseerde Telindus successen in het beheer van

autoverkeer in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, videobewaking van de metrolijnen in het

Verenigd Koninkrijk, bewaking van luchthaventerminals in Duitsland en de Verenigde Staten en het

beheer van Belgische havens.
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Netwerkbeheer op afstand

Het beheren en beveiligen van netwerken op afstand is een dienst die Telindus sinds meer

dan 10 jaar aan haar klanten aanbiedt. In 2002 werd in deze activiteit een belangrijke

volgende stap gezet door bijkomend te investeren, teneinde deze dienst verder

internationaal uit te bouwen.

Sinds begin 2003 wordt deze activiteit centraal georganiseerd vanuit een nieuw

uitgebouwd International Service Centre (ISC). met een Network Operations Centre (NOC)

in het nieuwe internationale hoofdkantoor in België. De remote managed services die het

ISC aanbiedt, beheren de functionaliteit en de beveiliging van een netwerk op afstand 24

uur op 24 uur, 7 dagen op 7 en dat gedurende de 365 dagen die een jaar telt. 

De centrale controle van de netwerken, gekoppeld aan een sterke lokale technische

aanwezigheid voor interventies ter plaatse zorgen voor een uniek aanbod van Telindus.

Bovendien betekent de integratie van netwerk en security-diensten binnen het aanbod

van het ISC een enorm competitief voordeel in het landschap van de Managed Service

Providers (MSP’s).

Het is dankzij haar jarenlange ervaring dat Telindus er in geslaagd is om, als één van de

weinige bedrijven in de sector, de combinatie van beheer en beveiliging van het netwerk

op afstand uit te voeren. En dat vanuit één centraal punt.

Het Network Operations Centre (NOC), kloppend hart van het
International Service Centre (ISC).
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marktsegmentat ie

Vanuit een historisch sterke positie bij operatoren en in de

financiële wereld, is Telindus sinds tientallen jaren ook succesvol

in de overheids- en de bedrijfswereld.

Netwerk oplossingen

High-speed netwerken

Access solutions

Security

Netwerk-applicaties

Video bewaking

Benelux

Europese Unie

Rest van de wereld

Geografische aanwezigheid

Netwerk

activiteiten
Producten Integratie

services

Managed

services

Consulting

services
Services Company

Aanbieder van totaaloplossingen

Financiële sector

Bedrijfswereld

Overheid

Operatoren

Diversificatie

Marktsegmenten
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“Consolidaties en herstructureringen”

Het jaar 2002 werd gekenmerkt door consolidaties en herstructureringen bij de operatoren.

De sector in zijn geheel werd afgeremd door een aantal factoren, waaronder de terugval van de

investeringen in backbone materiaal, de schulden waaronder de operatoren gebukt gaan, de daling

van de ARPU (de gemiddelde omzet per gebruiker of Average Return per User) en de moeizame

liberalisering van de 'local loop'. 

p.25

description

Verticale Markt Groeifactor in 2002 Toekomstige groeifactoren  

Operatoren * Access * Publieke WLAN

* Security * Broadband access

* Kabelnetwerken * Packetised voice

* PTT * Out-tasking

* Mobile * Digitale TV

* 3G mobiele netwerken 

Financiële sector * Optimalisatie van installed base * Security

* Security en nieuwe business modellen * Managed Services

* Internationaal key account management

Bedrijfswereld * LAN / WA N Convergentie * Remote Access

* Security * Managed Services

* Video * Video

* IP Telephony * Co-sourcing

* International key account management

Overheid * Security * Managed Services

* E-government * Co-sourcing



business 

Telindus heeft zich daarom hoofdzakelijk gefocust op operatoren met een stabiel en gezond

business model en op het potentieel dat geboden wordt in de dienstverlening. Voor de toekomst

zijn er nog voldoende mogelijkheden om onze know-how en expertise naar de operatoren toe uit

te spelen. Hierbij kunnen we terugvallen op een heel aantal sterke troeven. 

Op de eerste plaats is de mix van lokale en multinationale klanten een toegevoegde waarde;

Telindus bedient een breed gamma van carriers: van incumbent PTT’s tot lokale alternatieve

carriers, van kabel- tot DSL-operatoren, van ISP (Internet Service Provider) tot internationale

operatoren. De klanten in dit segment zijn vooraanstaande spelers in hun sector, zoals Casema en

Dutchtone (Nederland), ONO (Spanje), NTL en Easynet (Verenigd Koninkrijk), Telenet en Brutele

(België), Ldcom (Frankrijk), Telecom Italia (Italië) en vele anderen. 

In 2002 realiseerde Telindus verschillende netwerkprojecten door op een vernieuwende manier

professionele dienstverlening aan de telecomoperatoren aan te bieden. Met deze projecten werd

duidelijk de focus op een nieuw business service model gelegd. Dit nieuwe business model biedt

de kans om een hogere toegevoegde waarde op lange termijn te leveren. We kunnen zo ons

aanbod aan diensten uitbreiden en de geografische expansie verder zetten. 

Het profiel van Telindus als toonaangevende onafhankelijke integrator van netwerken levert een

belangrijk competitief voordeel. Het aanbod aan diensten van Telindus overbrugt alle

sleuteltechnologieën die in de telecom wordt gebruikt. Telindus kan daarbij eigen modem-

producten aanbieden, terwijl de uitgebreide geografische aanwezigheid een belangrijke

toegevoegde waarde levert voor het invullen van de locale behoeften van de klanten. 

Ook in 2003 bieden zich heel wat groeimogelijkheden aan. Dit jaar zal de groei zich hoofdzakelijk

situeren in de explosie van breedband access, van Wireless LAN en het 'hotspot'-fenomeen, van

het mobiele dataverkeer als gevolg van de introductie van GPRS en UMTS, van op IP-gebaseerde

netwerken en IP VPN (Virtual Private Network).
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Financiële sector 

“De trend naar co-sourcing”

Het afgelopen jaar hadden de meeste financiële instellingen te kampen met een stijgende

kosten/inkomsten ratio omwille van de onzekerheid op de financiële markten en de mindere

prestaties van de aandelen portefeuilles. Daarom zijn ook de financiële instellingen op zoek naar

netwerk-oplossingen en modellen die de kosten beperken en een toegevoegde waarde bieden aan

de business.

Dit resulteert in een aantal trends:

De financiële instellingen gaan meer en meer over naar een model van co-sourcing met enkele

preferentiële partners, waarbij op tactisch vlak een bepaalde service betrokken wordt bij een

integrator zoals Telindus en waarbij tegelijkertijd de klant de strategische controle over het geheel

behoudt.

De convergentie van meerdere applicaties binnen het bestaande netwerk is een volgende trend.

Daar waar men vroeger verschillende netwerken had voor voice, video, surveillance etc.. worden

deze applicaties nu meer dan ooit geïntegreerd binnen hetzelfde netwerk.

Ook op internationaal vlak worden kostefficiënte structuren uitgebouwd met lagere overhead en

wordt tevens gefocust op een meer uitgesproken internationale aanpak van de projecten omwille

van de schaalgrootte.

In het kader van de Basel-2 richtlijnen zullen de financiële instellingen de risico’s op financieel,

business en operationeel vlak zo veel mogelijk onder controle brengen. Telindus biedt in dit kader

p.27
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specifieke business oplossingen aan en in het afgelopen jaar werd deze positie met succes

versterkt dankzij de unieke concepten die in dit verband aangeboden worden. Zoals onder andere

het “One care connectivity”, de managed services en de security services.

In de toekomst ziet Telindus een belangrijke groei in mobiele applicaties binnen de financiële

sector en een stijging op het vlak van multimedia applicaties zoals IP telefonie, surveillance,

e-learning in de kantoren. Ook op het vlak van contact centers wordt een sterke groei verwacht

binnen het financiële segment. Daarom heeft Telindus strategische partnerships met o.a. Cisco en

Avaya opgezet teneinde te beschikken over de juiste bouwstenen voor toekomstgerichte netwerk-

oplossingen voor de financiële markten.

Bedrijfswereld

“De uitdagingen blijven”

Het effect van de algemene economische groeivertraging zal ook in 2003 voelbaar blijven.

Organisaties worden gedwongen om via hun IT-systemen ofwel de productiviteit te verhogen,

ofwel om via deze kanalen nieuwe waardevolle businessmodellen te ontwikkelen.

De toegenomen druk om winstgevend te blijven, brengt met zich mee dat de bedrijven nog meer

dan vroeger moeten terugvallen op goed gemotiveerde en talentvolle teams. Van deze teams

wordt verwacht dat zij superieure diensten en producten afleveren. Anderzijds blijft het zaak om

de kosten streng te bewaken. 

Die kostenbeheersing kan onder andere gebeuren door een efficiënter gebruik van bestaande

IT-systemen. Dit vereist het gebruik van betrouwbare, veilige, snelle en kostenbesparende

netwerken. Een goede infrastructuur kan via het gebruik van breedband de toeleveringsketen

optimaliseren of IT-oplossingen aanreiken die toelaten om van op afstand de productiviteit te

verhogen of teleworking mogelijk maken. Hoe dan ook, het gebruik van nieuwe technologie en

oplossingen wat netwerken betreft zijn essentieel om de concurrentiekracht van een bedrijf te

handhaven. 
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Deze trends geven weer dat de behoefte aan een absoluut veilige en continue service inzake

netwerken business-kritisch wordt . Die noodzaak geldt voor de relaties met zowel klanten,

leveranciers als werknemers. De bedrijfswereld stelt hogere eisen aan haar netwerken, waarbij

gegarandeerd moet worden dat ze 100 % van de tijd operationeel zijn. 

Overheid

“E-government en draadloze netwerken”

Binnen het klantensegment van de overheid onderscheidt Telindus zich als Europese speler vooral

door haar breed aanbod aan diensten en door haar expertise bij het aanbieden van 'end-to-end'

oplossingen. In het verleden heeft Telindus haar positie binnen de overheidsmarkt verstevigd

dankzij de integratie van LAN en Campus netwerken, de beveiliging van de IT-infrastructuur, de

ontwikkeling van 'interfaces' tussen de verschillende toepassingen, distance learning, het op

afstand beheren van netwerken en de integratie van netwerk 'access' apparatuur. Hierbij wordt de

focus gelegd op marktsegmenten zoals onderwijs, de medische sector, infrastructuur in zee- en

luchthavens en openbare wegen. Tot onze klanten rekenen we zowel lokale, centrale als Europese

overheidsinstellingen. 

In 2002 realiseerde Telindus heel wat ICT-projecten in de publieke sfeer. Allereerst een aantal

specifieke en complexe applicaties in het kader van 'e-Government' en 'e-learning'. Ook op het

gebied van 'end-to-end' oplossingen voor draadloze netwerken, van design tot integratie, werden

heel wat successen gerealiseerd. Deze oplossingen zijn bestemd voor het draadloos aanloggen op

de LAN-infrastructuur in publieke gebouwen, universiteiten en ziekenhuizen. Dankzij de know how

opgestoken bij de uitbouw van de infrastructuur bij de operatoren, heeft Telindus ook binnen de

overheidssector belangrijke toegevoegde waarde kunnen leveren. 

In de toekomst verwachten we ook in de overheidssector een toenemend belang van co-sourcing,

een groei in het beheren van netwerken 'op afstand' en in de ontwikkeling van verschillende

interfaces tussen de verschillende applicatie-platformen. 



business  

Netwerk oplossingen

High-speed netwerken

Access solutions

Security

Netwerk-applicaties

Video bewaking

Benelux

Europese Unie

Rest van de wereld
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Netwerk

activiteiten
Producten Integratie
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Geografische zone Groeifactor in 2002 Toekomstige groeifactoren 

Benelux * Rightsizing * Internationaal Key account management

* Grote projecten * Strategische allianties

* E-government * Benelux integratie

* Security * Innovatieve oplossingen

* Outsourcing opportuniteiten

Europese Unie * Rightsizing * Services groei via het ISC

* Services * Ontwikkeling van publieke en 

* Big 5 integratie private segmenten

Rest van de Wereld * Israel: Ben Gurion Project * Groei in China

* China * Uitbreiding productportfolio

* Access * Regionale synergieën

* Services 
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 description

België

Vice President en Country Manager

Jan de Schepper

Aantal werknemers in maart 2003: 408 (exclusief corporate functies)

Kantoren: Haasrode, Oostende, Bergen

Bedrijfsopbrengsten in 2002: € 145 miljoen

Naast de traditionele expertise op het vlak van connectiviteit van netwerken, heeft Telindus in

België ervaring opgebouwd in consultancy, integratie en operationele werking in nieuwe ICT-

domeinen zoals security, voice, video, storage, mobiliteit unified messaging en bewaking. 

Onze ervaring met systemen biedt de internationale Telindus klant een belangrijke toegevoegde

waarde. De afdeling project engineering stelt op dat vlak haar ervaring op het gebied van

ontwikkeling ter beschikking. Daarnaast staan onze end-user helpdesk en ons installatieteam voor

draadloze operatoren garant voor een sterke service wat betreft applicaties en systemen. 

Het Belgische hoofdkwartier vormt het bruisende hart van de Telindus groep. De thuismarkt levert

niet alleen een belangrijke bijdrage in de totale omzet, maar speelt ook een voortrekkersrol wat

betreft technologische vernieuwing. Op laatstgenoemd vlak hebben we een belangrijke opdracht

te vervullen naar onze internationale organisatie toe. Verschillende oplossingen die Telindus

aanbiedt, zoals bijvoorbeeld storage en server based computing, werden eerst in België opgestart.

Daarnaast is Telindus actief in specifieke segmenten van de belgische markt, zoals de media en de

medische sector. De hier opgebouwde know how komt in andere landen goed van pas. 

Een belangrijk deel van onze groei komt van internationale projecten. Op zijn thuismarkt heeft

Telindus een sterke positie, zodat we qua expansie vooral op het buitenland gericht zijn.

De financiële sector, die in België een kernactiviteit is, wordt internationaal uitgebouwd via een

gespecialiseerd internationaal verkoopsprogramma dat focust op belangrijke internationale

klanten. Tegen deze achtergrond is de samenwerking binnen de Benelux een belangrijke factor.

Die samenwerking is niet alleen belangrijk vanwege het combineren van de verkoopskanalen,

maar ook omwille van het realiseren van een grotere kostefficiëntie. Verschillende processen zijn

op de Benelux-markt geïntegreerd en geoptimaliseerd, wat ons toelaat om de kosten te drukken. 



business  

Nederland

Vice President en Country Manager

Gaby Lips

Aantal medewerkers in maart 2003: 108 

Kantoren: Utrecht, Best, Harde

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 62 miljoen

2002 is in Nederland een scharnierjaar geworden voor onze sector. Vorig jaar lag de klemtoon op

de eerste plaats op expertise en service, eerder dan op investeringen in producten. De bedrijven

zochten een hogere return op de technologie die ze al in huis hadden. Dit objectief kan alleen

worden bereikt door de factor kennis uit te spelen. Telindus investeerde in de afgelopen vijf jaar

vooral in ervaren specialisten, een strategie die in 2002 vruchten afwierp. 

Door zich te focussen op ervaring in security, wireless en IP-telefonie, met grote aandacht voor

dienstverlening, heeft Telindus in Nederland een stevige basis voor toekomstige groei gelegd.

Dankzij de beschikbaarheid van het International Service Centre (ISC) hebben we een grote stap

voorwaarts gezet. Via het ISC kunnen we vanaf heden internationale klanten op het gebied van

service belangrijke schaalvoordelen bieden. Hiermee wordt de kracht van de pan-Europese

strategische aanpak van Telindus duidelijk in de verf gezet. 

Een optimale dienstverlening aan klanten zoals General Electric is alleen mogelijk dankzij het

international Telindus netwerk, dat een hoog niveau van service en een optimale ervaring

garandeert. In 2003 zal deze ervaring zo mogelijk nog belangrijker worden. De klemtoon ligt dit

jaar op de ISC-activiteiten, die ondersteund worden door een kwalitatief hoge dienstverlening op

een kostenbesparende manier. De klanten kunnen terugvallen op onze ervaring in security,

wireless, video surveillance en IP-telefonie. Dankzij unified messaging garandeert IP-telefonie het

maximum aan efficiëntie in hun kernactiviteiten. 
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Luxemburg

Country Manager

Armand Meyers

Aantal werknemers in maart 2003: 309

Kantoren: Strassen, Esch-sur-Alzette, Rodange

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 61 miljoen

Telindus is al meer dan 20 jaar aanwezig in Luxemburg, zowel op de telecommunicatiemarkt als

op die voor informatiesystemen. De activiteiten focussen zich op vier domeinen: networking en

systemen (Telindus), installatie en onderhoud van computers en elektronische apparatuur

(Telectronics), consulting op het vlak van beveiliging van informatiesystemen (CF6) en retail

verkoop (Computer Home). 

Het team in Luxemburg biedt een 'GlobalService Concept' aan, wat neerkomt op een volledig

aanbod van professionele dienstverlening. Die omvatten alle stappen van een bepaald project,

gaande van consulting over managed services, advies, audit, ontwerp, strategische training,

project management, ontwikkeling en installatie tot opleiding van de eindgebruiker, support

services enzovoort. 

In elk van deze stappen van het project treedt Telindus als bevoorrechte partner op. Dit is mogelijk

dankzij de grote ervaring die we in de loop van de jaren op deze domeinen hebben opgebouwd.

Onze ervaring beslaat het volledige spectrum van informatiesystemen en communicatienetwerken:

LAN/WAN, optische netwerken, draadloze communicatie, servers, workstations, storage, network

operating systemen, mobiel gebruik van de computer, IP-telefonie, video surveillance, archivering,

unified messaging, video conferencing, management van netwerken en infrastructuur, webservices

enzovoort. 

p.35
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Frankrijk

Country Manager

Dominique Tessier

Aantal werknemers in maart 2003: 253 

Kantoren: Ile-de-France: Bièvres

Oosten & Zuiden: Lyon, Straatsburg, Grenoble, Marseille

Westen: Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 64 miljoen
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Voor Telindus Frankrijk is 2002 een jaar van belangrijke verschuivingen geworden. Onze klanten

hebben duidelijk onderschreven dat we niet alleen beschikken over een grote technologische

kennis en de mogelijkheid om het juiste netwerk op het juiste tijdstip af te leveren.

Zij waarderen Telindus ook omwille van onze juiste analyse van hun bedrijfsbehoeften, ons

aanbod van end-to-end oplossingen met een hoge toegevoegde waarde en onze dienstverlening

op lange termijn. 

Grote internationale bedrijven of operatoren zoals LDCOM Networks, Numéricable en

Lambdanet, hebben voor Telindus gekozen als belangrijkste ondersteuningspartner. Deze

bedrijven kunnen het zich tegenover hun honderdduizenden klanten niet veroorloven dat hun

netwerken tijdelijk zouden uitvallen. Daarom rekenen zij 24 uur op 24 op ons en dat gedurende

alle dagen van het jaar. Dankzij onze organisatie, die vanuit negen kantoren het hele land

bestrijkt, garanderen we hen een optimaal niveau van dienstverlening. De cijfers tonen

overduidelijk aan dat we het vertrouwen van de klanten hebben gewonnen. De omzet van

Telindus Frankrijk steeg in 2002 met 5 % en dit ondanks de moeilijke marktomstandigheden.

De omzet wat betreft managed services is vorig jaar zelfs met meer dan 50 % gestegen.

Telindus France wil een reële toegevoegde waarde bieden en focust zich daarom op technologie

die de klanten een hogere productiviteit met een minimaal risico garandeert. Security en IP-

telefonie vervullen hierbij een sleutelrol. Onze ervaring op het vlak van beveiliging laat de

klanten toe om tijdig mogelijke risico's te detecteren en om hun strategie op het vlak van

security op de juiste manier te omschrijven. Om de beste individuele oplossingen aan te reiken,

maken we gebruik van de juiste componenten. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van de

systemen op continue basis getest. Deze activiteiten waren in 2002 goed voor 10 % van de

omzet. We verwachten voor 2003 en volgende jaren een gestage groei. 

De ervaring heeft ons geleerd dat het aanreiken van betrouwbare end-to-end oplossingen

samenwerking vereist van al het talent dat in het bedrijf aanwezig is. Cofinoga, de Europese

financiële arm van distributiegroep Lafayette, koos voor Telindus bij de omschakeling van hun

netwerk van ATM naar Ethernet. Die keuze was op de eerst plaats gebaseerd op onze pan-

Europese dimensie. Bovendien konden we een globale oplossing voorstellen, die aan de

behoeften van het bedrijf beantwoordde. Een belangrijke troef bleek de samenwerking van onze

teams op het vlak van consulting, integratie en managed services. Jean-Louis Gardies, Project

Manager bij Cofinoga, stelde terecht dat er een partnership tussen beide bedrijven werd

opgebouwd. Onze relatie met Cofinoga bewijst dat Telindus Frankrijk de samenwerking met zijn

klanten optimaliseert. 

p.37
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Verenigd Koninkrijk

Country Manager

Peter Deacon

Aantal medewerkers in maart 2003: 169 (exclusief Cellstack Systems)

Kantoren: Odiham, Glasgow, York, Warrington, Cambridge, Londen, Belfast, Hook

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 63 miljoen

2002 was geen makkelijk jaar voor Telindus UK. Ondanks de moeilijke markt en de zwakke

economische omgeving, konden we in de tweede helft van 2002 positieve resultaten optekenen.

De strategie van Telindus UK evolueerde in de geplande richting. Het bedrijf groeide op nieuwe

markten, wat ons in staat stelde om relaties met grote organisaties op te bouwen en te

intensifiëren. Terwijl de omzet in producten sterk daalde, groeide de omzet van services met

dubbele cijfers De mix in de verhouding tussen producten en diensten bij Telindus UK is dus

verder geëvolueerd in de richting van de dienstverlening. 

Het is meer dan ooit belangrijk om in te spelen op de problemen die de klant op strategisch

niveau ervaart. Door een doorgedreven communicatie met de topmanagers van onze klanten zijn

we in staat om technische oplossingen voor hun problemen aan te reiken. Hierdoor heeft Telindus

UK het vertrouwen van de klanten gewonnen, zodat ze ons al hun netwerkproblemen

toevertrouwen. 

Om ons objectief te bereiken, werd de organisatie van Telindus UK gereorganiseerd. De focus ligt nu

meer dan ooit op de belangrijkste markten, die we tot in de puntjes kennen. Het bedrijf is goed

gepositioneerd om sectorspecifieke adviezen te verlenen. We richten ons vooral op service providers,

de distributiesector, de overheid en FBI (finance, business and insurance). Aan deze sectoren leveren

we managed services, waaronder remote network management, surveillance, IP-telefonie, security

enzovoort. Onze dienstverlening op het gebied van support en consulting garandeert de klanten dat

hun werknemers op eender welke locatie veilig en efficiënt kunnen werken. 

De samenwerking met Telindus heeft voor onze Britse klanten het voordeel dat zij beroep kunnen

doen op alle producten en diensten van de volledige Telindus groep. Telindus UK beschikt al over

een ijzersterke reputatie op het gebied van kwaliteit en wil die in de toekomst verder uitbouwen.

De werking van het bedrijf is nu meer gestroomlijnd, waardoor we nog beter geplaatst zijn om op

de behoeften van de klanten in te spelen. 

business  
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Italië

Country Manager

Alberto Maestrini

Aantal medewerkers in maart 2003: 149

Kantoren: Rome, Milaan, Firenze

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 52 miljoen

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden, mocht Telindus Italië in 2002 een belangrijke stap

voorwaarts zetten. Dankzij de inzet van onze medewerkers, konden we bewijzen dat ook grote uit-

dagingen overwonnen kunnen worden. De eerste helft van het boekjaar was zwak, maar tijdens de

tweede helft liet ons team opmerkelijke successen optekenen. 

De belangrijkste troeven van Telindus Italië vallen op twee vlakken te situeren. Onze goede relatie

met Telecom Italia, één van de grote klanten van Telindus Group, garandeert ons een visitekaartje bij

andere klanten. In samenwerking met Telecom Italia hebben we een toonaangevende marktpositie

uitgebouwd voor access producten, waarbij we profiteerden van de groei van de ADSL-markt.

Daarnaast heeft Telindus Italië heel wat topbedrijven als klant kunnen aantrekken, vooral in de finan-

ciële sector. Steeds meer belangrijke bedrijven doen beroep op ons voor hun netwerkbehoeften. 

Op het vlak van dienstverlening zijn op de Italiaanse markt nog heel wat opportuniteiten aanwe-

zig, gaande van managed security services over remote service centres tot professionele training.

De opkomst van nieuwe technologieën gaat onvermijdelijk gepaard met het zich aanbieden van

nieuwe kansen. Eén van de snelst groeiende segmenten van de markt is dat van de Wireless Local

Area Networks. Vooral in havens, luchthavens en logistieke plaatsen is de belangstelling voor deze

technologie bijzonder groot. Samen met Telecom Italia promoten we ook steeds vaker 'Hot Spots'-

applicaties, vooral in luchthavens en stations. In de toekomst kunnen beide applicaties nog sterk

groeien. Telindus Italië zorgt voor toegevoegde waarde door de integratie van verschillende tech-

nologieën. Boven op de standaardoplossing kunnen we een uitgebreid aanbod aan diensten ter

beschikking van de klant stellen. 

Het International Service Centre mag als een belangrijke groeimotor worden beschouwd. Het biedt

ons de kans om een sterke lokale aanwezigheid te koppelen aan een dienstverlening op internatio-

naal niveau. In de toekomst zullen multinationals één van de belangrijkste groeipolen van Telindus

Italië worden. We kunnen onze klanten op internationaal niveau een gemeenschappelijk plaform

aan diensten en oplossingen aanbieden. 

Als Telindus Italië worden we met belangrijke uitdagingen geconfronteerd, maar we hebben de

mensen, het talent, de expertise en de financiële slagkracht in huis om de toekomst met vertrou-

wen tegemoet te zien. 

p.39
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business  

Iberia – Spanje en Portugal

Vice President en Country Manager

Javier Martín García

Aantal werknemers in maart 2003: 140

Kantoren: Madrid, Barcelona, Porto, Lissabon

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 31 miljoen

De goede prestaties van Telindus in Spanje en Portugal tijdens het afgelopen boekjaar vervullen

ons met fierheid. Telindus Iberia presteerde sterk in 2002 en dit ondanks de wereldwijde crisis in

de telecomsector. We ervaren dit als een erkenning van het vertrouwen van de klanten in Telindus

en van de kwaliteit van de geboden dienstverlening. 

In 2002 groeide Telindus in Spanje met dubbele cijfers. Het aandeel van de services in de totale

omzet steeg tot meer dan 30 %. Telindus Spanje kon zijn aanbod aan diensten verruimen, wat ons

de kans gaf om de relatie met de klanten te verbeteren. Bovendien konden we een duidelijke

verbetering van de winstgevendheid laten optekenen. 

Ook Telindus Portugal presteerde in 2002 beter. Bovendien werd de structuur van het bedrijf

geoptimaliseerd, een ingreep die al vanaf de tweede helft van het boekjaar vruchten afwierp. Dat

maakt dat Telindus Portugal 2003 met vertrouwen tegemoet mag zien. 

Telindus Iberia boekte de sterkste vooruitgang op de markt voor Security Solutions. De evaluatie

van risico's, de definitie van een beveiligingsstrategie, het ontwerp van de security systemen, de

opbouw van de infrastructuur en het onderhoud en management van beveiliging maken deel uit

van de one-stop-shop oplossingen die we onze klanten kunnen aanbieden. Met het steeds

complexer worden van netwerken, stijgt ook de vraag naar een veilige infrastructuur. 

De conclusie luidt dat ons aanbod aan oplossingen en diensten voor communicatienetwerken en

security aan Telindus op het Iberisch schiereiland een goede uitgangspositie biedt. De kwaliteiten

van onze werknemers, onze goed uitgebalanceerde structuur en de toewijding aan de klanten

maken dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 
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Duitsland

Country Manager

Frank Krause

Aantal werknemers in maart 2003: 107

Kantoren: Hamburg, Berlijn, Dusseldörf, Frankfurt, Rostock, Karlsruhe

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 34 miljoen

Telindus versterkt ook in Duitsland de concurrentiepositie van zijn klanten, door hun behoeften te

vertalen in informatie- en communicatietechnologie. Om dit objectief te bereiken, is het

noodzakelijk om de business van de klanten juist in te schatten. Op die manier kan worden

vastgesteld hoe snel een investering resultaten zal afwerpen. 

Het Duitse team heeft een grondige technische kennis opgebouwd van het management van

complexe projecten. De bedrijfswereld wordt momenteel met grote uitdagingen geconfronteerd,

zodat het meer dan ooit belangrijk is om de klant te laten voelen dat hij met Telindus de juiste

ICT-partner heeft gekozen. We nemen met een professioneel team de verantwoordelijkheid op ons

voor de volledige levensduur van een project. Op elk moment wordt de klant op de hoogte

gehouden van de evolutie, het tijdschema en de kostprijs van het project. Op die manier hebben

we het volledig vertrouwen van onze klanten gewonnen in alles wat hun netwerken betreft. 

Telindus staat in Duitsland sterk op groeimarkten als services, WLAN en security. Het is echter een

misverstand om te denken dat de technologie de markt bepaalt. Belangrijker is de toepassing van

de technologie en de impact die ze heeft op de business van de klanten. Dankzij onze

internationale aanwezigheid is het voor Telindus makkelijk om dezelfde hoge kwaliteit op Europese

basis te bieden via één enkele contactpersoon. We kunnen terugvallen op de 30-jarige ervaring

van Telindus en op de medewerkers van de groep wereldwijd om onze klanten de juiste

oplossingen aan te reiken. 

p.41
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De rest  van de were ld

Vice President 

Emerging Countries

Guy Vanderlinden

Onze vestigingen in de emerging countries hebben allen

ongeveer dezelfde uitdaging, namelijk het ontwikkelen van

netwerk-integratie activiteiten in een voor Telindus meestal

nieuwe markt, en dat met een  beperkte organisatie. 

Hierdoor zijn deze min of meer afgestemd op dezelfde

strategische benadering

Het groeperen dan deze landen onder een unieke

verantwoordelijkheid is dan ook zinvol gezien de synergie en de

identieke ondersteuning die ze vanuit corporate ontvangen.

Onze distributeurs laten niet alleen toe de verkoopsvolumes van

onze eigen producten te verhogen maar bieden daarenboven een

platform voor de ondersteuning van internationale netwerken

met een aanwezigheid in een land waar Telindus geen eigen

vestiging heeft.

business  



Distributeurs

Telindus promoot zijn eigen producten en diensten via een distributienetwerk dat een vijftigtal landen omvat. De regio's die

worden bestreken zijn Oost- en Centraal-Europa, Scandinavië, Rusland, het Midden-Oosten, Zuid-Oost Azië, Griekenland, Turkije,

Noord-Afrika, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. De eigen oplossingen van ons bedrijf omvatten access products, video surveillance,

intrusive testing, project engineering en consulting en het International Service Centre. 

De situatie op de markt werd in 2002 vooral bepaald door de snelle evolutie van breedband Internet access. We verwachten dat

het accent in de komende jaren gaat verschuiven naar producten die een toegevoerde waarde aan de infrastructuur voor

breedband geven. Telindus wil een vooraanstaande rol spelen op deze groeimarkt en zal dan ook nieuwe producten blijven

ontwikkelen en lanceren. 

Onze reputatie op het vlak van superieure kwaliteit en prestaties, gekoppeld aan grote aandacht voor continue verbetering en

dienstverlening, maakt dat we de uitverkoren partner van onze klanten zijn op het gebied van industriële toepassingen van

breedband.
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business  

China

Country Manager

Richard Wong

Aantal medewerkers in maart 2003: 143

Kantoren: Hongkong, Chengdu, Beijing, Kunming, Xinjing, Shenzen,

Guangzhou, Chongqing, Shanghai

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 26 miljoen

De Chinese afdeling van Telindus biedt producten, services en oplossingen aan op het gebied van

netwerken, met een focus op IP, MPLS (Multiprotocol Label Switching) en ATM, video surveillance

systems, storage en Telindus services. Dankzij de geografische spreiding van de kantoren kunnen

we het Chinese grondgebied bijna volledig bestrijken. Bovendien biedt het ons de mogelijkheid om

op een flexibele manier individuele oplossingen aan te reiken. 

China is voor Telindus een markt waar een zeer sterke groei wordt opgetekend. De sectoren waar

we ons op richten zijn telecom, overheid, banken en onderwijs. Ongeveer 50 % van de omzet

wordt gerealiseerd in het segment van de operatoren, zowel vast als mobiel. Op het gebied van

winstgevendheid was 2002 een goed jaar voor het Chinese filiaal. De vooruitzichten voor de

komende jaren zien er bovendien veelbelovend uit. 

Conform de internationale strategie van Telindus, plaatst de aanwezigheid in China het bedrijf in

een goede positie om internationaal door te groeien. China is een explosieve markt en dat niet

alleen wat de telecomsector betreft. We zijn goed geplaatst om onze klanten te ondersteunen die

van het groeipotentieel in China gebruik willen maken. 
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Thailand

Country manager

Anuchit Ratanawimon

Aantal medewerkers in maart 2003: 30 

Kantoren: Bangkok

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 4 miljoen

De kernactiviteiten van het kantoor in Thailand situeren zich op het vlak van netwerken, met

specifieke aandacht voor IP en MPLS, video surveillance en broadband access. Op de Thaise

markt wordt vooral met telecomoperatoren samengewerkt. Thailand is een groeimarkt, die zeven

jaar geleden in een zware economische crisis belandde. De economie herstelt zich nu in een

traag tempo. Telindus dat vandaag nog beperkt is in omvang wil meegroeien met de Thaise

markt, en ziet op dit gebied nog een groot groeipotentieel. We willen op dat potentieel inspelen

door een goed uitgebalanceerd groeiplan, in lijn met de algemene bedrijfsstrategie van het

moederbedrijf. Op die manier kan Telindus in Thailand een antwoord bieden op de gewijzigde

marktomstandigheden. Er zijn in dit land nog heel wat opportuniteiten. Ook in 2002 boekte het

Thaise filiaal, ondanks zijn beperkte dimensie, opnieuw winstcijfers.
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Israël

Country Manager

Yoni Yaoz

Aantal medewerkers in maart 2003: 14

Kantoor: Rishon Le Zion

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 10 miljoen

Israël is één van de kleinere regio's binnen de Telindus groep. De klemtoon voor deze markt ligt

hoofdzakelijk op video surveillance, access en networking, met als specialisaties IP, MPLS, ATM

en optische toepassingen . Het paradepaardje van Telindus in Israel is het Ben-Gurion

luchthaven project, dat vorig jaar veel aandacht kreeg. 

Ons Israëlisch team focust zich ook op de markt voor operatoren en transport, waar we onze

activiteiten op het vlak van optische toepassingen en video surveillance verder uitbouwen.

Stadions zijn een andere belangrijke markt voor Israël. Ons team richt zich vooral op het

ontwikkelen van grote projecten in hun kernactiviteiten. 

Zwitserland

Country Manager

Denis Gheysen 

Aantal medewerkers: 40

Kantoren: Zürich, Lausanne

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 15 miljoen
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In Zwitserland heeft Telindus een positie veroverd op de markt voor netwerkbeveiliging in de

bedrijfswereld. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op intrusive testing, authentificatie- en

autorisatieplatforms, firewall infrastructuur en systemen om indringers te detecteren. 

Telindus Zwitserland kon in 2002 enkele belangrijke projecten realiseren in de banksector en de

bedrijfswereld. We verwachten in 2003 een doorbraak in onze kernactiviteiten, inclusief de

integratie van applicaties. 

Hoewel de Zwitserse ICT-markt moeilijke tijden beleeft, is deze markt altijd een belangrijk

testgebied geweest voor nieuwe technologieën en trends. Ook in de toekomt zal dit zo blijven.

Telindus Zwitserland is één van de eerste filialen waar nieuwe projecten worden geïmplementeerd.

Hongarije

Country Manager

Miklós Bata 

Aantal werknemers in maart 2003: 7

Kantoor: Boedapest

Bedrijfsopbrengsten 2002: € 1 miljoen

Hongarije is één van de meest geavanceerde Oost-Europese markten, met een sterk

groeipotentieel. Telindus Hongarije is ons kleinste filiaal, met één kantoor en zeven medewerkers.

We focussen ons in dit land vooral op netwerken, video surveillance en access. Telindus heeft

vastgesteld dat sommige internationale klanten hun hoofdkwartier of support centra naar

Hongarije verplaatsen. Dankzij ons kantoor in Boedapest kunnen we die klanten blijven

ondersteunen. Bovendien beschikken we over de mogelijkheid om vanuit Hongarije andere Oost-

Europese landen bedienen zodra deze lid worden van de Europese Unie. 
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Hoofdaandeelhouders en aandelenbezit 

De hoofdaandeelhouders van Telindus Group NV zijn de groep

Cordier en Sidinvest NV. 

De Groep Cordier is een syndicaat van aandeelhouders, bestaande

uit leden van de familie Cordier en bevriende aandeelhouders.

Krachtens de aandeelhoudersovereenkomst dienen de

hoofdaandeelhouders overleg te plegen teneinde tot een

gezamenlijk standpunt te komen inzake bepaalde belangrijke en

strategische beslissingen.

corporate 
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 governance

Finindus NV

Sidinvest NV

Familie Cordier

Stichting Administratie
kantoor Covatel

Cova-Invest NV

Sidmar NV

Arcelor

Sidarfin NV

A a n d e l e n b e z i t :
N i e t - v e r w a t e r d e  b a s i s  ( 1 )

Sidinvest NV: 9,97 %

Eigen aandelen

Telindus Group NV:

3,03 %

Groep Cordier: 26,05 %

Andere aandeelhouders:

60,09 %

(1) Op basis van de laatste transparantieverklaringen, gedateerd op 28 augustus 2002 en 11 februari 2000.

(2) Op een volledig verwaterde basis, rekening houdend met het aantal uitstaande warranten per eind maart 2003.

Vo l l e d i g  v e r w a t e r d e  b a s i s  ( 2 )

Sidinvest NV: 9,12 %

Eigen aandelen

Telindus Group NV:

2,79 %

Andere

aandeelhouders:

63,88 %

100 % 61,61 %

9,97 %

24,75 % 1,12 %
co

nt
ro

le

0,19 %

30,70 %

Telindus Group NV

Groep Cordier:

24,12 %
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Naam Hoofdberoep Einddatum huidig

mandaat na AV van het  

boekjaar eindigend op 

A2 Bouckaert Pierre Executive Vice President Mergers & Acquisitions - Arcelor 31 dec 2002

A1 Cordier Carmen Bestuurder, Telindus Group NV 31 dec 2004

B Dehaene Jean-Luc Bestuurder van vennootschappen 31 dec 2004

B De Publigraaf NV, vertegenwoordigd door De Nolf Rik Voorzitter, Roularta Media Groep NV 31 dec 2002(1)

A1 De Speyebeek NV, vertegenwoordigd door Desimpel Christophe Voorzitter, De Speyebeek NV 31 dec 2002(1)

A1 Guanxi NV, vertegenwoordigd door Everaert Ronald Bestuurder van vennootschappen 31 dec 2006

A2 Hoffmann Gérard Vice-voorzitter Steelcord Business Development 31 dec 2002(1)

A1 Leysen Christian Voorzitter, AXE Investments NV 31 dec 2002(1)

B Malevé Roger Gedelegeerd bestuurder, Stork MEC NV 31 dec 2005

A2 Paprocki Peter Bestuurder-Directeur Sidinvest NV 31 dec 2002(1)

A3 Steyaert Jan Gedelegeerd Bestuurder,Telindus Group 31 dec 2005

B Tordeurs Louis Ondervoorzitter, S.R.I.W. 31 dec 2002

A1 Van Coppenolle Paula Bestuurder, Telindus Group NV 31 dec 2003

B Van der Plassche Daniel Bestuurder, Telindus Group NV 31 dec 2002(1)

B Van Marcke Investments NV, Voorzitter, Van Marcke Investments NV

vertegenwoordigd door Van Marcke Jean 31 dec 2002(1)

B LMCL CV, vertegenwoordigd door Vansteenkiste Luc Gedelegeerd bestuurder, Recticel NV 31 dec 2006

A3 Van Zele Eric Gedelegeerd Bestuurder, Telindus Group 31 dec 2008

B Von Kunitzki Norbert Voorzitter, Centre Universitaire de Luxembourg 31 dec 2003

A2 Vriens August Voorzitter, Gimvindus NV 31 dec 2006

A Bestuurder benoemd door de referentie-aandeelhouder
1 Bestuurder benoemd door de Groep Cordier
2 Bestuurder benoemd door Sidinvest NV
3 Uitvoerend bestuurder 

B Onafhankelijk bestuurder

(1) Ontslagnemend Bestuurder met ingang van de Algemene
Vergadering van 30 mei 2003.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Op 31 december 2002 maakten negentien leden deel uit van de Raad van Bestuur, zoals

weergegeven in onderstaand overzicht. Op 30 mei 2003, datum van de Jaarlijkse Algemene

Vergadering namen zeven bestuurders ontslag, zoals aangegeven in het overzicht van de

bestuurders van Telindus Group. Van de twaalf resterende bestuurders hebben er tien geen

uitvoerende macht en zijn bijgevolg niet betrokken bij het dagelijkse bestuur van de onderneming,
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of bij dat van een van haar dochtermaatschappijen. Vijf van de niet-uitvoerende bestuurders zijn

onafhankelijke bestuurders en werden bijgevolg niet aangesteld door de referentie-

aandeelhouders.

De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt verkozen door de leden van de Raad van Bestuur.

De functie van voorzitter van de Raad van Bestuur is toevertrouwd aan Guanxi NV (met als

permanent vertegenwoordiger Ronald Everaert).

Alle bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een

periode van maximaal zes jaar. Zij kunnen worden herbenoemd en ook te allen tijde uit hun ambt

worden ontzet bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor het

uitoefenen van een bestuurdersmandaat geldt geen leeftijdslimiet.

Werking van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur komt samen wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen, of op

verzoek van tenminste twee bestuurders. In 2002 gebeurde dit vier maal. Klassieke thema’s die

worden besproken tijdens de vergaderingen van de Raad zijn de financiële kwartaalcijfers van de

Telindus Group en de afzonderlijke dochtermaatschappijen, meer in het bijzonder de resultaten en

activiteiten, de cashflows, de financiële situatie en het bedrijfskapitaal, de beslissing tot uitgifte

van warrantplannen, investeringsbeslissingen en de overnamestrategie en -beslissingen. Voorts

worden ook de persberichten op het einde van het jaar, het halfjaarlijkse persbericht en

occasionele financiële persberichten goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Het quorum voor de Raad van Bestuur is bereikt wanneer de meerderheid van de leden aanwezig

of geldig vertegenwoordigd is. Beslissingen worden in principe genomen bij meerderheid van

stemmen door de bestuurders die aanwezig of op een geldige manier vertegenwoordigd zijn. Een

bijzondere meerderheid van 70 procent van de stemmen is vereist voor de goedkeuring van

kapitaalverhogingen binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder is ertoe gerechtigd om zich door één of meer bestuurders

te laten vertegenwoordigen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur en in zijn of haar

plaats rechtsgeldig te stemmen.
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De totale bezoldiging die aan de bestuurders wordt uitgekeerd, bedraagt voor het jaar 2002

€ 1,1 miljoen. Daarvan kwam € 1 miljoen toe aan het executive committee, bestaande uit Guanxi

(vertegenwoordigd door Ronald Everaert) en de twee gedelegeerde bestuurders, Jan Steyaert en

Eric Van Zele. Aan het executive committee werd over het boekjaar 2002 geen variabele

bezoldiging toegekend.

Comités binnen de Raad van Bestuur

Auditcomité

Het Auditcomité adviseert de Raad van Bestuur inzake financiële aangelegenheden en bezit

dezelfde onderzoeksbevoegdheden als die welke door de Belgische wetgeving worden toegekend

aan commissarissen.

Per eind maart 2003 bestaat het Auditcomité uit vijf bestuurders, die werden gekozen op grond

van hun specifieke competenties. Het Auditcomité staat onder leiding van Pierre Bouckaert. De

overige leden zijn Ronald Everaert, Christian Leysen(1), Roger Malevé en Jan Steyaert. Vier leden

van het Auditcomité, waaronder een onafhankelijke bestuurder, hebben geen uitvoerende

bevoegdheid. Een van de leden bezit een uitvoerende bevoegdheid.

In 2002 hield het Auditcomité vier vergaderingen om de financiële verslaggeving binnen de Groep

op te volgen. Het Auditcomité besprak voorts de inhoud en conclusies van interne en externe audits,

nam beslissingen inzake waarderingsregels en meer bepaald de planning inzake implementatie van

IFRS en superviseert de financiële relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders. 

(1) Ontslagnemend, naar aanleiding van het ontslag in de Raad van Bestuur. In een vervangende benoeming zal

worden voorzien in de éérstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
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De totale bezoldiging, toegekend naar aanleiding van hun mandaat als lid van het auditcomité

bedroeg voor het jaar 2002 € 18.750.

Remuneratiecomité

Het Remuneratiecomité adviseert de Raad van Bestuur bij het bepalen van de bezoldiging van

het senior management van de groep (inclusief de uitvoerende bestuurders) en inzake het

bezoldigingsbeleid dat moet worden toegepast binnen de Telindus Group in haar geheel.

Tevens werden aan het Remuneratiecomité in het kader van het warrantenplan bepaalde

bevoegdheden toegekend. Het remuneratiecomité kwam tijdens het jaar 2002 twee keer

samen.

Luc Vansteenkiste, een onafhankelijke bestuurder, zit het Remuneratiecomité voor. De andere

leden zijn Peter Paprocki(1), Jan Steyaert, Daniël Van der Plassche(1) en August Vriens, één

uitvoerend lid en vier niet-uitvoerende leden, waarvan twee onafhankelijk.

De totale bezoldiging, toegekend naar aanleiding van hun benoeming als lid van het

Remuneratiecomité bedroeg voor het jaar 2002 € 12.500.

Strategisch comité 

Het strategisch comité werd op het einde van het jaar 2002 samengesteld en telt acht leden. De

leden zijn Jan Steyaert, Carmen Cordier, Pierre Bouckaert, Ronald Everaert, Christian Leysen(1), Louis

Tordeurs, Luc Van Steenkiste en Eric Van Zele. Het comité heeft tot op heden driemaal vergaderd,

sinds het begin van 2003.

p.53
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Het comité werd opgericht om de strategische opties van de groep te bespreking en te beoordelen.

Te dien einde werd het strategische driejarenplan en het budget voor 2003 besproken, geëvalueerd

en met een positief advies ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Dagelijks bestuur van de Telindus groep

Het dagelijks bestuur van de Telindus Group wordt waargenomen door Jan Steyaert en Eric Van

Zele die samen met Ronald Everaert het Executive Committee(1) vormen. In principe komt dit

comité op maandelijkse basis samen.

De operationele activiteiten worden opgevolgd door gedelegeerd bestuurder Eric Van Zele en door

vier Vice-Presidents (VP).

Eric Van Zele verantwoordelijk voor Business Development

Vincent Simonart VP Operations

Edwin Bex VP Financiën en Administratie

René Lathouwers VP Technologie en Engineering

Guy Vanderlinden VP Emerging Countries

De CEO en de VP’s vergaderen tweewekelijks en bespreken o.m. de technologische focus, de

operationele organisatie, de financiële prestaties van de Telindus Group.

Elk kwartaal vergadert het operationele management samen met de country managers, tijdens een

tweedaagse managementraad. Tijdens die bijeenkomst worden dezelfde gegevens besproken als

die welke hierboven zijn opgesomd.

De corporate activiteiten omvatten audit, juridische zaken, thesaurie, fiscaliteit, personeelszaken,

real estate, investor relations en acquisities, en staan onder het toezicht van gedelegeerd

(1) Het executive committee kwalificeert niet als directiecomité, in de zin van het artikel 524bis van het wetboek

van vennootschappen.
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bestuurder Jan Steyaert. Deze activiteiten ondersteunen het voornoemde operationele team bij

zijn besluitvorming.

Dividendenbeleid

De dividendpolitiek van de groep bestaat in het uitkeren van een dividend ten belope van

ongeveer 25 % van het courante resultaat na belastingen. Omwille van de minder goede

resultaten die Telindus heeft geboekt in 2002, zal de Raad van Bestuur aan de Algemene

Vergadering van 30 Mei 2003 echter voorstellen om geen dividend uit te keren voor het jaar 2002.

Commissaris

De jaarrekening van de Telindus Group werd gecontroleerd door Ernst & Young

Bedrijfsrevisoren, Marcel Thirylaan 204, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door Rosita van Maele

en Jan De Luyck. Aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van 30 mei 2003 zal worden

voorgesteld om naar de toekomst enkel nog Jan De Luyck te benoemen als permanent

vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren.

De commissaris van de vennootschap heeft zowel de geconsolideerde jaarrekening als de

enkelvoudige jaarrekening van de Telindus Group NV zonder voorbehoud goedgekeurd.

Dit jaarverslag bevat een volledige versie van de geconsolideerde jaarrekening van de Telindus

Group. Van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap werd een verkorte versie

bijgevoegd, conform artikel 105 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen. De

geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekeningen van de vennootschap zullen in juni 2003

worden neergelegd bij de Nationale Bank van België en tevens beschikbaar zijn op de

exploitatiezetel van de vennootschap.

p.55
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informatie voor de 

Beurs 

De aandelen van Telindus Group zijn genoteerd op de

Continumarkt van Euronext Brussel. 

Telindus is zowel opgenomen in de Euronext Next 150 Index als

in de NextEconomy Index. 

Aandelenkapitaal

Er bestaan momenteel 40.436.930 aandelen, die allen

dividendgerechtigd zijn. Als gevolg van de uitoefening van

bestaande warranten (zie beneden) kunnen daar maximaal

3.654.161 aandelen bijkomen. 

Uitstaande warranten

Telindus wil zijn personeel laten meeprofiteren van het

groeipotentieel van het aandeel op middellange tot lange termijn.

Daarom werden in 1998, 1999, 2000 en 2001 warranten

uitgegeven, waarop de werknemers konden inschrijven. Deze

warranten hebben een maximale looptijd van vijf jaar en kunnen

vanaf het derde jaar worden uitgeoefend. Er zijn drie periodes

van uitoefening voorzien, waarin telkens een derde van het totale

aantal warranten in aandelen kan worden omgezet. De

omruilverhouding bedraagt één aandeel voor één warrant. De

respectievelijke uitoefenprijzen bedragen € 19,92 (voor de

warranten uit 1998), € 20,82 (1999), € 20,44 (2000) en € 7,93

(2001) per aandeel. 

Het aantal uitstaande warranten in maart 2003 en de

respectievelijke uitoefenperiodes vindt u in onderstaande tabel:



De vergadering van de Raad van Bestuur van Telindus Group heeft in haar vergadering van 16

april 2003 de beslissing genomen om de verlenging van alle bestaande warrantenplannen met een

periode van 3 jaar voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 mei

2003.

Eigen aandelen 

Op 31 december 2002 bezat Telindus Group 1.443.488 eigen aandelen, wat overeenstemt met

3,6 % van het totale aantal bestaande aandelen. Deze aandelen werden, na goedkeuring door de

Raad van Bestuur op de beurs aangekocht. Per 31 december 2002 staan zij gewaardeerd aan de

slotkoers van het aandeel (€ 4,0). 

In 2003 heeft Telindus Group nog netto 192.515 eigen aandelen aangekocht, tegen een

gemiddelde prijs van € 4,1. Op eind april bezat Telindus Group bijgevolg 1.636.003 eigen aandelen,

wat overeenkomt met 4,0 % van het uitstaand aantal aandelen.

.
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aandeelhouders

Aanbod Uitoefenprijs Aantal Uitoefenperiodes

uitstaande

warranten

Jaar € feb. 2003 nov. 2003 feb. 2004 aug. 2004 feb. 2005 aug. 2005 feb. 2006 aug. 2006

1998 19,92 859.650 859.650

1999 20,82 834.565 297.879 272.758 263.928

2000 20,44 1.272.910 442.373 418.704 411.833

2001 7,93 687.036 250.558 224.665 211.863

Totaal 3.654.161 297.879 1.132.408 442.373 263.928 669.262 411.833 224.665 211.863



informatie 

Koers van het aandeel

In bovenstaande tabel vindt u de hoogste koers, de laagste koers, de slotkoers op 31 december van

het betrokken jaar en de gemiddelde dagelijks verhandelde volumes over een periode van vijf jaar. 

Op basis van een koers van € 5,1 op 30 april 2003, bedraagt de beurskapitalisatie van de Telindus

Group € 206 miljoen. 

Hoogste Laagste Einde Periode Gemiddelde dagelijks 

verhandelde volumes 

Aandelenkoers € € €

1998 26,97 10,91 20,13 47.048    

1999 30,40 17,62 26,60 59.729    

2000 30,20 16,69 17,75 55.470    

2001 20,00 9,13 8,00 63.975    

2002

Kw. 1 8,65 6,76 6,77 45.929    

Kw. 2 6,94 4,81 5,70 40.444    

Kw. 3 5,70 3,46 3,50 21.316    

Kw.4 4,70 3,40 4,00 31.697    

2003

Kw. 1 4,52 3,90 4,20 23.623    

Kw. 2 (afgesloten op 30 april) 5,20 4,21 5,10 28.465    
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Koersevolutie 

Bovenstaande grafiek toont de evolutie van de aandelenkoers van Telindus Group in vergelijking

met de evolutie van de BEL-20 index en de Next 150 index tijdens de periode van 2 januari 2001

tot en met 30 april 2003. 

p.59
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belangrijke financiële 

Mobistar: participatie van 4,67 %

(www.mobistar.be)

Mobistar, dat voor 50,79 % wordt gecontroleerd door Orange

(France Télécom Groep, via Wirefree Services Belgium) profileert

zich vandaag als de op één na grootste operator in België.

Mobistar beschrijft zichzelf als de preferente telecomoperator die

eersteklas producten en diensten levert, zowel voor de

consumenten- als voor de businessmarkt.

Mobiele telefonie

In 2002 steeg de penetratiegraad van de mobiele telefonie in

België van zowat 75 % eind 2001 tot ongeveer 78 % op 31

december 2002. Mobistar verhoogde zijn actief klantenbestand

met 6,5 % tot een totaal van 2.305.390 klanten, hierdoor

vergrootte het zijn marktaandeel in actieve klanten dat eind 2002

32 % bedroeg. Dit succes had tot gevolg dat de EBITDA marge

van de mobiele activiteit in 2002 sterke verbeterde. Die steeg

naar 35,7 % in 2002 tegen 23,4 % in 2001.

Geconsolideerde cijfers voor Mobistar

In 2002 overtrof Mobistar de rendabiliteitsdoelstellingen met een

geconsolideerde nettowinst van € 102 miljoen.



Vooruitzichten

De penetratiegraad van 78 % die eind 2002 werd gehaald, suggereert een geleidelijke verzadiging

van de Belgische markt van mobiele telefonie. Een belangrijke groei van de markt van de mobiele

telecommunicatie ligt nu meer in de ontwikkeling van spraaktelefonie, alsmede in de komende

ontwikkelingen op het vlak van mobiele datatransmissie en multimedia. Daarnaast verkent

Mobistar ook andere groeidomeinen zoals de ontwikkelingen van machine-to-machine-

toepassingen en banktoepassingen.

Op het vlak van UMTS zijn er aanzienlijke investeringen vereist voor de ontplooiing van een

dergelijke technologie, maar het nieuwe tijdschema dat de regering heeft vooropgesteld, geeft de

operatoren de kans om deze investering beter te spreiden in functie van de potentiële inkomsten.
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 investeringen

(in € miljoen) 2002 2001 2000

Bedrijfsopbrengsten 1.034 881 621

EBITDA 317 155 78

Courant resultaat 104 (31) (56)

Nettowinst 102 (31) (56)

Aantal actieve abonnees (in eenheden) 2.305.390 2.164.000 1.800.000



belangrijke financiële  

Mitiska Net Fund Europe: participatie van 5,6 %

(www.netfundeurope.com)

Mitiska Net Fund Europe is een Belgisch risicokapitaalfonds met een initieel kapitaal van € 71,5

miljoen, waarvan eind december 2002 reeds € 50,2 miljoen was volstort. In het boekjaar 2002

werd in dit fonds een kapitaalvermindering doorgevoerd waarbij het kapitaal werd teruggebracht

naar € 54 miljoen. 

Het fonds belegt voornamelijk in Europese niet-beursgenoteerde internetbedrijven, doch met een

zekere diversiteit in termen van subsector, beleggingsduur en geografische ligging. Eind december

2002 bevatte de portefeuille 20 participaties. 

De Telindus Group investeerde tot op datum van 2002 een bedrag van € 2,8 miljoen met een

verdere toezegging van € 0,2 miljoen. Per 31 december 2002 bedraagt de waarde van deze

participatie in de boeken van Telindus Group € 0,5 miljoen. Deze waarde is het resultaat van de

waardevermindering van € 1,7 miljoen in 2001 en een bijkomende waardevermindering van

€ 0,6 miljoen in 2002.
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SpearHead Security Technologies Inc.: participatie van 6,8 %

(www.spearheadsecurity.com)

In 2000 belegde Telindus een bedrag van USD 5,5 miljoen in ruil voor een participatie van 6,8 % in

Spearhead. Spearhead verricht baanbrekend werk in de ontwikkeling van een nieuw niveau van

netwerkbeveiliging. De NetGAP vormt een aanvulling voor de bestaande beveiligingsinfrastructuur

van de organisatie, die bescherming biedt tegen zowel bekende als onbekende zwakke plekken in

netwerken en besturingssystemen.

Aangezien het bedrijf momenteel start met de commercialisering van zijn NetGAP, blijft de omzet

matig en lijdt de onderneming aanloopverliezen. Een kritische analyse van deze participatie per

eind 2002 resulteerde in een afwaardering met € 5 miljoen van de participatie in Spearhead tot de

waarde van haar netto eigen vermogen. 

p.63



de waarden 

De waarden van Telindus

Telindus is als netwerkintegrator geëvolueerd van een

productiebedrijf naar een leverancier van diensten, een evolutie die

nog in volle gang is. Het uitbouwen van de strategie gebeurt op de

eerste plaats op een technologische basis, maar wordt altijd

aangevuld met een aantal meer omvattende waarden. Technologie

is immers steeds gebaseerd op een sterke menselijke factor in de

organisatie. Om een eenheid te vormen naar de buitenwereld toe,

is het belangrijk dat alle medewerkers dezelfde waarden uitdragen

en onderschrijven. We plaatsen die waarden even op een rijtje. 

Excellence

Excellence staat voor alle producten en diensten die Telindus

levert, zit vervat in de organisatie en haar processen, maar wordt

op de eerste plaats uitgedragen door haar medewerkers. Het zijn

vooral de mensen die Telindus maken. Uitmuntendheid, kwaliteit,

de wil om altijd beter te doen, zijn hierbij centrale begrippen.

Telindus gaat altijd voor dat ietsje meer; voor onze klanten halen

wij het onderste uit de kan. 

Integriteit

Integriteit staat voor ongeschondenheid en onkreukbaarheid.

Onze integriteit slaat zowel op de mensen als op de business.

Zaken doen met een integer bedrijf als Telindus houdt in dat de

relatie eerlijk, open en oprecht is. Integriteit gaat echter verder:

het houdt ook in dat aan beide kanten verantwoordelijkheden

worden opgenomen. 



Leadership

Telindus is één van de marktleiders, kent stevige competitie in de markt en is daar terecht fier op.

Het begrip leader reikt echter verder dan alleen onze technologische know-how. Ook als persoon

kan je voor iemand een leader of mentor zijn. Het is die filosofie die de werknemers van Telindus

willen uitdragen. 

Innovation

Zeker in de technologiesector geldt dat stilstand gelijkstaat met achteruitgang. Een bedrijf als

Telindus kan enkel groeien door innovatie en de volgehouden studie van nieuwe technologieën,

markten en trends. Verandering, flexibiliteit, innovatie en vooruitgang zijn sleutelfactoren om het

succes van de onderneming te bestendigen. 

Devotion

'Devotion' kan een religieuze ondertoon hebben, maar moet hier in een bredere context worden

begrepen. Alleen wie zich met 100 % toewijding op zijn werk focust, kan goede prestaties leveren.

Iets wat je met plezier en trots doet, krijgt een extra meerwaarde door de creativiteit en de

'devotie' waarmee je eraan begint. Met de juiste spirit en motivatie, raak je veel verder en kan je

ook anderen motiveren. 

Team spirit

Team spirit is waarschijnlijk de belangrijkste van de zes waarden die Telindus hoog in het vaandel

voert. De top bereik je niet alleen, maar is het werk van een compleet team. Achter elke winnaar

staat een groep, een ploeg van mensen. Deze stelling geldt a fortiori voor Telindus, waar ook

steeds meer virtuele, transnationale teams aan het werk zijn. Binnen een team is het belangrijk om

te weten wat je aan elkaar hebt, op wie je kan terugvallen als je het even moeilijk hebt. Samen

bereik je meer dan alleen. 
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van Telindus



de waarden 

Twee handen op één buik, voor een ander door het vuur gaan… Het zijn bij Telindus geen loze

begrippen. Gedeelde kennis is de basis van een collectief geheugen. Team spirit betekent samen

dingen doen, maar ook samen zaken ontdekken en uitdokteren. Deze filosofie willen we niet alleen

intern uitdragen, maar ook naar de klanten toe. Het is dankzij de volledige inzet van onze teams

dat Telindus een sterkere toekomst tegemoet gaat. 

Events

Telindus voert een actieve communicatiepolitiek op het gebied van events, met als hoogtepunt het

jaarlijkse Internationale Symposium tijdens de maand oktober in Brussel, België.

De 29ste editie van het Internationale Symposium op 24 oktober 2002 onder het thema ‘Network

Present Value’ (NPV) was het toneel voor ongeveer 2000 genodigden, waarvan 34 % van buiten

het Belgische grondgebied kwam. Als platform voor de eigen oplossingen en diensten, biedt een

dergelijk evenement voor een groot aantal leveranciers, partners en klanten eveneens de nodige

exposure. 

International Symposium.
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Telindus heeft dan ook de intentie dit evenement internationaal verder uit te bouwen en te

promoten. 

De toespraak van Eric Van Zele tijdens de plenaire sessie onderschreef het thema en gaf een

update van de transitiefase die Telindus vorig jaar doormaakte. Ook het International Service

Centre (ISC) werd tijdens dezelfde sessie officieel publiek gemaakt. De namiddag wordt

traditioneel ingenomen door activiteiten op de beursvloer en door een aantal workshop tracks

over diverse topics.

Dit jaar heeft het Internationale Symposium plaats op donderdag 30 oktober 2003. Inschrijven kan

online op de exclusieve event website www.telindussymposium.com

Naast dit jaarlijkse, exclusieve Telindus event is ‘the integrator’ ook prominent aanwezig op de

belangrijkste sectoriële evenementen. Passenger Terminal in Hamburg, Cebit in Hannover, Telecom

World in Genève zijn slechts een aantal voorbeelden van instrumenten waarmee het bedrijf

respectievelijk zijn productiefaciliteiten en/of integratieactiviteiten kan positioneren bij een breed

publiek.

Eventcommunicatie rond deze grote beurzen en het Internationale Symposium wordt mede

ondersteund door het corporate klantenmagazine “the integrator” dat semesterieel verspreid

wordt in Europa en Azië op 25.000 exemplaren. 

De corporate marketing communicationsstrategie met betrekking tot events wordt verder vertaald

naar locale initiatieven in de operationele landen. Zo heeft elk land zijn reeks van technologie-

seminaries, executive briefings, corporate hospitality events en een aanwezigheid op beurzen. 

Verscheidene landen beschikken over instrumenten voor klantencommunicatie, die hen toelaten

op zeer regelmatige basis relevante informatie in de gepaste taal rond locale initiatieven en events

bekend te maken. Denken we hier bijvoorbeeld aan newsletters en e-zines.

Het dient aangegeven dat Telindus zich toespitst op geïntegreerde marketing communicatie (IMC)

waarbij enerzijds brand awareness en corporate image gestimuleerd worden en anderzijds demand

creation veel aandacht krijgt. Deze focus op prospectie en lead generation zal ongetwijfeld

exponentieel toenemen met de groei van de onderneming. 

p.67

 van Telindus



Geconsol ideerde Jaarrekening

Afges loten op 31 december  2002
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Jaar eindigend op 31 december Toelichting 2002 2001 2000
€’000

Bedrijfsopbrengsten 566.550 655.026 559.411
Omzet 7 553.361 637.274 542.731
Wijziging in voorraad goederen in bewerking, 
gereed product en bestellingen in uitvoering 6.310 11.402 9.838
Geproduceerde vaste activa 726 28 13
Andere bedrijfsopbrengsten 6.153 6.322 6.829

Bedrijfskosten 8 (572.332) (652.456) (536.511)
Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (348.370) (424.116) (380.718)
Wijziging in voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (5.598) 582 30.821
Diensten en diverse goederen 9 (59.205) (59.581) (55.169)
Personeelskosten 10 (129.126) (134.589) (111.892)
Afschrijvingen (uitgezonderd op goodwill) 11 (23.172) (14.471) (13.463)
Waardeverminderingen op voorraden, 
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen 12 (3.986) (17.980) (4.030)
Voorzieningen (243) (486) (587)
Andere bedrijfskosten (2.632) (1.815) (1.473)

Bedrijfsresultaat (5.782) 2.570 22.900

Financieel resultaat 13 (5.236) (4.509) (1.559)
Afschrijvingen van goodwill (2.501) (2.666) (2.434)
Waardevermindering op eigen aandelen (2.037) (2.344) (423)
Intrestopbrengsten 2.430 4.741 7.341
Intrestkosten (1.310) (3.364) (3.424)
Wisselkoerswinsten en (verliezen), netto (1.541) (876) (2.684)
Andere financiële opbrengsten en (kosten), netto (277) 0 65

Winst (verlies) vóór uitzonderlijk resultaat en belastingen (11.018) (1.939) 21.341

Uitzonderlijk resultaat 14 (9.644) (8.367) 113.034
Meerwaarde op verkoop van financiële investeringen 5.271 0 113.810
Waardevermindering op financiële investeringen (5.645) (1.820) 0
Herstructureringskosten (9.270) (6.446) (1.518)
Andere uitzonderlijke opbrengsten en (kosten), netto 0 (101) 742

Winst (verlies) vóór belastingen (20.662) (10.306) 134.375

Belastingen 15 (706) (2.147) (4.836)
Courante belastingen (749) (2.368) (4.663)
Uitgestelde belastingen 43 221 (173)

Winst (verlies) van het boekjaar (21.368) (12.453) 129.539
Aandeel van de groep (21.766) (12.861) 128.427
Aandeel van derden 398 408 1.112

Resultaat per aandeel (in €) 16
Netto (0,55) (0,32) 3,18
Verwaterd (0,55) (0,32) 2,90

geconsolideerde resultatenrekening



geconsolideerde balans

Jaar eindigend op 31 december Toelichting 2002 2001 2000
€’000

Vaste activa 168.242 151.004 133.736
Oprichtingskosten 17 2.122 3.768 5.643
Goodwill 18 61.907 64.184 63.637
Immateriële vaste activa 19 5.091 4.056 2.969
Materiële vaste activa 20 80.429 53.675 34.723
Financiële investeringen 21 18.693 25.321 26.764

Vlottende activa 361.654 418.046 460.449
Voorraden 22 47.003 56.671 68.174
Bestellingen in uitvoering 23 4.240 16.147 14.530
Handelsvorderingen 201.817 199.357 248.579
Overige vorderingen 13.974 11.204 4.359
Financiële investeringen 21 / 27 56.251 97.984 95.238
Liquide middelen 27 20.038 21.558 17.888
Over te dragen kosten en toe te rekenen opbrengsten 18.331 15.125 11.681

Totaal der activa 529.896 569.050 594.185
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Jaar eindigend op 31 december Toelichting 2002 2001 2000
€’000

Eigen vermogen 24 304.191 321.001 351.326
Kapitaal 134.444 134.444 134.444
Uitgiftepremie 143.058 143.058 143.058
Geconsolideerde reserves 70.909 105.447 172.411
Goodwill in mindering van het eigen vermogen (45.065) (61.969) (98.493)
Omrekeningsverschillen (985) (597) (922)
Kapitaalsubsidies 1.830 618 828

Belangen van derden 5.157 5.525 6.046

Voorzieningen, uitgestelde belastingen en leningen op meer dan één jaar 13.781 8.976 6.405
Voorzieningen 25 9.590 6.363 2.901
Uitgestelde belastingen 26 986 1.029 1.270
Leningen op meer dan één jaar 27 3.205 1.584 2.234

Schulden op ten hoogste één jaar 206.767 233.548 230.408
Leningen op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 27 900 357 1.299
Leningen op ten hoogste één jaar 27 11.929 28.184 38.458
Handelsschulden 104.285 92.919 92.156
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8.352 11.307 17.425
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 28 36.040 37.197 33.325
Overige schulden 7.364 21.348 12.487
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 29 37.897 42.236 35.258

Totaal der passiva 529.896 569.050 594.185



geconsolideerde cash flow tabel

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001 2000
€’000

Operationele activiteiten
Winst (verlies) vóór uitzonderlijk resultaat en belastingen (11.018) (1.939) 21.341
Afschrijvingen (uitgezonderd op goodwill) 25.673 17.132 15.897
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen 
in uitvoering en handelsvorderingen 3.986 17.943 4.030
Voorzieningen (238) 257 672
Belangen van derden (284) (1.419) (499)
Operationele cash flow vóór wijzigingen in bedrijfskapitaal, 
belastingen en uitzonderlijke resultaten 18.119 31.974 41.441
(Stijging) daling in voorraden en bestellingen in uitvoering 16.010 (1.949) (44.364)
(Stijging) daling in vorderingen (3.882) 45.600 (96.901)
Stijging (daling) in handelsschulden 11.366 (18.540) 12.923
Overige wijzigingen in het bedrijfskapitaal (15.223) 13.341 4.096
Operationele cash flow vóór uitzonderlijk resultaat en belastingen 26.390 70.426 (82.805)
Belastingen (656) (2.388) (4.592)
Herstructureringskosten (5.805) (3.241) (1.519)
Cash flow uit operationele activiteiten 19.929 64.797 (88.916)

Investeringen 
Geactiveerde oprichtingskosten (111) 0 (196)
Investeringen in immateriële vaste activa (3.413) (2.508) (1.460)
Inkomsten uit verkoop van immateriële vaste activa 421 0 0
Investeringen in materiële vaste activa (55.201) (40.443) (15.828)
Inkomsten uit verkoop van materiële vaste activa 8.464 10.639 4.929
Acquisities van verbonden ondernemingen, exclusief verkregen liquide middelen (224) (6.551) (112.164)
Acquisities van niet-geconsolideerde deelnemingen (200) (400) (6.827)
Verkopen van verbonden ondernemingen, exclusief liquide middelen 0 0 709
Verkopen van niet-geconsolideerde deelnemingen 6.938 0 118.979
(Stijging) daling van gestorte waarborgen (484) 24 (426)
Cash flow uit investeringen (43.810) (39.239) (12.284)

Financiële verrichtingen
Stijging (daling) van leningen op ten hoogste één jaar (15.401) (10.274) 0
Stijging (daling) van leningen op meer dan één jaar 2.164 (651) (516)
Stijging (daling) in leningen op meer dan één jaar 
door acquisities van verbonden ondernemingen 0 (2.149) (218)
Betaalde dividenden (6.011) (6.066) (4.044)
Inkoop van eigen aandelen (2.878) (1.820) (1.077)
Cash flow uit financiële verrichtingen (22.126) (20.960) (5.855)

Wijziging in liquide middelen (46.007) 4.598 (107.055)
Liquide middelen op 1 januari (*) 116.647 112.049 219.104
Liquide middelen op 31 december (*) 70.515 116.647 112.049

(*) Liquide middelen omvatten in deze cash flow tabel de financiële investeringen op korte termijn met uitzondering van de eigen aandelen
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Kapitaal Uitgifte Geconso- Goodwill Omreke- Kapitaal Totaal 
premie lideerde in mindering ningsver- subsidies eigen

reserves van het eigen schillen vermogen
€’000 vermogen

1 januari 2001 134.444 143.058 172.411 (98.493) (921) 828 351.327
Netto groepsresultaat (12.861) (12.861)
Dividend (6.011) (6.011)
Goodwill op acquisities (11.434) (11.434)
Afschrijvingen goodwill (17.706) 17.706 0
Waardevermindering op goodwill (30.252) 30.252 0
Tantièmes (134) (134)
Overige 324 (210) 114
31 december 2001 134.444 143.058 105.447 (61.969) (597) 618 321.001

1 januari 2002 134.444 143.058 105.447 (61.969) (597) 618 321.001
Netto groepsresultaat (21.766) (21.766)
Afschrijvingen goodwill (13.129) 13.129 0
Wijziging goodwill 3.775 3.775
Tantièmes (125) (125)
Overige 482 (388) 1.212 1.306
31 december 2002 134.444 143.058 70.909 (45.065) (985) 1.830 304.191

geconsolideerde tabel van 
veranderingen in eigen vermogen



toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening

1. Identificatie
Telindus Group NV (de “Onderneming”) is een naamloze vennootschap gevestigd in België en geregistreerd in IJzerlaan 24, 1040 Brussel.

Haar handelsregisternummer in de Kamer van Koophandel te Brussel is HR 441501. Haar BTW nummer is BE 442.674.035.

De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming afgesloten op 31 december 2002 omvat Telindus Group NV en haar dochteronderne-

mingen (de “Groep”). De vergelijkende cijfers zijn opgenomen voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2001 en afgesloten op 31 decem-

ber 2001 en zijn consistent met de jaarrekening van 2001. De geconsolideerde jaarrekening werd door de bestuurders goedgekeurd op de

Raad van Bestuur van 16 april 2003 en door de aandeelhouders op de Algemene Vergadering van 30 mei 2003. 

De lijst van bestuurders en de commissaris werd in het jaarverslag opgenomen op pagina’s 50 en 55. De voornaamste activiteiten van de

groep zijn beschreven in het jaarverslag op pagina’s 2 tot 5.

2. Conformiteitsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld onder de Belgische wetgeving in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boe-

khoudprincipes in België (“Belgian GAAP”).

3. Eerste toepassing van IFRS (niet geauditeerde cijfers)
Momenteel is de Groep bezig met de overgang van Belgian GAAP naar “International Financial Reporting Standards” (IFRS) – voorheen

“International Accounting Standards” (IAS) – als basis voor de boekhouding. Het is de bedoeling van de bestuurders om de geconsolideerde

jaarrekening op te stellen en te publiceren conform IFRS vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2004, met vergelijkende cijfers voor

2003. Bijgevolg is de overgangsdatum naar IFRS 1 januari 2003, die ook de datum van de IFRS openingsbalans is.

Bij het berekenen van de impact van de conversie heeft de Groep geanticipeerd op de bepalingen van het ontwerp van de standaarden 

ED 1 – “First-Time Application of IFRS” gepubliceerd in juli 2002 en ED 3 – “Business Combinations” gepubliceerd in december 2002. Met

het ontwerp van standaard ED 2 – “Share-based Payment” werd geen rekening gehouden.

Onder de huidige IFRS normen zou een eerste toepassing vereisen dat SIC 8 – “First-Time Application of IASs as the Primary Basis of

Accounting” toegepast wordt, welke een volledige, retroactieve toepassing van de IFRS normen vereist, alsof de jaarrekening altijd al werd

opgesteld overeenkomstig IFRS. ED 1 vereist eveneens een volledige, retroactieve toepassing van de IFRS normen maar voorziet in een

aantal uitzonderingen. Het ontwerp van standaard bepaalt ook dat een onderneming die IFRS voor de eerste maal toepast enkel de meest

recente versie van de IFRS normen mag gebruiken. De Groep zal waarschijnlijk gebruik maken van de uitzonderingen met betrekking tot

acquisities, personeelsvoordelen en financiële instrumenten. De uitzonderingen die betrekking hebben op materiële vaste activa, het

gebruik van bepaalde waarderingen om de kost van materiële vaste activa te bepalen en cumulatieve omrekeningsverschillen, zullen waar-

schijnlijk niet gebruikt worden, of zijn niet van toepassing. De anticipatie van de bepalingen van ED 3 bij de berekening van de impact van

eerste toepassing van IFRS slaan voornamelijk op het verbieden van afschrijvingen op goodwill.

Gezien hetgeen hierboven wordt vermeld, dient de lezer van de geconsolideerde jaarrekening bewust te zijn dat de impactberekeningen
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niet gebaseerd zijn op IFRS normen in voege op 31 december 2002. Voorts zijn de berekeningen niet exhaustief en kunnen deze nog wijzi-

gingen.

De belangrijkste domeinen waarin de overgang van Belgische boekhoudprincipes naar IFRS een impact zal hebben op de financiële toe-

stand en resultaten, zijn:

Vermoedelijke Vermoedelijke

impact op het impact op de 

IFRS eigen vermogen IFRS 2003 

op 1 januari 2003 resultatenrekening 

credit – (debet) credit – (debet)

€ Mio

Activering van ontwikkelingskosten (a) 0 2,0

Afschrijvingen goodwill (b) 0 2,5

Oprichtingskosten (c) (2,1) 1,6

Financiële investeringen (Mobistar) (d) 50,2 pm

Eigen aandelen (e) (5,8) pm

Voorziening voor herstructureringen (f) 3,4 (3,4)

Pensioenen (g) te bepalen pm

Uitgestelde belastingen (h) 35,0 pm

Totale impact 80,7 2,7

( a )  A c t i v e r i n g  v a n  o n t w i k k e l i n g s k o s t e n
In de geconsolideerde jaarrekening onder Belgian GAAP worden alle interne uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in kosten opgeno-

men in de periode waarin ze werden opgelopen. Volgens IFRS moeten de ontwikkelingskosten die aan bepaalde voorwaarden voldoen,

geactiveerd worden. Deze wijziging in waarderingsregel heeft geen invloed op de IFRS openingsbalans van het eigen vermogen per 1

januari 2003, omdat er geen ontwikkelingskosten van 2002 en eerdere periodes zullen geactiveerd worden. Nochtans zal het uitstellen van

de kost (door afschrijvingen) van ontwikkelingsuitgaven vanaf 2003, een positieve impact hebben in de komende jaren (ongeveer € 2 mil-

joen in 2003).

( b )  A f s c h r i j v i n g  g o o d w i l l
In de jaarrekening opgesteld volgens Belgian GAAP, wordt goodwill afgeschreven over een periode van 30 jaar; de afschrijvingslast voor

2003 wordt geschat op € 2,5 miljoen. Onder het ontwerp van IFRS standaard ED 3 – “Business Combinations” zal goodwill niet meer wor-

den afgeschreven maar onderworpen worden aan een jaarlijkse test op minderwaarde. Het bedrag van goodwill in de IFRS openingsbalans

is gelijk aan de netto boekwaarde van goodwill in de Belgian GAAP jaarrekening per 31 december 2002, eventueel gecorrigeerd voor een

minderwaarde. De waarderingstest uitgevoerd op goodwill per 31 december 2002 volgens IFRS methodologie heeft geen minderwaarde

opgeleverd die zou opgenomen moeten worden in de IFRS openingsbalans.
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( c )  O p r i c h t i n g s k o s t e n  

In de geconsolideerde jaarrekening onder Belgian GAAP werden sommige oprichtingskosten geactiveerd. Onder IFRS worden

oprichtingskosten in de resultatenrekening opgenomen in de periode waarop ze betrekking hebben. De eliminatie van deze geactiveerde

oprichtingskosten in de IFRS openingsbalans zal het eigen vermogen doen afnemen met € 2,1 miljoen. De afschrijvingslast die in de

Belgian GAAP jaarrekening in 2003 zal opgenomen worden bedraagt ongeveer € 1,6 miljoen.

( d )  F i n a n c i ë l e  i n v e s t e r i n g e n

In de Belgian GAAP jaarrekening wordt de deelneming in Mobistar opgenomen aan historische aanschaffingswaarde. Volgens IFRS dient

deze investering opgenomen te worden aan marktwaarde (“marktconforme waarde”). Per 31 december 2002, bedraagt de slotkoers van het

Mobistar aandeel € 22,69, waardoor het eigen vermogen in de IFRS openingsbalans per 1 januari 2003 (i.e. een

herwaarderingsmeerwaarde) zal toenemen met € 50,2 miljoen.

( e )  E i g e n  a a n d e l e n

Onder de Belgische boekhoudprincipes worden eigen aandelen in de vlottende activa opgenomen aan aanschaffingswaarde. Een

minderwaarde wordt geboekt indien de marktwaarde beneden de aanschaffingswaarde noteert. Onder IFRS worden eigen aandelen niet

onder de activa opgenomen, maar wordt de aanschaffingswaarde van de aandelen in mindering gebracht van het eigen vermogen. Latere

fluctuaties in marktwaarde hebben geen invloed op het bedrag dat in mindering werd gebracht van het eigen vermogen. Dit verschil in

waarderingsregel zal een daling van het eigen vermogen in de IFRS openingsbalans met zich meebrengen ten bedrage van € 5,8 miljoen.

( f )  Vo o r z i e n i n g  v o o r  h e r s t r u c t u r e r i n g e n

In de Belgian GAAP jaarrekening van 2002 werd een totale herstructureringsprovisie van € 5,8 miljoen opgenomen. Onder IFRS moet een

provisie voor herstructurering worden geboekt indien er een formeel, gedetailleerd plan voor herstructurering bestaat en indien een

verwachting werd gecreëerd ten aanzien van het getroffen personeel dat het plan zal uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door aankondiging

van de belangrijkste punten van het plan). Een gedeelte van deze voorwaarden werd niet helemaal voldaan op 31 december 2002.

Bijgevolg zal € 3,4 miljoen van de provisie geboekt in de Belgian GAAP jaarrekening van 2002, teruggnomen worden in de IFRS

openingsbalans (waardoor het eigen vermogen zal stijgen) en in kosten genomen worden in 2003. 
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( g )  Pe n s i o e n e n

Enkele landen hebben een pensioenplan in voege van het type met een te bereiken doel (“defined benefit”). Onder de Belgische

boekhoudprincipes worden in de resultatenrekening enkel die bedragen opgenomen die aan de verzekeringsmaatschappijen werden

betaald, gebaseerd op de financieringsbehoeften van het pensioenplan. Er worden geen andere schulden voor pensioenplannen in de

balans opgenomen, dan de korte-termijn schulden van te betalen premies. IFRS vereist onder andere dat actuariële berekeningen worden

gehanteerd teneinde de huidige waarde van het pensioenvoordeel te schatten, gebruik makende van de “projected unit credit” methode. Bij

de berekening van de pensioenverplichtingen worden toekomstige salariswijzigingen en wijzigingen van het niveau van de voordelen in

acht genomen. De berekende toekomstige pensioenverplichting wordt vervolgens afgenet tegenover de marktconforme waarde van de

aangelegde fondsen in het plan. Bijgevolg kan de pensioenlast onder IFRS verschillen van deze onder Belgian GAAP en is het mogelijk dat

een bijkomende provisie voor pensioenen dient opgenomen in de IFRS openingsbalans, waardoor het eigen vermogen zal afnemen met

hetzelfde bedrag. Het precieze bedrag werd nog niet berekend.

( h )  U i t g e s t e l d e  b e l a s t i n g e n

In de Belgian GAAP jaarrekening worden passieve belastinglatenties opgezet die voortspruiten uit tijdelijke verschillen. IFRS vereist dat

behalve de passieve belastinglatenties, eveneens de actieve belastinglatenties op tijdelijke verschillen en fiscale verliezen opgenomen

worden (voorwaardelijk aan het bestaan van toekomstige belastbare winsten). De actieve belastinglatenties zullen voornamelijk betrekking

hebben op fiscale verliezen en zullen het eigen vermogen met ongeveer € 35 miljoen doen toenemen.

4. Samenvatting van de voornaamste waarderingsregels

( I )  W a a r d e r i n g s g r o n d s l a g e n

De jaarrekening is opgesteld op basis van het historische kostprincipe met uitzondering van handelsvorderingen, voorraden en eigen

aandelen. Deze zijn opgenomen aan het laagste van historische kost of realisatiewaarde. De waarderingsregels werden consistent

toegepast door de vennootschappen van de groep en zijn in lijn met deze gebruikt in het voorgaande jaar.

( I I )  C o n s o l i d a t i e p r i n c i p e s

Dochterondernemingen
Dochterondernemingen zijn de vennootschappen die de Groep controleert. Controle bestaat wanneer de Onderneming een belang heeft

van meer dan de helft van de stemrechten van een vennootschap of anderzijds, rechtstreeks of onrechtstreeks, de macht heeft om het

financiële en operationele beleid van een vennootschap te bepalen om voordeel te halen uit haar activiteiten. De jaarrekeningen van

dochterondernemingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf de datum waarop de controle begint 



toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening

(of een nabijgelegen datum) tot de datum waarop de controle ophoudt te bestaan.

De aankoopmethode wordt gebruikt voor de boekhoudkundige opname van de acquisitie van dochterondernemingen. De verwervingskost

van een acquisitie wordt bepaald als zijnde de marktconforme waarde van de identificeerbare activa, passiva of uitgegeven aandelen op

datum van acquisitie, vermeerderd met kosten die direct toewijsbaar zijn aan de overname. Het overschot tussen de verwervingskost en de

marktconforme waarde van het netto-actief van de verworven dochteronderneming wordt opgenomen als goodwill. Cf. waarderingsregel

(viii) over goodwill.

Intra-groep saldi en transacties alsmede eender welke andere niet-gerealiseerde winsten voortkomende uit intra-groep transacties, worden

geëlimineerd bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening.

Joint ventures
Gezamenlijk gecontroleerde entiteiten zijn die vennootschappen over wiens activiteiten de Groep gezamenlijke controle uitoefent, geregeld

door een contractuele overeenkomst. In de geconsolideerde jaarrekening wordt het proportionele aandeel van alle activa, passiva,

opbrengsten en kosten van de vennootschap opgenomen en dat vanaf de datum waarop de gezamenlijke controle aanvangt (of een nabije

datum) tot de datum waarop de gezamenlijke controle ophoudt. 

( I I I )  V r e e m d e  v a l u t a

Transacties in vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen een gemiddelde koers die de wisselkoers van de periode tijdens de

welke de transactie plaats had, benadert. Monetaire activa and passiva, uitgedrukt in vreemde valuta, worden op balansdatum omgerekend

naar euro tegen de op die dag geldende wisselkoers. Alle wisselkoerswinsten en -verliezen voortkomende uit deze omrekening en de

vereffening van de transactie, worden opgenomen in de resultatenrekening. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta, die zijn

opgenomen aan historische kost, blijven op balansdatum omgerekend naar euro tegen de geldende wisselkoers op datum van de

transactie.

Jaarrekeningen van dochterondernemingen
De activa en passiva van dochterondernemingen uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend naar euro tegen de geldende

wisselkoers op balansdatum. Goodwill en aanpassingen naar marktconforme waarde die ontstaan als gevolg van de consolidatie, worden

behandeld als activa en passiva van de consoliderende entiteit en moeten derhalve niet worden omgerekend. De opbrengsten en kosten

worden omgerekend naar euro tegen de gemiddelde wisselkoers van de periode die de wisselkoers op datum van transactie benadert.

Wisselkoersverschillen ontstaan uit deze omzetting worden rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen. Wanneer een dergelijke

onderneming wordt verkocht, worden de wisselkoersverschillen erkend in de resultatenrekening als deel van de winst of het verlies op de

verkoop.
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( I V )  O p b r e n g s t e n

Opbrengsten worden erkend ten belope van de waarschijnlijkheid dat economische voordelen naar de Groep zullen stromen en op

voorwaarde dat het bedrag van de opbrengst op een betrouwbare manier kan worden bepaald. Bijkomend dient aan volgende

voorwaarden te zijn voldaan:

Verkoop van goederen
Opbrengsten van de verkoop van goederen worden erkend in de resultatenrekening wanneer de belangrijke risico’s en voordelen,

verbonden met het eigendom, worden overgedragen aan de koper.

Onderhoudsfees
Opbrengsten van onderhouds- en vergelijkbare contracten waarvoor een specifieke dienst wordt verleend tijdens een contractueel

overeengekomen periode, worden pro rata temporis opgenomen over de termijn van het onderhoudscontract.

Consultancy en netwerkintegratie diensten
Opbrengsten van consultancy en dienstverlening inzake netwerkintegratie, zoals project management en installatie van apparatuur, worden

erkend in de resultatenrekening in verhouding tot de afwerkingsgraad (“percentage of completion”). De afwerkingsgraad wordt bepaald als

de verhouding van de kost van de service tot op datum van rapportering over de geschatte totale service kost, en dit per contract.

Langetermijncontracten
Een langetermijncontract of bouwcontract is een contract specifiek onderhandeld voor de constructie van een actief of een combinatie

van activa die nauw met elkaar verbonden zijn of afhankelijk zijn van elkaar in termen van ontwerp, technologie, functies of hun ultiem

doel of gebruik. Binnen de activiteiten van Telindus omvat een langetermijncontract typisch het ontwerp, de planning en de implementatie

van een netwerk dat communicatie van data en stem mogelijk maakt. Het gaat gepaard met de levering, configuratie en installatie van

netwerkapparatuur, met begeleidende dienstverlening zoals project management en consultancy. Onderhoud dat in navolging van het

langetermijncontract wordt geleverd op de activa, wordt niet beschouwd als een onderdeel van het contract.

Indien het resultaat van een langetermijncontract op een betrouwbare manier kan worden geraamd, worden contractopbrengsten en -

kosten erkend in functie van de afwerkingsgraad. De afwerkingsgraad wordt bepaald als de verhouding van de opgelopen contractkosten

op datum van rapportering over de totaal geschatte kosten van het contract. Kosten opgelopen tijdens het jaar en verband houdende met

de toekomstige activiteit met betrekking tot het contract, worden uitgesloten voor de bepaling van afwerkingsgraad.

Als het waarschijnlijk is dat de totale contractkosten de totale opbrengsten van het contract zullen overstijgen, wordt het verwachte verlies

onmiddellijk erkend.

Indien het resultaat niet op een betrouwbare manier kan worden ingeschat, worden de contractopbrengsten in de resultatenrekening

opgenomen voor het bedrag van de gemaakte contractkosten waarvan wordt verwacht dat ze zullen worden gerecupereerd.

Contractkosten worden in kosten opgenomen wanneer ze worden gemaakt.
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Royalties, rente en dividenden
Opbrengsten van royalties worden erkend volgens het toerekeningsbeginsel, in overeenstemming met de aard van de onderliggende

overeenkomsten. Rente-inkomsten worden pro rata temporis erkend, rekening houdend met de uitstaande hoofdsom en het effectieve

intrestpercentage over de periode tot de vervaldag, indien het waarschijnlijk is dat economische voordelen naar de onderneming zullen

stromen. Dividenden worden erkend wanneer het recht op het ontvangen van de betaling verworven is.

( V )  K o s t e n  v a n  o n t l e n i n g e n

Kosten van ontleningen, waaronder interesten van leningen en kaskredieten alsmede bijkomende kosten opgelopen bij het afsluiten van

leningen, worden in resultaat genomen in de periode waarop ze betrekking hebben.

( V I )  B e l a s t i n g e n

Courante belastingen
Courante belastingen is de verwachte te betalen belasting op het belastbaar resultaat van het boekjaar, gebruik makende van

belastingvoeten die gelden op balansdatum, alsmede elke correctie op te betalen belastingen over voorgaande boekjaren.

Uitgestelde belastingen
Passieve belastinglatenties worden berekend op basis van de methode van balansschuld (“balance sheet liability method”), waarbij evenwel

enkel de tijdelijke verschillen worden beschouwd die resulteren in passieve belastinglatenties. Tijdelijke verschillen hebben betrekking op

verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva in de financiële rapportering en de bedragen gebruikt voor belastingdoeleinden.

Passieve belastinglatenties worden niet geboekt:

- Indien de passieve belastinglatentie het gevolg is van afschrijving van goodwill;

- Voor belastbare tijdelijke verschillen verbonden met investeringen in dochterondernemingen, filialen, geassocieerden en joint

ventures.

Passieve belastinglatenties worden, zoals voorgeschreven onder Belgian GAAP, ook erkend op de toekomstig verschuldigde belasting op het

belastbaar inkomen uit kapitaalsubsidies en de uitgestelde belasting op geherinvesteerde meerwaarden uit de verkoop van materiële vaste activa.

Het erkende bedrag van de passieve belastinglatentie is gebaseerd op de verwachte manier van realisatie of vereffening van de

boekwaarde van de activa en passiva, en met het in acht nemen van de geldende belastingvoeten op de datum van afsluiting.

Zoals voorgeschreven door Belgian GAAP worden actieve belastinglatenties niet erkend, noch op aftrekbare tijdelijke verschillen, noch op

ongebruikte fiscale verliezen.
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( V I I )  O p r i c h t i n g s k o s t e n

Oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging worden geactiveerd en lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar.

Herstructureringskosten worden niet geactiveerd.

( V I I I )  G o o d w i l l

Goodwill die voortspruit uit de acquisitie van dochterondernemingen vertegenwoordigt het surplus van de verwervingskost van acquisitie

over de waarde van het belang van de Groep van de verworven netto-activa. Goodwill wordt opgenomen aan verwervingskost verminderd

met gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden op lineaire basis ten laste genomen over de geschatte levensduur van de goodwill, zijnde 30 jaar. Deze

afschrijvingstermijn is verantwoord gezien de lange-termijn impact van de verworven vennootschappen op de kernactiviteit (netwerk

integratie) van de Groep. Een uitzondering op dit principe betreft goodwill op acquisities van ondernemingen die actief zijn in een

hoogtechnologische industrie en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit ontwikkeling; dergelijke goodwill wordt afgeschreven over 5 jaar. 

Goodwill op acquisitie van dochterondernemingen vóór 2000 en vanaf 2002 wordt in de geconsolideerde balans opgenomen onder vaste

activa en de afschrijving komt jaarlijks ten laste van de resultatenrekening. De goodwill op acquisities van dochterondernemingen gedaan

in 2000 en 2001 wordt, conform de afwijking toegestaan door de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF), in mindering gebracht

van het eigen vermogen. Afschrijvingen worden in rekening gebracht door een bedrag te transferen, gelijk aan de theoretische

afschrijvingslast van de periode, van goodwill in mindering van het eigen vermogen naar geconsolideerde reserves. Derhalve wordt het

resultaat niet belast met deze afschrijvingen.

( I X )  I m m a t e r i ë l e  v a s t e  a c t i v a

Onderzoek & ontwikkeling
De Telindus Groep heeft geen fundamentele onderzoeksactiviteiten. De Groep heeft wel een eigen lijn van network access producten

(vooral high-speed modems en routers), waarvan de ontwikkeling voor het overgrote gedeelte in eigen huis gebeurt.

Uitgaven voor intern gegenereerde ontwikkelingen worden erkend in de resultatenrekening in de periode waarin ze worden opgelopen.

Externe ontwikkelingskosten worden geactiveerd als immateriële vaste activa op voorwaarde dat het waarschijnlijk is dat het uit de ontwikkeling

resulterende product een succes wordt rekening houdend met de commerciële en technologische aspecten ervan. Geactiveerde

ontwikkelingskosten worden lineair afgeschreven over de periode van de gerelateerde verwachte opbrengsten, met een maximum van drie jaar.
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Andere immateriële vaste activa
Uitgaven voor de aankoop van computer software en andere licenties worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de

gecumuleerde afschrijvingen en minderwaarden. Afschrijvingen worden geboekt op lineaire basis over de vermoedelijke economische

levensduur, met een maximum van 5 jaar. Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd.

( X )  M a t e r i ë l e  v a s t e  a c t i v a

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de geboekte afschrijvingen en minderwaarden (cf.

waarderingsregel (xii) over waardevermindering). De vervaardigingsprijs van eigen geproduceerde vaste activa omvat de

aanschaffingswaarde van het materiaal, directe loonkosten en een passend gedeelte van de indirecte productiekosten.

Bijkomende uitgaven worden enkel geactiveerd wanneer ze de toekomstige economische voordelen van een materieel vast actief op welke

zij betrekking hebben, doen toenemen. Ze worden afgeschreven over de resterende economisch bruikbare levensduur van het onderliggend

actief. Alle andere uitgaven voor onderhoud en herstelling worden geboekt als kosten in de periode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen worden lineair ten laste genomen van de resultatenrekening, over de geschatte economisch bruikbare levensduur van elk

van de activa:

Gebouwen 25-40 jaar

Installaties, machines en uitrusting 3-5 jaar

Netwerk apparatuur voor commercieel gebruik 3 jaar

Computer materieel 3-5 jaar

Meubilair 5 jaar

Rollend Materieel 4 jaar

Terreinen worden niet afgeschreven. Inrichting van gehuurde gebouwen worden afgeschreven over de huurperiode.

( X I )  L e a s i n g

Financiële leasing
Leasing waarin de Groep het gebruiksrecht van bepaalde activa bekomt, worden opgenomen als financiële leasing indien de contractuele

leasevergoedingen het kapitaalgedeelte, verhoogd met intresten en bijkomende kosten, volledig wedersamenstellen. In geval van roerende

goederen moet het kapitaalgedeelte, de interesten en de lasten verhoogd worden met de eventuele aankoopoptie die evenwel niet 15 %

van het totaal kapitaal mag overschrijden. 

Geleasde materiële vaste activa worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en

waardeverminderingen. De aanschaffingswaarde is gelijk aan het kapitaalgedeelte van de contractuele leasetermijnen. De afschrijvingen

worden lineair ten laste genomen van de resultatenrekening over het kortste van de economische levensduur of de leasetermijn.

Het nog te betalen kapitaalgedeelte van de contractuele leasetermijnen wordt opgenomen in de leningen; de intresten worden ten laste

genomen van de resultatenrekening in de periode waarop ze betrekking hebben.
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Operationele leasing
Leasing die niet voldoet aan de criteria van financiële leasing wordt opgenomen als operationele leasing. Betalingen naar aanleiding van

dergelijke operationele leasing worden lineair ten laste genomen van de resultatenrekening over de termijn van de leasing.

( X I I )  W a a r d e v e r m i n d e r i n g

Materiële vaste activa en andere niet vlottende activa, goodwill en andere immateriële vaste activa inbegrepen, worden per einde van elk

boekjaar geëvalueerd teneinde na te gaan of een waardevermindering is opgetreden. Indien dergelijke aanwijzing bestaat, wordt de

realiseerbare waarde van het actief geschat. Deze realiseerbare waarde wordt bepaald als het hoogste van de netto-opbrengstwaarde van

het actiefbestanddeel en de gebruikswaarde ervan. Een waardevermindering wordt geboekt als de boekwaarde van het actiefbestanddeel

hoger is dan de realiseerbare waarde. Waardeverminderingen worden opgenomen in de resultatenrekening, met uitzondering van goodwill

die in mindering werd gebracht van het eigen vermogen. In dat geval worden de waardeverminderingen direct ten laste genomen van de

geconsolideerde reserves.

( X I I I )  Vo o r r a d e n

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde volgens de FIFO-methode (“first-in, first-out”).

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de individuele prijs van elk artikel. Goederen in bewerking en gerede producten worden

gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Deze omvat alle directe productiekosten en een allocatie van vaste en variabele indirecte

productiekosten, gebaseerd op een normale bezettingsgraad van de operationele capaciteit. Waardeverminderingen worden erkend en ten

laste genomen van de resultatenrekening indien de netto-opbrengstwaarde lager is dan de aanschaffingswaarde. De netto-

opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs uit de gewone bedrijfsactiviteit, verminderd met de geschatte afwerking- en verkoopkosten.

( X I V )  B e s t e l l i n g e n  i n  u i t v o e r i n g

Bestellingen in uitvoering vertegenwoordigen de kosten opgelopen in het kader van toekomstige activiteiten van langetermijncontracten

(cf. waarderingsregel (IV) over opbrengsten).

Het totaal van de opgelopen kosten en de erkende winst/verlies op elk contract wordt vergeleken met de facturatie op balansdatum. Indien

de opgelopen kosten en de erkende winst/verlies groter zijn dan de facturatie, wordt het nettobedrag geboekt onder vorderingen op ten

hoogste één jaar. In het tegenovergestelde geval wordt het nettobedrag geboekt onder schulden op ten hoogste één jaar. Er wordt een

duidelijk onderscheid gemaakt tussen facturatie van reeds gepresteerd werk (“progress billings”) en facturatie van nog te presteren werk in

de toekomst (“advance billings”). “Advance billings” worden niet in bovenstaande berekening opgenomen, maar worden geboekt onder

schulden op ten hoogste één jaar, als ontvangen vooruitbetalingen.

Kosten op contracten omvatten alle uitgaven die direct gerelateerd zijn aan specifieke projecten, alsmede een toewijzing van vaste en

variabele indirecte kosten opgelopen in de langetermijncontractactiviteiten van de Groep.
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( X V )  H a n d e l s v o r d e r i n g e n

Handelsvorderingen worden erkend en opgenomen tegen het initiële factuurbedrag (nominale waarde) verminderd met een eventuele

waardevermindering voor dubieuze of oninbare vorderingen. Een waardevermindering wordt opgenomen indien de inbaarheid van het

volledige bedrag niet langer waarschijnlijk is.

( X V I )  F i n a n c i ë l e  i n v e s t e r i n g e n

Financiële investeringen omvatten financiële investeringen op lange termijn en op korte termijn. Deelnemingen in niet-geconsolideerde

ondernemingen met het oog op het creëren van een strategische en lange termijn relatie, worden geboekt onder vaste activa. Eigen

aandelen en geldbeleggingen met een looptijd van minder dan 12 maanden, zoals vastrentend commercial paper en bankdeposito’s,

worden opgenomen als vlottende activa. Financiële investeringen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde. Een

waardevermindering wordt erkend in geval van een permanente daling van de waarde beneden de aanschaffingswaarde.

( X V I I )  E i g e n  a a n d e l e n

Eigen aandelen, resulterend uit de wederinkoop van het eigen kapitaal van de Groep, worden opgenomen in de vlottende activa tot op het

moment van hun vernietiging of verkoop. Eigen aandelen worden opgenomen tegen het laagste van aanschaffingswaarde of marktwaarde.

De aanschaffingswaarde omvat elke externe kost die kan worden toegerekend aan de aankoop. De marktwaarde is de beursgenoteerde

slotkoers op balansdatum. Alle waardeverminderingen noodzakelijk om de boekwaarde te verminderen tot het niveau van de marktwaarde,

worden ten laste genomen van het financiële resultaat. Dergelijke waardeverminderingen kunnen worden teruggenomen waardoor de

boekwaarde terug stijgt tot op het niveau van de marktwaarde. Een terugname is evenwel beperkt tot het bedrag van de initiële

aanschaffingswaarde. Een reserve voor eigen aandelen gelijk aan de boekwaarde van de aandelen, wordt opgezet onder de geconsolideerde

reserves.

( X V I I I )  L i q u i d e  m i d d e l e n

Liquide middelen worden in de balans opgenomen tegen aanschaffingswaarde en omvatten kasmiddelen en banksaldi. Ten behoeve van de

cash flow tabel omvatten de liquide middelen ook de geldbeleggingen in commercial paper en bankdeposito’s. Eigen aandelen worden niet

opgenomen in de liquide middelen.
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( X I X )  Vo o r z i e n i n g e n

Een voorziening wordt opgenomen teneinde verliezen of kosten te dekken die, op balansdatum, waarschijnlijk of zeker zullen worden

opgelopen, en waarvan de aard duidelijk omschreven is maar het bedrag niet vaststaat. Alle voorzienbare risico’s, voorwaardelijke verliezen

en waardeverminderingen ontstaan tijdens huidig en voorgaande boekjaren worden in aanmerking genomen, zelfs als deze risico’s,

verliezen en waardeverminderingen pas bekend worden tussen de balansdatum en de datum waarop de bestuurders de jaarrekening

hebben goedgekeurd voor publicatie.

In geval het effect van inflatie materieel is, worden voorzieningen bepaald door het verdisconteren van de verwachte toekomstige

kasstromen tegen een discontovoet voor belastingen. De discontovoet is een weerspiegeling van de huidige marktomstandigheden van

inflatievoeten en, indien van toepassing, van de specifieke risico’s verbonden aan de verplichting.

( X X )  H a n d e l s s c h u l d e n  e n  o v e r i g e  s c h u l d e n

Handelsschulden en overige schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

( X X I )  T e  b e t a l e n  d i v i d e n d e n

Te betalen dividenden worden opgenomen als overige schuld tegenover de geconsolideerde reserves in het boekjaar waarop ze betrekking

hebben.

( X X I I )  O v e r h e i d s s u b s i d i e s

Een overheidssubsidie wordt geboekt wanneer het recht op de verkrijging ervan vaststaat. Ingeval het toekennen van de subsidie

onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, wordt de subsidie pas erkend op het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan.

Subsidies in verband met activa worden opgenomen onder het eigen vermogen, na aftrek van de uitgestelde belastingen. Het bedrag aan

uitgestelde belastingen wordt vastgesteld als de geschatte toekomstige te betalen inkomstenbelasting voor de periodes waarin de

overheidssubsidie in resultaat wordt genomen. De subsidie wordt lineair in de resultatenrekening opgenomen over de vermoedelijke

economische levensduur van de activa waarop ze betrekking heeft.

Overheidssubsidies die betrekking hebben op kosten, zoals intrestsubsidies en subsidies verbonden aan de uitbating van een

bedrijfsactiviteit, worden erkend in de resultatenrekening over de periode nodig om hen toe te rekenen aan de kosten die ze geacht

worden te compenseren.
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( X X I I I )  Pe n s i o e n e n  e n  a n d e r e  v o o r d e l e n  n a  h e t  b e ë i n d i g e n  v a n  d e

t e w e r k s t e l l i n g

Pensioenen
De vennootschappen van de groep hebben verschillende pensioenplannen, afhankelijk van de lokale regels en gebruiken in de landen waar

deze vennootschappen actief zijn. Deze plannen worden in het algemeen gefinancierd door middel van betalingen aan

verzekeringsmaatschappijen. De betalingen worden vastgesteld door periodieke actuariële berekeningen en financieringscriteria

vooropgesteld door lokale controlediensten voor verzekeringen. Een plan met een te bereiken doel (“defined benefit plan”) is een

pensioenplan dat de hoogte definieert van het pensioenvoordeel waarin moet voorzien worden, meestal in functie van één of meer

factoren zoals leeftijd, aantal dienstjaren of verloning. Een pensioenplan met vaste bijdrage, (“defined contribution plan”) is een plan

waarbij de Groep vastgelegde premies betaalt aan een aparte entiteit. De Groep heeft bij dergelijke pensioenplannen geen wettelijke of

andere verplichting om verdere bijdragen te betalen indien het fonds over onvoldoende activa beschikt om aan alle personeelsvoordelen te

voldoen met betrekking tot de dienstverlening door werknemers in de huidige en vorige periodes.

Een pensioenplan met een te bereiken doel bestaat enkel voor een beperkt aantal werknemers in een beperkt aantal

dochterondernemingen. Bijdragen aan dergelijke pensioenplannen worden ten laste genomen van de resultatenrekening als personeelskost

in de periode waarin de bijdragen verschuldigd zijn. De bedragen in de jaarrekening zijn geen weergave van de marktconforme waarde van

activa van het pensioenplan op het einde van het boekjaar, noch van het effect van toekomstige salarisverhogingen op de

pensioenverplichting, noch van actuariële winsten en verliezen of andere zaken die geboekt zouden worden onder IFRS.

Bijdragen voor pensioenplannen met een vaste bijdrage worden in alle andere landen opgenomen als een personeelskost van de periode

waarin ze verschuldigd zijn.

Andere voordelen na het beëindigen van de tewerkstelling
Dochterondernemingen in 2 landen voorzien in voordelen na het beëindigen van de tewerkstelling die geen deel uitmaken van een pensioenplan.

Dit voordeel is een wettelijke verplichting en bestaat uit een eenmalige premie te betalen bij het beëindigen van de loopbaan. Er zijn geen fondsen

met betrekking tot deze voordelen. De verplichting wordt toegerekend a rato van het voordeel dat reeds verdiend werd tijdens de dienstjaren. Het

voordeel wordt vastgesteld door gebruik te maken van parameters en veronderstellingen die in overeenstemming zijn met de locale wetgeving.

( X X I V )  W a r r a n t e n p l a n n e n

Tussen 1998 en 2001 heeft de Groep 4 warrantenplannen uitgegeven waarbij aan personeelsleden warranten worden toegekend, waarbij het

recht wordt verleend om nieuwe aandelen van Telindus te verwerven. De Groep neemt geen additionele personeelskost op met betrekking tot

het toekennen van deze warranten. In de landen waar belasting is verschuldigd op gerealiseerde meerwaarden wordt het deel van de patronale

lasten als personeelskost voorzien indien, op basis van de slotkoers van het aandeel op balansdatum, de warranten “in-the-money” zijn.

Indien warranten worden uitgeoefend, worden nieuwe aandelen uitgegeven en het eigen vermogen wordt verhoogd met het bedrag dat wordt

ontvangen. Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met de fractiewaarde per aandeel; het verschil wordt opgenomen als uitgiftepremie.
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5. Management van financiële risico’s

( I )  F a c t o r e n  v a n  f i n a n c i ë l e  r i s i c o ’ s

Wisselkoersrisico
Door haar internationale aanwezigheid is de Groep onderhevig aan een wisselkoersrisico, dat hoofdzakelijk gerelateerd is aan

schommelingen van de US dollar (waarin de meeste aankopen van handelsgoederen zijn uitgedrukt) tegenover de lokale munt (waarin de

omzet meestal wordt uitgedrukt). Verkopen gebeuren meestal in euro, daarnaast ook in Britse pond, US dollar, Chinese yuan, Hong Kong

dollar en Thaise baht. De afdeling thesaurie van de Groep maakt gebruik van termijnwisselcontracten en, in mindere mate, ook van

deviezenopties teneinde de blootstelling aan schommelingen van wisselkoersen in te dekken.

Dekkingscontracten zijn gebaseerd op de geschatte succesratio van uitstaande offertes in de verschillende dochterondernemingen van de

Groep en hebben meestal een termijn van 3 maanden. Significante projecten resulteren gewoonlijk in een afzonderlijk dekkingscontract

met een vervaldag specifiek voor dat project.

Intrestrisico
De inkomsten en operationele kasstromen van de Groep zijn relatief onafhankelijk van schommelingen in de marktintrestvoeten. Dit wordt

verklaard door het feit dat externe leningen minimaal zijn. Er is een zekere mate van risico op interestschommelingen, meer bepaald bij de

investering van overschotten aan liquide middelen: de liquide middelen die niet noodzakelijk zijn voor de financiering van de operaties en

het werkkapitaal op korte termijn, worden voornamelijk geïnvesteerd in commercial paper en bankdeposito’s. Investeringen in commercial

paper gebeuren enkel in waardepapier met een hoge rating, doorgaans met een vervaldag van ten hoogste 3 maanden.

Investeringsrisico
De Groep heeft deelnemingen in verscheidene niet-geconsolideerde ondernemingen, waarvan de waarde afhankelijk is van de

onderliggende prestaties en de koers van het aandeel (indien beursgenoteerd). De Groep dekt schommelingen in waarde niet in, maar volgt

de prestaties en aandelenkoers nauwgezet op en past haar investeringsstrategie desgevallend aan. In de jaarrekening worden dergelijke

investeringen opgenomen aan kost of realiseerbare waarde, indien lager.

Kredietrisico
De Groep heeft regels m.b.t. kredietlimieten die moeten waarborgen dat de verkoop van goederen en diensten enkel gebeurt aan klanten

met een aanvaardbare krediethistoriek.

Liquiditeitsrisico
Ingevolge de gunstige nettokaspositie van de Groep is het liquiditeitsrisico vrijwel nihil. De Groep voert niettegenstaande een politiek die er

moet voor zorgen dat voldoende kasmiddelen en verhandelbaar waardepapier voorhanden is zodat aan de verplichtingen kan worden

voldaan en de schulden betaald.
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( I I )  Ve r w e r k e n  e n  w a a r d e r e n  v a n  a f g e l e i d e  f i n a n c i ë l e  i n s t r u m e n t e n

e n  d e k k i n g s o p e r a t i e s

Afgeleide financiële instrumenten worden, in overeenstemming met de Belgische boekhoudprincipes, niet opgenomen in de balans maar

behandeld als buitenbalans verplichtingen.

Bij termijncontracten wordt het pro rata van het verschil tussen de contante waarde en de termijnwaarde (report of deport) opgenomen in de

resultatenrekening. De transactie die het resultaat is van de vereffening van het termijncontract, wordt erkend tegen termijnkoers zodat geen

winst of verlies ontstaat. In geval de waarde van de totale termijncontractenportfolio aan slotkoers lager is dan de contante waarde, wordt

een voorziening voor niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen opgenomen. Niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op termijncontracten worden

niet geboekt.

Termijncontracten worden gebruikt als dekkingsinstrument en kunnen bestempeld worden als (I) een marktindekking van een geboekte

schuld (“fair value hedge”) of (II) een indekking van een voorziene transactie of zekere verplichting (”cash flow hedge”). In geval de geboekte

schulden gedekt worden door een specifiek termijncontract en de indekking effectief is, wordt de schuld naar de rapporteringsmunt

omgerekend tegen de ingedekte wisselkoers. Schulden die gedekt worden door algemene termijncontracten, worden omgerekend naar de

rapporteringsmunt tegen de slotkoers. Bij indekking van kasstromen wordt het ingedekte element niet in de balans opgenomen.

De Groep houdt geen afgeleide financiële instrumenten aan, anders dan voor dekkingsoperaties.

6. Informatie over geografische segmenten

Benelux Rest van In Ontwikkeling Azië Totaal
Europa en Distributeurs

€’000
Bedrijfsopbrengsten per segment 261.967 236.460 38.462 29.661 566.550
Bedrijfsresultaat per segment 18.287 (9.579) 3.411 1.154 13.273
Groepskosten (19.305)
Bedrijfsresultaat van de groep (5.782)

De geografische segmenten werden gedefinieerd op basis van:

- Marktaandeel en concurrentiële omgeving;

- Maturiteit van de activiteiten en financiële resultaten;

- Nabijheid van de business.

“Benelux” bestaat uit de activiteiten in België, Nederland en Luxemburg. Onder “Rest van Europa” verstaan we de dochterondernemingen in

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Portugal. “In Ontwikkeling & Distributeurs” omvatten de dochterondernemingen in landen

waar marktaandeel en maturiteit nog moet groeien (Zwitserland, Hongarije en Israël), en de distributie-activiteiten van Telindus NV in België.

Deze laatste bestaan uit de verkopen aan onafhankelijke distributeurs in landen waar de Groep geen eigen dochterondernemingen heeft.

Onder ”Azië” vallen de dochterondernemingen in Hong Kong, China en Thailand.
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Verkopen tussen dochterondernemingen uit verschillende segmenten zijn gebaseerd op de “cost-plus” methode voor prijszetting en

gebeuren aan marktvoorwaarden.

7. Omzet

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Verkoop producten van derden 322.055 445.385
Verkoop eigen producten 34.272 31.864
Opbrengsten uit diensten 163.699 151.997
Opbrengsten uit langetermijncontracten 33.335 8.028
Totaal omzet 553.361 637.274

De totale omzet van de Groep gerealiseerd in België bedraagt € 145 miljoen (2001: € 146 miljoen).

8. Bedrijfskosten
Bedrijfskosten omvatten ontwikkelingskosten die werden gemaakt in de dochterondernemingen Telindus NV (België) en Cellstack Systems

Ltd (Verenigd Koninkrijk) ten bedrage van € 5,1 miljoen (2001: € 6,3 miljoen). Volgens de waarderingsregels van de Groep werden deze

kosten opgenomen in de resultatenrekening van de periode waarin ze werden opgelopen.

9. Diverse goederen en diensten
Kosten voor de aankoop van diensten en diverse goederen omvatten huurlasten uit operationele leasingcontracten voor een bedrag van €

15,8 miljoen (2001: € 16,9 miljoen).

10. Personeelskosten

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Lonen en bezoldigingen (99.974) (106.895)
Lasten m.b.t. sociale zekerheid (23.298) (21.832)
Personeelsverzekeringen en pensioenlasten (3.518) (2.643)
Overige personeelskosten (2.336) (3.219)
Totaal personeelskosten (129.126) (134.589)

Analyse van personeelsaantal:

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
Aantal
Gemiddeld 2.320 2.422
Op jaareinde 2.286 2.401

Het gemiddeld aantal personeelsleden van de Groep werkzaam in België was 760 (2001: 822).



toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening

11. Afschrijvingen (uitgezonderd op goodwill)

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Afschrijvingen op oprichtingskosten (1.790) (1.860)
Afschrijvingen op immateriële vaste activa (uitgezonderd op goodwill) (1.943) (1.532)
Afschrijvingen op materiële vaste activa (19.439) (11.079)
Totaal afschrijvingen (23.172) (14.471)

De afschrijvingskost op materiële vaste activa is hoger dan vorig jaar als gevolg van investeringen in wisselstukken van netwerkapparatuur

voor nieuwe onderhoudscontracten en een herklassering van afschrijvingen op wisselstukken van kosten van handelsgoederen naar

afschrijvingen van materiële vaste activa.

12. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Waardevermindering op voorraden (2.924) (10.080)
Waardevermindering op handelsvorderingen (1.062) (7.900)
Totaal waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (3.986) (17.980)

De totale waardeverminderingen zijn gedaald in 2002 tot € 4,0 miljoen. De omvangrijke waardevermindering op voorraden in 2001 van €

10,1 miljoen werd opgenomen voor onverkochte voorraad, ontstaan na een onverwachte daling in productverkopen als gevolg van de

economische crisis na de gebeurtenissen van 11 september en een sterke investeringsterugval in de telecomsector. De waardevermindering

op handelsvorderingen in 2001 van € 7,9 miljoen heeft voornamelijk betrekking op provisies voor dubieuze debiteuren in de telecomsector,

waaronder een voorziening van € 4 miljoen op Iaxis Ltd, een operator uit het Verenigd Koninkrijk die onder gerechtelijk akkoord kwam. 

13. Financieel resultaat

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Afschrijvingen op goodwill (2.501) (2.666)
Waardevermindering op eigen aandelen (2.037) (2.344)
Intrestinkomsten 2.430 4.741
Intrestlasten (1.310) (3.364)
Wisselkoerswinsten en (-verliezen), netto (1.541) (876)
Overige financiële inkomsten en (- lasten), netto (277) 0
Financieel resultaat (5.236) (4.509)

Afschrijvingen op goodwill
Cf. toelichting 18 over goodwill.
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Waardevermindering op eigen aandelen
De waardevermindering van € 2 miljoen (2001: € 2,3 miljoen) op eigen aandelen gehouden door de Groep, werd genomen teneinde de

boekwaarde terug te brengen tot de marktconforme waarde, zijnde de slotkoers van het aandeel. Cf. toelichting 21 over financiële

investeringen.

Intrestinkomsten
Intrestinkomsten hebben voornamelijk betrekking op commercial paper en korte-termijn bankdeposito’s. Liquide middelen die niet ingezet

worden voor de dagelijkse bedrijfsuitoefening, worden voornamelijk geïnvesteerd in commercial paper met vervaldagen van 3 maand of

minder en korte-termijn bankdeposito’s. De daling in de interestinkomsten is het gevolg van de aanhoudende neerwaartse trend in de

intrestvoeten alsmede van de netto cash outflow in 2002. 

Intrestlasten
Intrestlasten omvatten interesten en andere kosten betaalbaar m.b.t. aangegane leningen. De daling in 2002 ten opzichte van 2001 is het resultaat

van de terugbetaling van enkele korte-termijn leningen en, nogmaals, van de aanhoudende neerwaartse trend in de intrestvoeten. Hoewel de

groepsregel is dat dochterondernemingen ontlenen bij het coördinatiecentrum van de Groep, zijn er enkele filialen die externe leningen hebben.

Wisselkoerswinsten en –verliezen
Wisselkoerswinsten en –verliezen omvatten een provisie op termijncontracten ten bedrage van € 0,8 miljoen (2001: € 0 miljoen).

Cf. toelichting 25 over provisies en 31 over financiële instrumenten.

14. Uitzonderlijk resultaat

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Meerwaarde uit verkoop van financiële investeringen 5.271 0
Waardevermindering op financiële investeringen (5.645) (1.820)
Herstructureringskosten (9.270) (6.446)
Andere uitzonderlijke inkomsten en (-kosten), netto 0 (101)
Uitzonderlijk resultaat (9.644) (8.367)

Meerwaarde uit verkoop van financiële vaste activa
In december 2002 verlaagde de Groep zijn participatie in de Belgische mobiele operator Mobistar NV van 5,17 % tot 4,69 %, door de

verkoop van 300.000 aandelen. De meerwaarde van € 5,3 miljoen die met de verkoop werd gerealiseerd, is belastingvrij.

Waardevermindering op financiële investeringen
De kost van € 5,6 miljoen vertegenwoordigt waardeverminderingen op de participaties in SpearHead en Net Fund voor respectievelijk € 5,0

miljoen en € 0,6 miljoen. Cf. toelichting 21 over financiële vaste activa. In 2001 werd reeds een waardevermindering ten bedrage van € 1,7

miljoen geboekt op de participatie in Net Fund. Deze waardeverminderingen zijn niet aftrekbaar voor belastingdoeleinden.
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Herstructureringskosten
Als gevolg van aanhoudende moeilijkheden in de economische markten en de beperkte investeringen door telecom operatoren, heeft het

management van de Groep besloten om het personeelsaantal van de Groep en de omvang van de operationele kostenstructuur verder te

reduceren. Dit heeft geleid tot een afdanking van 194 personeelsleden aan een totale kost van € 9,3 miljoen, die als een uitzonderlijke kost

werd opgenomen. De voornaamste landen die door deze maatregel werden getroffen zijn België, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd

Koninkrijk en Portugal. In 2001 werden reeds 121 personeelsleden ontslagen als gevolg van de economische crisis in de ICT sector en de

gevolgen van de gebeurtenissen van 11 september, met een totale kost van € 6,4 miljoen. Het effect van de herstructureringskosten op de

courante belastingen is verwaarloosbaar aangezien de meeste van de betrokken ondernemingen in verliessituatie zijn.

15. Belastingen

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Belastingen op het resultaat van het boekjaar (1.184) (4.256)
Aanpassingen van belastingen van vorige boekjaren 435 1.888
Courante belastingen (749) (2.368)
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en meerwaarden 23 30
Uitgestelde belastingen op tijdelijke verschillen 20 191
Uitgestelde belastingen 43 221

Totaal belastingen (706) (2.147)

De courante belastingen op het resultaat van het boekjaar betreffen voornamelijk de Groepsondernemingen in België, Luxemburg en Italië.

16. Resultaat per aandeel
Netto resultaat per aandeel 
Het resultaat per aandeel wordt berekend door het aandeel van de Groep in het netto resultaat te delen door het gemiddeld aantal

uitstaande aandelen van het boekjaar, eigen aandelen niet inbegrepen. Alle aandelen zijn gewone aandelen.

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Aandeel van de Groep in het netto resultaat (in €’000) (21.766) (12.861)
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden) 39.630 40.052
Netto resultaat per aandeel (in € per aandeel) (0,55) (0,32)

Verwaterd resultaat per aandeel
De Onderneming heeft slechts één categorie van potentieel verwaterende aandelen: aandelen afkomstig van warrantenplannen (cf. toelichting

30 over vergoeding in instrumenten van het eigen vermogen). Aangezien het jaargemiddelde van de beurskoers van de Onderneming lager is

dan de uitoefenprijs van de verschillende warrantenplannen, zijn de uitstaande aandelenopties “out-of-the-money” en hebben daarom geen
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verwaterend effect. Bijgevolg is het verwaterd resultaat per aandeel gelijk aan het resultaat per aandeel op niet-verwaterde basis.

17. Oprichtingskosten

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Per 1 januari 3.768 5.643

Kosten van het boekjaar 111 0
Afschrijvingen en waardeverminderingen (1.790) (1.860)
Omrekeningsverschillen 0 (16)
Andere bewegingen 33 1

Per 31 december 2.122 3.768

Geactiveerde oprichtingskosten hebben voornamelijk betrekking op kosten m.b.t. de kapitaalsverhoging van Telindus Group NV in 1999 en

die over een periode van 5 jaar worden afgeschreven.

18. Goodwill
Goodwill

€’000
Aanschaffingswaarde
Per 1 januari 2002 72.981

Bijkomende goodwill uit acquisities 224
Per 31 december 2002 73.205
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Balans per 1 januari 2002 (8.797)

Afschrijvingslast van het jaar (2.501)
Per 31 december 2002 (11.298)
Netto boekwaarde
Per 1 januari 2002 64.184
Per 31 december 2002 61.907

De goodwill geboekt binnen vaste activa omvat goodwill uit alle acquisities behalve degene gedaan in 2000 en 2001. De toename in de

goodwill ten bedrage van € 224k is het gevolg van de aanschaffing van de overgebleven aandelen van Datax NV in België. Hierbij

verhoogde de Groep zijn aandeel van 55 % naar 100 %. In verband met de eerste toepassing onder IFRS boekhoudprincipes werd eveneens

een waarderingstest uitgevoerd op de goodwill. Deze test wees uit dat de goodwill niet onderhevig is aan minderwaarden op jaareinde

2002.
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19. Immateriële vaste activa

Ontwikkeling Computer Licenties Overige Totaal
software

€’000
Aanschaffingswaarde
Per 1 januari 2002 326 10.577 4.336 99 15.338

Investeringen 194 2.620 608 0 3.422
Buitengebruikstellingen 0 (139) (705) 0 (844)
Transfers 0 346 (685) 0 (339)
Omrekeningsverschillen 0 0 (30) 0 (30)

Per 31 december 2002 520 13.404 3.524 99 17.547
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per 1 januari 2002 (121) (7.820) (3.275) (66) (11.282)

Afschrijvingslast van het jaar (131) (1.262) (517) (33) (1.943)
Buitengebruikstellingen 0 132 570 0 702
Transfers 0 (202) 253 0 51
Omrekeningsverschillen 0 0 16 0 16

Per 31 december 2002 (252) (9.152) (2.953) (99) (12.456)
Netto boekwaarde
Per 1 januari 2002 205 2.757 1.061 33 4.056
Per 31 december 2002 268 4.252 571 0 5.091

De boekwaarde van de rubriek ontwikkeling omvat extern aangekochte ontwikkeling. Immateriële activa uit interne activiteiten van R&D

worden, overeenkomstig de waarderingsregels van de Groep, niet geactiveerd.
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20. Materiële vaste activa

Terreinen en Installaties Netwerk Computer Meubilair  Activa in Andere Totaal
gebouwen en machines apparatuur en bureau en rollend aanbouw

materiaal materieel
€’000
Aanschaffingswaarde
Per 1 januari 2002 23.364 9.018 40.175 46.707 10.256 6.694 5.613 141.827

Investeringen 2.349 3.677 22.796 4.286 591 20.724 517 54.940
Buitengebruikstellingen 0 0 (9.592) (3.093) (1.129) (19) (331) (14.164)
Transfers 2.509 3.792 7.371 (7.957) (511) (2.566) (2.462) 176
Omrekeningsverschillen 0 0 (610) (207) (123) 0 (65) (1.005)
Overige 0 0 5.401 0 0 0 0 5.401

Per 31 december 2002 28.222 16.487 65.541 39.736 9.084 24.833 3.272 187.175
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Per 1 januari 2002 (9.464) (8.080) (22.553) (37.464) (7.496) 0 (3.095) (88.152)

Afschrijvingslast van het jaar (1.055) (1.476) (11.247) (4.288) (992) 0 (381) (19.439)
Buitengebruikstellingen 0 0 2.202 2.419 827 0 252 5.700
Transfers 0 (2.145) (5.547) 5.785 563 0 1.427 83
Omrekeningsverschillen 0 6 219 125 80 0 33 463
Overige 0 0 (5.401) 0 0 0 0 (5.401)

Per 31 december 2002 (10.519) (11.695) (42.327) (33.423) (7.018) 0 (1.764) (106.746)
Netto boekwaarde
Per 1 januari 2002 13.900 938 17.622 9.243 2.760 6.694 2.518 53.675
Per 31 december 2002 17.703 4.792 23.214 6.313 2.066 24.833 1.508 80.429

Terreinen en gebouwen omvatten gebouwen in eigendom van dochterondernemingen in België en Luxemburg. De investeringen van het

boekjaar hebben voornamelijk betrekking op de voltooiing van een nieuw gebouw in Oostende, België. In de andere landen bezit de Groep

geen gebouwen maar beschikt over kantoren via operationele leasingcontracten. Installaties en machines hebben betrekking op de

productie van de Telindus Access Producten in Haasrode, België. Netwerk apparatuur betreft wisselstukken, gebruikt voor de vervanging

van defect apparatuur van klanten met een onderhoudscontract, alsook apparatuur voor verhuur en testapparatuur. De waarde van de

activa in aanbouw betreft de nieuwe hoofdzetel van de Groep in Haasrode, België.
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21. Financiële investeringen

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000

Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen 0 15
Deelnemingen in niet-geconsolideerde ondernemingen 17.053 24.151
Overige financiële vaste activa 1.640 1.155

Financiële investeringen op lange termijn 18.693 25.321
Commercial paper 19.949 77.532
Bank deposito’s 30.528 17.556
Eigen aandelen 5.774 2.896

Financiële investeringen op korte termijn 56.251 97.984
Totaal financiële investeringen 74.944 123.305

Geassocieerde ondernemingen
Het bedrag van € 15k op 31 december 2001 betreft de 25 % participatie in Infostar Holding NV. In maart 2002 werd deze participatie aan boekwaarde

verkocht.

Deelnemingen in niet-geconsolideerde ondernemingen

Mobistar SpearHead Net Fund Totaal
Per 1 januari 2002 17.745 5.461 945 24.151

Investeringen 0 0 200 200
Verkopen (1.653) 0 0 (1.653)
Waardeverminderingen 0 (5.000) (645) (5.645)

Per 31 december 2002 16.092 461 500 17.053

Deelnemingen in niet-geconsolideerde ondernemingen betreffen de strategische participaties in Mobistar NV (4,7 %), SpearHead Security

Technologies Inc (6,8 %) en Mitiska Net Fund Europe NV (5,6 %). Ze werden opgenomen aan aanschaffingswaarde min gecumuleerde

waardeverminderingen.

Mobistar is de tweede grootste mobilofoonoperator in België. Op 31 december 2002 bedroeg de slotkoers van het Mobistar aandeel

€ 22,69, hetgeen resulteert in een marktwaarde van de participatie voor Telindus Groep van € 66,3 miljoen en een niet-gerealiseerde

meerwaarde van € 50,2 miljoen.

SpearHead is een Israëlische onderneming met als voornaamste activiteit de ontwikkeling en marketing van netwerk beveiligingssoftware

zoals firewalls. Door een vertraging in de omzetgroei en onzekere vooruitzichten, werd een waardevermindering van € 5,0 miljoen

opgenomen, teneinde de waarde van de participatie terug te brengen tot de netto realiseerbare waarde (zijnde het aandeel van de Groep in

het netto eigen vermogen van SpearHead per einde 2002). Deze waardevermindering werd als een uitzonderlijke kost in de

resultatenrekening van 2002 opgenomen. Cf. toelichting 14 over uitzonderlijk resultaat.
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Net Fund is een Belgisch durfkapitaalfonds dat voornamelijk belegt in Europese niet-beursgenoteerde internetbedrijven. Als gevolg van de

daling in waarde van participaties genomen door Net Fund zelf, is een minderwaarde ontstaan en werd een waardevermindering geboekt

gedurende het jaar met € 0,6 miljoen. De netto boekwaarde van de participatie op 31 december 2002 van € 0,5 miljoen benadert het

aandeel van de Groep in het netto eigen vermogen van Net Fund. Cf. toelichting 14 over het uitzonderlijk resultaat.

Overige financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa omvatten voornamelijk gestorte waarborgen m.b.t. projecten uitgevoerd voor openbare instellingen. Deze

zullen gerecupereerd worden bij de beëindiging van deze projecten.

Commercial paper
Commercial paper die de Groep op jaareinde in bezit heeft, werd uitgegeven door Belgische en internationale groepen met vervaldagen

van 3 tot 4 maanden. De gemiddelde intrestvoet op commercial paper bedraagt op jaareinde 3,4 %.

Bankdeposito’s
Bankdeposito’s betreffen deposito’s op zeer korte termijn (één nacht of 2 tot 3 dagen) bij Belgische banken. De intrestopbrengst van zulke

deposito’s is ongeveer 0,2 % lager dan de intrestvoet op commercial paper.

Eigen aandelen
Per 31 december 2001 had de Groep 362.010 eigen aandelen in haar bezit aan een boekwaarde van € 2,9 miljoen. Gedurende 2002 werden

bijkomend 1.081.478 eigen aandelen aangekocht aan een totale kost van € 4,9 miljoen. Het totaal aantal eigen aandelen bedraagt hierdoor

1.443.488, oftewel 3,57 % van het maatschappelijk kapitaal. Op basis van de slotkoers van het aandeel van € 4,00 op 31 december 2002

bedraagt de marktconforme waarde van de aandelen € 5,8 miljoen. Bijgevolg werd een bijkomende minderwaarde op eigen aandelen ten

bedrage van € 2,0 miljoen geboekt teneinde de boekwaarde terug te brengen naar de marktconforme waarde (cf. toelichting 13 over

financieel resultaat).

22. Voorraden 

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Grond- en hulpstoffen 3.060 3.197
Goederen in bewerking 1.158 3.122
Gereed product 6.287 5.152
Handelsgoederen 35.962 44.653
Vooruitbetalingen 536 547
Totaal voorraden 47.003 56.671
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Grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking en gereed product 
Grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking en gereed product hebben betrekking op de productie van het eigen productgamma van de

Groep, zijnde access producten (Telindus) en surveillance apparatuur (Cellstack Systems).

Handelsgoederen
Handelsgoederen omvatten OEM-materiaal, aangekocht van derden zoals Cisco Systems, Com21, Juniper Networks en Polycom. De daling

in de voorraad handelsgoederen in vergelijking met vorig jaar is het resultaat van een verbeterd en centraal geleid voorraadbeheer, alsook

een strikte toepassing van de groepsregel waarbij OEM-materiaal enkel wordt aangekocht wanneer er een klantenorder voor bestaat.

23. Bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering vertegenwoordigen kosten op contracten die slaan op nog te leveren prestaties. Op jaareinde betreft dit de

luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv (Israël).

24. Eigen vermogen
Kapitaal

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
Aantal
Aandelen binnen het toegestaan kapitaal 40.436.930 40.436.930
Uitgegeven aandelen 40.436.930 40.436.930
Eigen aandelen (1.443.488) (362.010)
Uitstaande aandelen 38.993.442 40.074.920

Alle aandelen zijn gewone aandelen zonder nominale waarde. Aandelen kunnen aan toonder zijn of op naam. Alle uitgegeven aandelen zijn

volstort. Uitoefening van aandelenopties onder de warrantenplannen zal aanleiding geven tot de uitgifte van nieuwe aandelen. Bijgevolg

werden geen aandelen gereserveerd om te voldoen aan de verplichtingen onder de warrantenplannen.

Goodwill (in mindering van het eigen vermogen)
De boekwaarde van goodwill in mindering van het eigen vermogen van € 45,1 miljoen (2001: € 62,0 miljoen) is afkomstig van acquisities

gedaan in 2000 en 2001. De daling van € 16,9 miljoen wordt verklaard door afschrijvingen van € 13,1 miljoen en een aanpassing van

€ 3,8 miljoen, als gevolg van een herziening van de geschatte finale aankoopprijs voor sommige acquisities. De afschrijvingen worden

onmiddellijk in mindering gebracht van de geconsolideerde reserves en hebben geen impact op de resultatenrekening.
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Geconsolideerde reserves

Wettelijke Beschikbare Onbeschikbare Belastingvrije Overgedragen Totaal
reserves reserves reserves reserves resultaat

€’000
Per 1 januari 2002 13.444 8.552 3.856 3 79.592 105.447
Resultaat van het boekjaar (21.766) (21.766)
Afschrijving van goodwill in mindering van het eigen vermogen (13.129) (13.129)
Transfer naar reserves 2.878 (2.878) 0
Wijziging van belang in participaties 161 161
Tantièmes (125) (125)
Overige 321 321
Per 31 december 2002 13.444 11.430 3.856 3 42.176 70.909

Dividend
Tijdens hun vergadering op 16 april 2003 hebben de leden van de Raad van Bestuur beslist om aan de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders voor te stellen geen dividend uit te keren over 2002. Het dividend uitbetaald over het boekjaar 2001 bedroeg € 6 miljoen.

Dit bedrag werd per 31 december 2001 onder de overige schulden opgenomen en werd gedurende het boekjaar 2002 uitbetaald.

Kapitaalsubsidies
Het bedrag van de kapitaalsubsidies binnen het eigen vermogen van € 1,8 miljoen (2001: € 0,6 miljoen) betreft subsidies verkregen door 

2 Belgische dochterondernemingen voor de constructie van nieuwe gebouwen. De geschatte belasting op het vrijvallen van de subsidies in

de resultatenrekening werd, in lijn met Belgian GAAP, opgenomen onder de uitgestelde belastingen (cf. toelichting 26 over uitgestelde

belastingen). De subsidies worden gecrediteerd ten opzichte van het financieel resultaat in dezelfde verhouding als de afschrijving op het

actief waarvoor de subsidie werd verkregen. Voor 2002 bedraagt dit € 127k (2001: € 179k). De voorwaarden verbonden aan het verkrijgen

van de subsidie hebben voornamelijk betrekking op de werkgelegenheid. Er zijn geen voorwaarden waaraan niet werd voldaan en die

aanleiding zouden geven tot het terugbetalen van de geboekte subsidies.

25. Voorzieningen

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2.134 3.617
Belastingen 58 38
Grote herstellings- en onderhoudswerken 184 0
Technische waarborgen 189 132
Geschillen 430 458
Herstructurering 5.775 1.766
Herwaardering van termijncontracten 820 0
Overige 0 352
Totaal voorzieningen 9.590 6.363

De voorzieningen voor pensioenen omvatten een provisie voor te betalen bedragen bij het beëindigen van het arbeidscontract in Italië voor

een bedrag van € 1,4 miljoen (2001: € 1,1 miljoen) en een voorziening voor brugpensioenen in België voor een bedrag van € 0,7 miljoen
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(2001: € 1,2 miljoen). De voorziening per 31 december 2001 omvatte eveneens voorzieningen van € 1,1 miljoen met betrekking tot de

conversie en “back-service” van pensioenplannen in 2 landen. Deze bedragen werden gedurende 2002 vereffend.

Voorzieningen voor technische waarborgen hebben betrekking op de verkoop van Telindus producten. Deze voorziening is gebaseerd op de

werkelijke verkopen en op een schatting van de toekomstige herstellingskosten onder waarborg. Technische waarborgen op de verkoop van

producten van derden worden door de leveranciers zelf ten laste genomen.

De voorziening voor herstructurering omvat de geschatte ontslagvergoeding in het kader van het herstructureringsplan van 2002.

Cf. toelichting 14 over uitzonderlijk resultaat.

De voorziening voor de herwaardering van termijnwisselcontracten is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de termijncontracten op

de einddatum en de waarde op jaareinde. Cf. toelichting 13 over financieel resultaat en toelichting 31 over financiële instrumenten.

26. Passieve belastinglatenties

Passieve belastinglatentie Belastbare basis
Jaar eindigend op 31 december 2002 Beweging 2001 2002 Beweging 2001
€’000
Tijdelijke verschillen 745 (12) 757 1.949 (81) 2.030
Kapitaalsubsidies 241 (31) 272 599 (78) 677
Totaal passieve belastinglatentie 986 (43) 1.029 2.548 (159) 2.707

De tijdelijke verschillen die aanleiding geven tot het opnemen van een passieve belastinglatentie, hebben voornamelijk betrekking op:

- De toepassing van versnelde afschrijvingen voor lokale belastingdoeleinden, terwijl voor consolidatie de afschrijvingen op een lineaire

basis worden berekend;

- Het opnemen van support fees betaalbaar aan leveranciers als kosten van de periode waarin ze werden gefactureerd voor

belastingdoeleinden, terwijl ze worden gespreid voor consolidatie.

Er werden, in lijn met de waarderingsregels van de Groep, geen actieve belastinglatenties opgenomen.

27. Leningen
Netto financiële positie

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Geldbeleggingen 56.251 97.984
Liquide middelen 20.038 21.558
Leningen op meer dan één jaar (3.205) (1.584)
Leningen op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen (900) (357)
Leningen op ten hoogste één jaar (11.929) (28.184)
Netto financiële positie 60.255 89.417

De daling in de netto financiële positie van € 29,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van omvangrijke investeringen in nieuwe gebouwen

in België en van andere investeringen in materieel vast actief.
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Leningen op ten hoogste één jaar
Gezien de omvangrijke kaspositie is het de regel van de Groep om zo weinig mogelijk externe financiële schulden aan te houden. De daling in

de korte-termijn financiële schulden is het resultaat van de vervanging van externe schulden bij kredietinstellingen door intra-groepsleningen

en bijkomende kapitaalverhogingen in een aantal dochterondernemingen. Het bedrag van de korte-termijn financiële schulden op jaareinde

bestaat hoofdzakelijk uit (i) een korte termijn hernieuwbare lening voor een bedrag van CHF 5,2 miljoen aan variabele interest (1,6 % op 31

december 2002), (ii) een korte termijn hernieuwbare lening voor een bedrag van HKD 30 miljoen aan variabele interest (gebaseerd op HIBOR,

2,5 % op 31 december 2002); (iii) een negatief uitstaand saldo van € 1,2 miljoen op een kredietlijn van € 2 miljoen, en (iv) een kredietlijn

van de tijdelijke vereniging Irisnet voor een bedrag van € 2,5 miljoen.

Terugbetalingsschema van leningen op meer dan één jaar 

€’000 Ten hoogste één jaar 1 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal meer dan één jaar
Leasing 13 56 0 56
Kredietinstellingen 798 3.079 0 3.079
Overige leningen 89 70 0 70
Totaal leningen op meer dan één jaar 900 3.205 0 3.205

28. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Jaar eindigend op 31 december 2002 2001
€’000
Belastingen 19.078 16.531
Bezoldigingen en sociale lasten 16.962 20.666
Totale schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 36.040 37.197

29. Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Het bedrag van toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten van € 37,9 miljoen (2001: € 42,2 miljoen) betreft voornamelijk

uitgestelde omzet uit vooruitgefactureerde service contracten.

30. Vergoeding in instrumenten van het eigen vermogen 
In de periode 1998 tot 2001 heeft de Groep 4 warrantenplannen uitgebracht, waarbij warranten zijn toegekend aan personeelsleden

volgens regels vastgelegd door het Remuneratiecomité van de Groep. Elke warrant vertegenwoordigt het recht tot aankoop van één nieuw

aandeel van de Onderneming. De warranten hebben een maximale looptijd van 5 jaar en kunnen, vanaf het derde jaar, uitgeoefend worden

gedurende drie uitoefenperiodes. Warranten die tijdens een uitoefenperiode niet zijn uitgeoefend, kunnen overgedragen worden naar een

volgende uitoefenperiode. De uitoefenprijs is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoers van het betreffende aandeel van de 30 dagen die

de datum van het aanbod voorafgaat. De warranten zijn niet dividendgerechtigd en dragen geen stemrecht.
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Overzicht van de uitstaande warranten:

Aanbod Uitoefenprijs Aantal Uitoefenperiodes
uitstaande
warranten

Jaar € Aantal feb. 2003 nov. 2003 feb. 2004 aug. 2004 feb. 2005 aug. 2005 feb. 2006 aug. 2006
1998 19,92 859.650 859.650
1999 20,82 834.565 297.879 272.758 263.928
2000 20,44 1.272.910 442.373 418.704 411.833
2001 7,93 687.036 250.558 224.665 211.863
Totaal 3.654.161 297.879 1.132.408 442.373 263.928 669.262 411.833 224.665 211.863

Overeenkomstig de waarderingsregels van de Groep wordt in de landen waar belasting is verschuldigd op gerealiseerde meerwaarden, een

belastingvoorziening aangelegd indien, op basis van de slotkoers van het aandeel op balansdatum, de warranten “in-the-money” zijn.

Omdat geen enkele van de aandelenopties “in-the-money” was op 31 december 2002, werden geen belastingen voorzien. Geen enkele

warrant werd uitgeoefend tijdens het boekjaar (noch in voorgaande boekjaren). Per einde 2001 waren er 4.364.334 warranten uitstaande.

De daling met 710.173 is te verklaren door personeelsleden die de Groep hebben verlaten.

31. Financiële instrumenten
Termijnwisselcontracten
Overzicht van de niet-vervallen termijnwisselcontracten per 31 december 2002:

Jaar eindigend op 31 december Transactie in Waarde aan Waarde aan Niet-gerealiseerde 
€’000 vreemde valuta contante koers slotkoers winst (verlies)
Aankoop van USD 24.196 24.223 25.120 (897)
Verkoop van USD 2.000 2.054 2.206 152
Verkoop van GBP 2.000 3.013 2.938 (75)
Totaal (820)

Overeenkomstig de waarderingsregels van de Groep worden termijnwisselcontracten niet in de balans geboekt, maar behandeld als

verplichtingen buiten de balans. Omdat de waarde van de totale portfolio van termijnverrichtingen aan slotkoers lager is dan de waarde

aan contante koers (gecorrigeerd voor het pro rata gedeelte van het report of deport), werd een voorziening van € 0,8 miljoen opgenomen

en ten laste gelegd van de wisselkoersverliezen. Cf. toelichting 13 over financieel resultaat en 25 over provisies. Per 31 december 2001 was

er een (niet-gerealiseerde) winst van € 1,9 miljoen die, eveneens in lijn met de waarderingsregels van de Groep, niet werd geboekt.

32. Voorwaardelijke verplichtingen en activa
Voorwaardelijke verplichtingen
Er zijn geen materiële voorwaardelijke verplichtingen.

Voorwaardelijke activa
Met betrekking tot iaxis (cf. toelichting 12 over waardeverminderingen) heeft de Groep een schade-eis ingediend van ongeveer € 10m. De
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claim is gericht aan de moedermaatschappij van iaxis Ltd, zijnde iaxis NV uit Nederland, van wie de Groep een “financial support letter”

had verkregen. In januari 2003 heeft het bevoegde gerechtshof van Amsterdam de voornaamste punten van de schade-eis ontvankelijk

verklaard. Aangezien het gerechtelijk proces nog aan de gang is, werd geen vordering geboekt op de balans.

33. Verplichtingen

Garanties
In verband met diverse ontleningen, kredietfaciliteiten, uitvoeringsverplichtingen m.b.t. projecten van netwerkintegratie en huurcontracten,

heeft de Groep waarborgen bij banken voor een totaal bedrag van € 22,0 miljoen.

Aankoop van vaste activa
In verband met de bouw van het nieuw hoofdkwartier in Haasrode, België, zal de Groep nog een bijkomend bedrag van € 11 miljoen

activeren in 2003. De resterende betalingen in 2003 met betrekking tot de bouw worden geraamd op € 15 miljoen.

Overnames
In januari 2003 heeft de Groep de laatste schijf betaald van de overnameprijs voor de acquisitie van Intégral Solutions SA (Frankrijk), ten

bedrage van € 0,9 miljoen.

Met betrekking tot de acquisitie van Telindus Ltd (Hong Kong) werd een voorziening van € 1,5 miljoen geboekt, gelijk aan het geraamd

bedrag van de uitstaande aankoopprijs. Dit bedrag is betaalbaar ten laatste in juni 2003 en werd geboekt tegenover goodwill.

De Groep had een verplichting tot bijkomende storting van € 0,2 miljoen als haar aandeel in het geplaatst kapitaal van NetFund. Dit

bedrag werd begin 2003 gestort.

34. Gebeurtenissen na balansdatum
In het eerste kwartaal van 2003 kocht de Groep bijkomend netto 192.515 eigen aandelen in. Aan € 4,10 per aandeel is dit een totale kost

van € 0,8 miljoen. Gebaseerd op de slotkoers van € 4,20 per aandeel op 31 maart 2003, zou de Groep € 0,3 miljoen van de totale

waardevermindering van € 4,8 miljoen kunnen terugdraaien. 

De Raad van Bestuur heeft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om 700.000 eigen aandelen te vernietigen.

Omdat er voor het bedrag van de boekwaarde een reserve in het eigen vermogen werd aangelegd, heeft deze operatie geen impact op de

resultatenrekening.

Gezien de respectievelijke uitoefenprijzen van de bestaande warrantenplannen (van € 7,93 tot € 20,82 per aandeel) en de evolutie van het

Telindus Group aandeel (gemiddelde in 2002 van € 5,57), heeft de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

voorgesteld om de uitoefenperiode van alle warrantenplannen te verlengen met 3 jaar. De uitoefenprijzen blijven ongewijzigd.



35. Overnames en verkopen van ondernemingen
Overnames
In december 2002 kocht de Groep de resterende aandelen van Expertel Comunicacoes e Servicos SA (Portugal). Zodoende verhoogde de

Groep haar deelneming in deze onderneming van 74 % naar 100 %.

In mei 2002 verhoogde de Groep haar belang in het kapitaal van Datax NV (België) van 55 % naar 100 %. Vervolgens werden de

activiteiten van deze vennootschap geïntegreerd in Telindus NV (België). Datax zelf werd een slapende vennootschap.

Verkopen
In maart 2002 verkocht de Groep de geassocieerde en niet-actieve onderneming Infostar Holding NV, waarin het een belang van 25 %

had. Uit deze verkoop werd noch winst, noch verlies gemaakt.

Naamsveranderingen
In maart 2002 veranderde Expertel Comunicacoes e Servicos SA (Portugal) haar naam in Telindus Comunicacoes e Servicos SA.

In mei 2002 werd de naam Eckmann Datentechnik Netzwerkservice Telindus GmbH (Germany) gewijzigd in Telindus GmbH.

36 Verbonden partijen
Verhoudingen met verbonden partijen
Een lijst van de dochterondernemingen van de Onderneming is bijgevoegd op de volgende bladzijden.

De Telindus Groep wordt gecontroleerd door de groep Cordier, de grootste aandeelhouder met een deelneming in de Groep van 26,05 %

(op niet-verwaterde basis). De groep Cordier zelf wordt voornamelijk vertegenwoordigd door het Stichting Administratiekantoor Covatel,

die 24,75 % van de aandelen van Telindus Group in haar bezit heeft. De tweede grootste aandeelhouder is Sidinvest NV, behorende tot de

groep Arcelor, met 9,97 % van de aandelen van Telindus Group. Meer informatie is beschikbaar in het hoofdstuk Corporate Governance op

pagina’s 48 tot 55 van het jaarverslag.

Transacties met verbonden partijen
Telindus France Telecom – tijdelijke vereniging

Telindus France Telecom (ofwel “Irisnet”) is een tijdelijke vereniging waarin de Groep aandeelhouder is met een belang van 50 %.

Gedurende het boekjaar heeft een dochtermaatschappij van de Groep, Telindus NV, voor een bedrag van € 4,4 miljoen aan goederen en

diensten verkocht aan Irisnet. Op 31 december 2002 was Irisnet € 5,2 miljoen verschuldigd aan Telindus NV. Irisnet heeft een externe

banklening, waarvan 50 % ofwel € 2,5 miljoen aanzien wordt als opname van de kredietlijnen van de Groep.

Bestuurders 

Op 31 december 2002 hebben bepaalde bestuurders leningen bij de Groep met een totaal uitstaand saldo van € 100k. 

De leden van de Raad van Bestuur hebben vergoedingen verkregen voor een totaal van € 125k (2001: € 135k). Het Uitvoerend Comité,

bestaande uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurders, ontvingen bezoldigingen van in totaal € 1,0 miljoen.

toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening
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Naam Adres Land BTW nummer Belang van de 

groep

Telindus NV Yzerlaan 24
1040 Brussel België 442.257.642 100,00 %

Telindus GSM SA Parc Scientifique
Boulevard Initialis 1
7000 Mons België 457.839.802 100,00 %

TelCor Services International CVBA Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee België 466.917.220 100,00 %

Datax NV (niet actief) Ringlaan 51
2600 Berchem België 432.934.457 100,00 %

Telindus BV Savannahweg 19
3542 AW Utrecht Nederland 007.081868.B01 100,00 %

Telindus International BV Savannahweg 19
3542 AW Utrecht Nederland - 100,00 %

Telindus SA Route d’Arlon 81– 83
8009 Strassen Luxemburg 1223.5468 64,70 %

Telectronics SA Rue de l’Industrie 1
4823 Rodange Luxemburg 1003.8784 64,70 %

Telindus Computer Home Sàrl Route d’Arlon
8050 Bertrange Luxemburg 1475.9028 64,70 %

Beim Weissenkreuz SA Alleé Marconi 16
2120 Luxembourg Luxemburg 19.902.206.178 64,05 %

CF6 Luxembourg SA Boulevard Royal 8
2449 Luxembourg Luxemburg 1775.5016 64,70 %

Telindus France SA Burospace 25
91570 Bièvres Frankrijk 19.348.505.256 100,00 %

Groupe Telindus France SA Burospace 25
91570 Bièvres Frankrijk 65.334.041.084 100,00 %

Conseil et Formation Système (CF6) SAS Rue Galliéni 47
92130 Issy Les Moulineaux Frankrijk 32.334.129.731 100,00 %

Telindus Ltd (niet actief) Hatchwood Place
Farnham Road
Odiham, Hants RG29 1AB Verenigd Koninkrijk 363.2907.50 100,00 %

Telindus K-Net Ltd Hatchwood Place
Farnham Road
Odiham, Hants RG29 1AB Verenigd Koninkrijk 664.6269.06 100,00 %

CellStack Systems Ltd Brookmount Court, Unit D
Kirkwood Road
CB4 2QH Cambridge Verenigd Koninkrijk 719.9842.81 100,00 %

Telindus GmbH Sylvesterallee 2
22525 Hamburg Duitsland 1498.79.328 100,00 %

Telindus SpA Via Cornelia 498
00167 Roma Italië 018.689.410.04 100,00 %

Telindus SA Plaza Ciudad de Viena 6
28040 Madrid Spanje A8064.4081 100,00 %

Telindus Comunicacoes e Servicos SA Rua Afonso Praça 30
Edifício Torre de Monsanto
Miraflores
1495-061 Algés Portugal 503.270.350 100,00 %

Telindus SA Chemin des Primevères 45
1701 Fribourg Zwitserland 405.059 100,00 %

Telindus Networks SA Chemin des Primevères 45
1701 Fribourg Zwitserland 141.262 100,00 %

37. Lijst van volledig geconsolideerde ondernemingen
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Telindus Hungary Networkintegrator Kft Andràssy út. 46
1061 Budapest Hongarije 49121702 100,00 %

Telindus GmbH (niet actief) Am Heumarkt 7/2/23
1030 Wien Oostenrijk 10263301-2-42 100,00 %

Telindus (Thailand) Ltd Bond Street 473
Muang Thong Thani 3
Pakkred, Nonthaburi 11120
11120 Bangkok Thailand 301115 1082 80,00 %

Telindus Ltd Room 03-06, 21st floor
Dominion Centre
43-59 Queen’s Road East
WanChai, Hong Kong Hong Kong - 51,00 %

Yunnan Telindus Technology Co Ltd Room C22-23 Innovation Park
Jinkai Road 3
Kunming Nation-class Economic 
& Technological Development Zone
Kunming, Yunnan China - 51,00 %

Naam Adres Land BTW nummer Belang van de 

groep

Telindus France Telecom (tijdelijke vereniging) Kol. Bourgstraat 149
1140 Brussel België 545.698.541 50,00 %

Naam Adres Land BTW nummer Munt- Eigen Netto Belang van de 

eenheid vermogen resultaat groep

Mobistar NV Kol. Bourgstraat 149
1140 Brussel België 456.810.810 €’000 68.900(1) 102.400(1) 4,7 %

Spearhead Technologies Ltd Ha’avada St 11
48017 Rosh-Ha’ayin Israël - USD’000 11.575(2) (8.753) (2) 6,8 %

Net Fund Europe CVA Industrielaan 23
1740 Ternat België 465.995.423 €’000 12.532(1) (7.770) (1) 5,6 %

(1) op 31 december 2002
(2) op 31 december 2001

38. Evenredig geconsolideerde ondernemingen

39. Niet geconsolideerde ondernemingen

Naam Adres Land BTW nummer Belang van de 

groep
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verslag van de commissaris 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de geconsolideerde
jaarrekening van telindus group nv voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2002
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd

toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur

van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2002, met een balanstotaal van € 529.896 duizenden en waarvan de

resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van € 21.368 duizenden. Wij hebben eveneens de controle van het

geconsolideerde jaarverslag uitgevoerd.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze

controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening

geen belangrijke onjuistheden bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de groep, alsook

met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. De

verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis

van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de

waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de

voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden een redelijke

basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2002 een getrouw beeld geeft van het vermogen, van

de financiële toestand en van de resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in België toepasselijke wettelijke en

bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaring
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaring die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de

geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

- Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.

Brussel, 5 mei 2003

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B 160)

Commissaris

vertegenwoordigd door

Jan De Luyck Rosita Van Maele

Vennoot Vennoot



Jaar eindigend op 31 december 2002 2001 2000
€’000

Bedrijfsopbrengsten 11.446 10.975 11.016
Omzet 11.351 10.777 10 909
Overige bedrijfsopbrengsten 95 198 107

Bedrijfskosten (10.496) (11.757) (12.829)
Aankopen van handelsgoederen, grond-en hulpstoffen (803) (1.012) (895)
Diensten en diverse goederen (5.588) (6.062) (7.495)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (3.827) (4.306) (4.118)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (261) (358) (300)
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen 0 (9) (7)
Andere bedrijfskosten (17) (10) (14)

Bedrijfswinst 950 (782) (1.813)

Financieel resultaat (6.076) (3.415) 43.222
Financiële opbrengsten 26 123 46 942
Financiële kosten (6.102) (3.538) (3.720)

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting (5.126) (4.197) 41.409

Uitzonderlijk resultaat (86.752) (1.979) (6.528)
Uitzonderlijke opbrengsten 624 3 4.341
Uitzonderlijke kosten (87.376) (1.982) (10.869)

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen (91.878) (6.176) 34.881

Belastingen 0 124 167

Winst (Verlies) van het boekjaar (91.878) (6.052) 35.048

Te bestemmen winst (verlies) 165.090 264.989 278.182
Winst (Verlies) van het boekjaar (91.878) (6.052) 35.048
Overgedragen winst van het vorige boekjaar 256.968 271.041 243.134

Resultaatverwerking 165.090 264.989 278.184
Toevoeging aan reserves 2.877 1.820 1.077
Over te dragen resultaat 162.088 256.968 271.041
Dividend 0 6.066 6.066
Vergoedingen aan bestuurders 125 135 0

Resultatenrekeninng

Telindus Group NV
enkelvoudige jaarrekening
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Jaar eindigend op 31 december 2002 2001 2000
€’000

Vaste activa 598.209 656.789 638.474
Materiële vaste activa 479 384 319
Financiële vaste activa 597.730 656.405 638.155

Vlottende activa 7.937 5.102 3.574
Vorderingen 1.926 1.996 2.097
Geldbeleggingen 5.803 2.926 1.105
Liquide middelen 13 10 22
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 195 170 350

Totaal activa 606.146 661.891 642.048

Eigen vermogen 468.322 560.325 572.578
Kapitaal 134.444 134.444 134.444
Uitgiftepremie 143.058 143.058 143.058
Reserves 28.732 25.855 24.035
Overgedragen resultaat 162.088 256.968 271.041

Voorzieningen 0 31 0
Voorzieningen voor risico's en kosten 0 31 0

Schulden 137.824 101.535 69.470
Schulden op meer dan één jaar 0 0 0
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 0 0 620
Korte termijn financiële schulden 134.379 92.551 59.880
Handelsschulden 2.025 1.267 1.914
Ontvangen voorschotten 38 43 52
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 811 926 806
Overige schulden 473 6.668 6.150
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten 98 80 48

Totaal passiva 606.146 661.891 642.048

Balans
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lexicon
ATM 

Asynchronous Transfer Mode is een schakeltechnologie die digitale data omzet in 53-byte celeenheden en ze via digitale signaaltechnologie

verzendt. Elke cel wordt afzonderlijk asynchroon verwerkt ten opzichte van andere gerelateerde cellen. Alvorens via het transmissiepad

simultaan te worden overgeseind, wordt de cel in een wachtrij geplaatst. ATM is op de eerste plaats bedoeld om te worden gebruikt door

hardware en in mindere mate door software, wat snellere verwerkings- en schakelsnelheden mogelijk maakt. 

Backbone 

Een backbone ('ruggengraat') is een grotere transmissielijn, die gegevens vervoert die op kleinere aangesloten lijnen werden verzameld. Op

lokaal niveau is een backbone eén of meer lijnen waar lokale netwerken op worden aangesloten voor de verbinding met een wijd lokaal

netwerk. Binnen een lokaal netwerk kan een backbone worden gebruikt om afstanden (bijvoorbeeld tussen gebouwen) efficiënter te helpen

overbruggen. Op internet of andere grote lokale netwerken is de backbone een stel paden waar lokale of regionale netwerken op worden

aangesloten voor een langeafstandsverbinding. 

CDN

Content Delivery Networks zijn netwerken die gebruik maken van de onderbenutting van locale processorcapaciteit binnen een netwerk,

inclusief die van desktop computers, om een zo groot mogelijke verwerkingscapaciteit binnen een netwerk te genereren, zonder uitgebreide

investeringen in hardware opgrades te doen.

DSL 

DSL is de afkorting van Digital Subscriber Line, de technologie die breedbandtoegang biedt tot informatienetwerken met gebruikmaking van

het bestaande koperkabelnetwerk voor telefonie. XDSL verwijst naar de verschillende mogelijke types van DSL, ADSL, HDSL, RADS en SHDSL. 

E-commerce

Met e-commerce wordt de handel via internet bedoeld. De jongste jaren worden via internet steeds meer diensten en producten

verhandeld. De leveranciers bieden deze diensten en producten aan via gespecialiseerde websites, waarop de klanten kunnen 'browsen'

(bladeren, doorzoeken). Deze sites kunnen worden vergeleken met een virtuele winkel. Het grote voordeel is dat de vestigingsplaats van de

leverancier van ondergeschikt belang is. Iemand kan zonder moeite aan de andere kant van de wereld zijn orders plaatsen. Dankzij een

betere beveiliging heeft e-commerce de jongste jaren een hoge vlucht genomen. 

E-learning

E-learning is de jongste jaren steeds populairder geworden. Dankzij 'electronic learning' wordt de kans geboden om via internet interactief

te leren. De praktijk wijst uit dat opleidingen die via internet worden aangeboden dikwijls effectiever zijn en sneller resultaat kennen dan

'gewone' opleidingen. 

Ethernet/Fast Ethernet

Ethernet is één van de meest gebruikte bedradingsschema's voor lokale netwerken (LAN). De transmissiesnelheid van Ethernet bedraagt 10

MB per seconde, bij de nieuwere standaard Fast Ethernet loopt die snelheid op tot 100 MB per seconde. 

Extranet

Een extranet is een privé-netwerk dat via internetprotocollen en telecommunicatie de mogelijkheid biedt om bedrijfsinformatie op een

veilige manier te delen met leveranciers, verkopers, partners, klanten of andere bedrijven. Eigenlijk betreft het een deel van het intranet van

een bedrijf dat is uitgebreid naar gebruikers buiten het bedrijf. 

Firewall

Om efficiënt zaken te kunnen doen via internet, is beveiliging een noodzakelijke voorwaarde. De beveiligingstechnologie maakt onder andere
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gebruik van firewalls, wat staat voor een stel verwante programma's die de hulpbronnen van een privé-netwerk beschermen tegen gebruikers van

andere netwerken. Concreet gesteld filtert een firewall, in nauwe samenwerking met een routeringsprogramma, alle netwerkpakketten om te

bepalen of ze al dan niet naar hun bestemming mogen verstuurd worden. Dikwijls wordt een firewall geïnstalleerd in een computer die losstaat

van het netwerk, zodat geen enkel binnenkomend verzoek rechtstreeks toegang heeft tot de privé-hulpbronnen. 

GPRS

GPRS wordt beschouwd als een tussenstap naar de mobiele telefonie van de derde generatie en gaat dus een stap verder dan de huidige

GSM-technologie. General Packet Radio Service vormt de eerste toepassing van pakketschakeling binnen GSM en komt in feite neer op een

schakelingstechnologie. Het netwerk wordt alleen gebruikt wanneer er gegevens moeten worden verstuurd, in plaats van een continue stroom

van data door te sturen via een permanente verbinding. Via GPRS kunnen data worden verstuurd en ontvangen met een snelheid van 115 bits

per seconde. 

GSM 

Global Systems for Mobile Communication is een digitaal systeem voor mobiele telefonie dat in Europa, maar ook in andere delen van de

wereld, wordt gebruikt. GSM digitaliseert en comprimeert gegevens en stuurt die dan via een kanaal met twee andere stromen

gebruikersgegevens. GSM werkt op de 900 MHz of de 1800 MHz frequentieband. In Azië en de Verenigde Staten is onder andere CDMA een

belangrijke concurrent voor de GSM-technologie. 

Hot Spot

Gebruikers van draagbare computers, uitgerust met een ‘wifi’ (draadloze communicatiepoort) kunnen gebruik maken van de zogenaamde ‘hot

spot’. De ‘hot spot’ is een bedrijf dat draadloos internet toegang en VPN-toegang aanbiedt, en dat op een heel specifiek locatie (luchthaven,

hotel, …). Via deze connectie kan de mobiele werker toegang krijgen tot het internet of het eigen bedrijfsnetwerk, en dat op een veilige, ge-

encrypteerde wijze.

Internet 

Iedereen kent internet, maar over de technologie ervan bestaan heel wat misverstanden. Het betreft in feite een wereldwijd systeem van

computernetwerken, waar de gebruikers op om het even welk moment en via eender welke computer toegang tot kunnen krijgen. Hoewel

internet al niet meer weg te denken is uit de (bedrijfs-)wereld, staan de mogelijke toepassingen nog maar in de kinderschoenen. De experts

verwachten dat internet binnen afzienbare tijd een nutsvoorziening zal worden als electriciteit, gas of water. Vanuit technisch oogpunt

onderscheidt internet zich door het gebruik van de TCP/IP protocollen, waarbij TCP/IP staat voor Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 

Intranet

Een intranet is een intern, privé-internet. De meeste grotere bedrijven beschikken over een eigen intranet. 

Intrusive testing

Is belangrijk voor de beveiliging van netwerken. Een indringsdetectie is een systeem of dienst die alle inkomende en uitgaande activiteiten op

een netwerk identificeert. De bedoeling is om verdachte signalen te detecteren, die kunnen wijzen op een mogelijke aanval of inbraak op het

netwerk. 

IP 

IP is de afkorting van Internet Protocol, een protocol dat wordt gebruikt voor de transmissie van informatie. Die transmissie gebeurt

hoofdzakelijk door computers via internet. De te versturen informatie wordt verdeeld in een aantal pakketten, waarbij vervolgens aan elk

pakket een koptekst met adresinformatie wordt bevestigd. Elk pakket wordt als een afzonderlijke eenheid beschouwd, ook al maakt het deel

uit van een lang(er) bericht. Daarom wordt IP als een verbindingloos pakketschakelingsprotocol genoemd. 

IP Telefonie

IP Telefonie maak het mogelijk om door het gebruik van aangepaste hard- en software IP-netwerken te gebruiken voor telecommunicatie. De

gebruiker kan dus via internet telefoongesprekken voeren, doordat gestandaardiseerde stemgeluiden met gebruikmaking van IP worden

gecodeerd. De telefonie zoals we die nu kennen, maakt meestal gebruik van in circuit geschakelde dragers, waarbij voor de duur van een
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gesprek een kanaal wordt tot stand gebracht tussen beller en bestemmeling. Bij IP gebeurt de communicatie op een heel andere manier. Het

stemgeluid wordt verdeeld in pakketten, die elk afzonderlijk worden verzonden. Het belangrijkste voordeel is het verlaagd gebruik van

bandbreedte, want er moet niets worden verstuurd wanneer de beller niet praat. 

ISDN 

Integrated Services Digital (afgekort ISDN), of geïntegreerde digitale netwerkdienst, is een vorm van digitale telefonie die via de koperen

draden van het oude analoge telefoonnetwerk kan werken. Een ISDN-lijn kan tegelijk data en stemgeluid transporteren. Data versturen

gebeurt doorgaans aan een snelheid van 56 Kb per seconde. Die snelheid kan worden verhoogd door zowel het gegevens- als stemkanaal

te gebruiken voor het transport van data. 

ISP 

Een Internet Service Provider (ISP) biedt zijn klanten tegen betaling toegang tot internet aan. De verbinding kan tijdelijk (voor thuisgebruik)

of permanent zijn (voor bedrijven en klanten die voltijdse servers hebben draaien). 

LAN 

LAN is de afkorting van Local Area Network of lokaal netwerk. Het betreft een netwerk van computers dat zich doorgaans in één enkel

kantoorgebouw bevindt. LAN's zijn samen verbonden in grotere netwerken als WAN's, wat staat voor Wide Area Networks of wijde (grote)

lokale netwerken. 

MAN 

Metropolitan Area Networks zijn netwerken, die meestal uit een verzameling van LAN’s bestaan, en de dimensie van een stad of

agglomeratie bestrijken. 

MPLS

Multiprotocol Label Switching is een standaardtechnologie, gebruikt om enerzijds netwerk trafiek te versnellen, en anderzijds het beheer

van het netwerk te vereenvoudigen. Dit resultaat wordt bekomen door aan elk getransporteerd ‘packet’ een unieke identiteit mee te geven,

waardoor routers het pakket sneller op het eindadres kunnen afleveren. Gezien de veelvuldige troeven van MPLS wordt verwacht dat die

techniek in de nabije toekomst snel zal geïmplementeerd worden.

MSP

Een Managed Services Provider levert en ondersteunt diensten en applicaties die netwerk-gebaseerd zijn, en dat aan ondernemingen en

andere service providers. Die diensten kunnen variëren van hosting, outsourced network management, IP telephony, messaging, call

centers, VPN’s, managed firewalls, …

Bedrijven die gebruik maken van MSP’s doen dit vooral vanuit een bezorgdheid constant over een up-to-date netwerk te beschikken dat

voldoet aan de modernste standaarden.

Netwerk

Een netwerk is een verzameling van twee of meer computers die met elkaar verbonden zijn en die hardware en software met elkaar delen.

Een kleiner netwerk wordt als LAN omschreven, bij een groter netwerk spreken we over WAN. 

NOC

Network Operations Centre is een centrum van waaruit een telecommunicatie netwerk wordt gesuperviseerd, gemonitord en ge-updated.

In de NOC-ruimte wordt het netwerk van grote ondernemingen en/of netwerk operatoren gevisualiseerd, via hetwelke de nodige

interventies worden verricht, teneinde het netwerk maximaal beschikbaar te hebben, de nodige security checks te doen, software upgrades

op te voeren, en eventuele defecten te detecteren en te remediëren.
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Router

Routers zijn netwerkhardware of -software die dienst doen als transportpunten tussen verschillende netwerken. Hun belangrijkste taak is

het verschaffen van verkeers- en filterfuncties. 

SAN

Storage Area Networks is een hoge-snelheidsnetwerk dat een aantal data-servers omvat, die het mogelijk maken om data tegen hoge

snelheid over het netwerk te transporteren. SAN’s worden vaak gebruikt voor backup- of archiveringsdoeleinden, daarbij vaak gebruik

makend van ATM-technologie over een WAN.

Schakeling

Een schakeling wordt ook brug, toegangsweg of 'hub' genoemd. In de telecommunicatie is een schakeling een netwerkuitrusting die een

pad of een circuit kiest om een eenheid van gegevens naar haar volgende bestemming te versturen. In sommige gevallen kan de schakeling

de functie van een router vervullen, in die zin dat ze kan helpen bepalen naar welk aangrenzend netwerkpunt de data verstuurd moeten

worden. Meestal is een schakeling sneller dan een router, die kennis vereist over het netwerk en over de manier om de route te bepalen. 

Remote access

Toegang van op afstand (of Remote Access) is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een computer of een netwerk vanaf een andere

lokatie dan het centrale kantoorgebouw. Deze oplossing is ideaal voor werknemers van een bedrijf die zich in een bijkantoor bevinden, voor

telependelaars of voor mensen met een externe functie die toegang hebben tot het netwerk. Thuiswerkers kunnen toegang vanop afstand

krijgen via een ISP (Internet Service Provider). Een inbelverbinding via PC, notebook of handbediende computermodems via gewone

telefoonlijnen is een vaak voorkomende manier van toegang vanop afstand. 

UMTS 

UMTS (of Universal Mobile Telecommunications System) moet de definitieve doorbraak van de mobiele telefonie van de derde generatie

inluiden. Dankzij die derde generatie wordt de mobiele telefoon een heus multimedia-instrument. De bedoeling van UMTS bestaat erin om

netwerken tot stand te brengen die écht wereldwijde roaming bieden en die uiteenlopende stem-, data- en multimediadiensten kunnen

ondersteunen. De Europese telecomoperatoren hebben forse bedragen betaald voor de UMTS-licenties. Het terugverdienen van die

investeringen zal langer vergen dan oorspronkelijk was gedacht. Toch heeft UMTS een grote toekomst voor zich. 

VOIP 

VOIP staat voor Voice over Internet Protocol of Internetprotocol voor stemgeluid. Zie IP-telefonie. 

VPN 

VPN, afkorting voor Virtual Private Network (of virtueel privé-netwerk) verwijst naar een netwerk dat op even veilige manier als een privé-

netwerk kan worden gebruikt. Toch werkt een deel van zijn communicatie met onveilige verbindingen. Het verkeer op die verbindingen is

echter gecodeerd.

WAN 

Wide Area Network is een groter ('wide') netwerk, dat meestal uit een verzameling van LAN's bestaat die een groter geografisch gebied

bestrijken. 

Website

Het merendeel van de bedrijven (en ook veel privé-personen) beschikken inmiddels over een website. Technisch betreft het een verzameling

van webbestanden rond een bepaald onderwerp of organisatie. Centraal op de website staat de homepage of homepagina, via dewelke de

bezoeker naar alle andere pagina's op de website kan gaan. De meeste bedrijven, organisaties of personen die een website hebben, bezitten

één enkel adres. Het volstaat om dit adres op internet in te vullen om de website te kunnen bezoeken. 

W-LAN

Een W-LAN of Wireless Lan is opgevat om een mobiele gebruiker toe te laten zich draadloos (via radio-golven) op een LAN te connecteren.

Deze moderne technologie wordt tegenwoordig vaak gebruikt in de zogeheten ‘hot spots’.
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