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1. MISSIE EN STRATEGIE

Brederode is een investeringsmaatschappij waarvan de aandelen op Euronext Brussel 

genoteerd staan (symbool: BRE) en die genoteerde en niet-genoteerde participaties 

beheert (« private equity »).

 

Brederode heeft als roeping het creëren van waarde voor haar aandeelhouders op 

middellange en lange termijn, en dit niet alleen door het recurrent genereren van 

dividenden, maar ook – en vooral – door het boeken van meerwaarden bij de verkoop van 

participaties. 

Brederode beheert op actieve wijze een ruime en sterk gediversifieerde portefeuille van 

genoteerde aandelen. 

Het betreft hierbij minderheidsparticipaties. 

Brederode houdt zich bezig met portefeuillebeheer van het type « stock picking ». Daarbij 

wordt belegd in ondernemingen die op de beurs ondergewaardeerd zijn maar goede 

rendabiliteits- en groeiperspectieven bieden.

Brederode heeft het voordeel niet onderworpen te zijn aan bepaalde verplichtingen, 

waaronder minimale sectoriële verdeling, maximale afweging tussen de diverse posities of 

minimale liquiditeit van het effect.

Ook wat de output betreft, staat het Brederode totaal vrij te wachten tot deze participaties 

hun volle maturiteit bereikt hebben vooraleer deze te realiseren. 

De aandelen worden verworven of overgedragen hetzij rechtstreeks op de beurs, hetzij 

door de uitoefening van aandelenopties.

Met betrekking tot opties bestaat de strategie in het uitgeven of verkopen buiten beurs 

(over the counter) van aankoopopties (calls) op aandelen van de portefeuille (covered 

calls) die hoog gewaardeerd worden en verkoopopties (puts) op begeerde aandelen, zodat 

premies kunnen worden geïnd bovenop het rendement van de onderliggende aandelen.

De beheerskosten in verband met de portefeuille van de genoteerde effecten zijn gering, 

vergeleken met deze van het merendeel van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

De investeringen in « private equity » zijn bedoeld om een aanzienlijk hogere rentabiliteit 

te bereiken dan de verwachte rentabiliteit op de beurs.

Sinds meer dan tien jaar concentreert Brederode haar « private equity » investeringen 

vooral op tijdelijke verenigingen en in samenwerking met andere internationale beleggers 

door participaties te nemen in het kapitaal van ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn 

in de Verenigde Staten en in West-Europa. 
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1. MISSIE EN STRATEGIE

De groep Brederode, die kan bogen op een lange en sterke ervaring, is duidelijk in staat 

zich met behulp van de beste teams van beheerders-deskundigen te concentreren op de 

meest belovende projecten. 

Brederode waakt permanent op de optimalisering van de kostprijs van de voor haar activiteiten 

noodzakelijke kapitalen. In die zin worden de activa van Brederode hoofdzakelijk gefinancierd 

door regelmatig versterkte permanente kapitalen, door het herinvesteren van de door haar 

activiteiten gegenereerde winsten en, occasioneel, door originele marktverrichtingen zoals de 

uitgifte van aandelen met warrants of van converteerbare obligaties.

Een klein deel van haar portefeuille wordt gefinancierd via een zorgvuldig gedoseerde 

schuld met de bedoeling de rentabiliteit van de eigen middelen te optimaliseren. 
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2. KERNCIJFERS

Geconsolideerde rekeningen

Globale gegevens (in miljoen EUR)                     1999    2000     2001    2002     2003
Effectenportefeuille                                                  799       903       834       684       719

Eigen vermogen                                                        366       665       668       540       622

Netto gerealiseerde meerwaarden                               91        99         60          4         41

Geïnde dividenden en intresten                                   29        32         29        24         20

Resultaat van het boekjaar (deel van de groep)           57       201         38     -103         79

Gegevens per aandeel (aangepast) (in EUR)       1999    2000     2001    2002     2003
Eigen vermogen                                                     15,84    19,43    19,84    16,05    17,28

Resultaat van het boekjaar (deel van de groep)        2,47     5,87      1,13    -3,06      2,20

Bruto dividend                                                         0,61     0,68      0,75     0,40      0,42

Netto dividend                                                         0,46     0,51      0,56     0,30    0,315

Met VVPR-strip coupon                                            0,52     0,57      0,64     0,34    0,357

Aantal in de winst deelnemende aandelen, aangepast op grond van de splitsing van het aandeel op 13 november 2000:

- 1999: 23.099.990
- 2000: 34.227.782
- 2001: 33.666.309
- 2002: 33.666.474
- 2003: 35.992.692

Beurskoersen (EURONEXT BRUSSELS: BRE) (aangepast)

(in EUR)                                                                1999    2000    2001    2002     2003
 Hoogste koers                                                      43,60    35,82   27,40    21,70    16,25

 Laagste koers                                                       32,00    23,60   14,10    10,60      8,74

 Koers per 31 december                                         36,94    25,00   18,86    12,51    15,60

Ratio’s
                                                                             1999    2000     2001    2002    2003
P/BV
Koers/boekhoudkundig netto actief                           1,5       1,2       0,9       0,7        0,9

P/E
Koers/winst (deel van de groep)                              15,0      *8,9     16,7      n.b.        7,1

R.O.E.
Winst/eigen vermogen                                          15,6%  *14,5%     5,2%      n.b.    *8,5%

Bruto rendement
Bruto dividend/koers                                               1,7%     2,7%     4,0%     3,2%      2,7%

*  Fusieresultaat niet inbegrepen
Beurskoers einde periode.
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De Groep in 2003

Balans (in miljoen €)                                              2003 2002                2001
Aandelenportefeuille                                                719,3 684,2              833,9

      - Genoteerde effecten                               518,8 459,6               617,3

      - Private equity                                         193,8 208,1               208,4

      - Industriële tak Artilat                                 6,7  16,5                  8,2 

Andere activa                                                           21,8 23,7                 40,9

Totaal activa                                                          741,1 707,9              874,8
                                                                                        

Eigen vermogen van de groep                                   622,1 540,4               668,1

Automatisch converteerbare 

obligaties (A.C.O.’s)                                                  70,8 72,3                 72,3

Belangen van derden                                                   0,0 41,9                 58,9

Voorzieningen en uitgestelde belastingen                     4,4 6,7                   6,0

Schulden buiten A.C.O.’s                                           43,8 46,6                 69,5

Totaal passief                                                         741,1 707,9              874,8

Algemeen genomen genereren de genoteerde deelnemingen regelmatige opbrengsten die de 

schuldenlast bovendien ruim dekken. De meeste genoteerde aandelen die Brederode in handen 

heeft, worden gekenmerkt door een hoge liquiditeit. Dit maakt een schuldenlast tegen goede 

voorwaarden mogelijk, alsook de uitgifte van opties op aandelen in ruil voor premie-inning. De 

kostprijs van het rechtstreekse beheer van deze activa ligt bijzonder laag.

De investeringen in « private equity » bedragen een kwart van de aandelenportefeuille. Het 

doel van deze activa is meerwaarden te behalen die hoger zijn dan deze die op de beurs 

worden verwacht. « Private equity » levert doorgaans geen dividend op.

De activa in drie sterke deviezen, nl. voor 51% in EUR, voor 28% in USD en voor 21% in GBP. 

Het wisselrisico wordt permanent opgevolgd. De posities in USD en in GBP worden gedekt 

in wisselende proporties. Op 31 december 2003 waren de activa in USD ten belope van 56% 

gedekt tegen wisselkoersrisico’s. Voor de in GBP luidende activa lag deze dekking op 41%.

De automatisch converteerbare obligaties (ACO) vormden, tot bij hun omzetting in aandelen 

op 25 februari 2004, uitgesteld kapitaal.

Sinds de omzetting van de ACO, is de schuldenlast gedaald tot 4% van de geconsolideerde 

boekwaarde van de totale activa. De groep behoudt derhalve een ruime financiële flexibiliteit.
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Gerealiseerd geconsolideerd resultaat 

Resultaat van het boekjaar (in miljoen €) 2003 2002 2001
Recurrent financieel resultaat 34,8 27,4 11,8

 - Geïnde dividenden en intresten 19,6   23,7  28,6

 - Kosten van de schulden - 3,5    -4,0  -7,4

 - Wisselresultaten 19,9 10,3  -9,0

 - Optiepremies aandelen  0,8 1,4   2,5

 - Ander courant financieel resultaat - 2,0 -4,0  -2,9

Ander recurrent resultaat -2,6 -1,6 -3,9

Resultaat uit kapitaalverrichtingen 34,7 -152,0 30,3

 - Netto gerealiseerde meerwaarden of minderwaarden 41,0 4,3  60,2

 - Netto waardeverminderingen - 6,3 -156,3 -29,9

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen 

opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -1,6 8,3 -0,5

Uitzonderlijk resultaat 17,2 0,0 0,0

Resultaat voor belastingen 82,5 -117,9 37,7

Resultaat na belastingen 79,1 -120,2 37,7

 - waarvan, aandeel van de groep 79,1 -103,1 38,1

In het voorbije jaar heeft de groep Brederode een geconsolideerde winst geboekt van EUR 79,1 

tegenover een geconsolideerd verlies (deel van de groep) van EUR 103,1 miljoen. Dit betekent 

een winst van EUR 2,20 tegenover een verlies van EUR 3,06 per aandeel een jaar eerder.

Er werden netto meerwaarden gerealiseerd ten belope van EUR 29,6 miljoen bij de verkoop 

van genoteerde aandelen en EUR 11,4 miljoen bij de verkoop van niet-genoteerde aandelen 

(private equity).

De aandelenportefeuille heeft eveneens dividenden opgeleverd en bijkomend, interesten 

ten bedrage van EUR 19,6 miljoen.

De dekking van de wisselrisico’s inherent aan de investeringen in USD en GBP leverde netto 

koerswinsten op van EUR 19,9 miljoen.

Het uitzonderlijk resultaat (EUR 17,2 miljoen) is het gevolg van de positieve invloed van de 

fusie door opslorping van Afrifina op het eigen kapitaal (EUR 26,1 miljoen), dit onder aftrek 

van een minderwaarde gerealiseerd bij de afstand in 2002 van de aandelenportefeuille van 

Artilat, die in 2003 werd geboekt (EUR 8,9 miljoen).

Sedert de fusie door opslorping van het filiaal Afrifina, die in werking trad op 1 januari 

2003, zijn al de ondernemingen die in de consolidatie begrepen zijn voor bijna 100% in 

handen. Voortaan zijn er dus nagenoeg geen interesten van derden meer.

3. BEHEERSVERSLAG
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Organisatieschema van de groep

Op 31 december 2003 oefende de vennootschap Brederode, het vlaggeschip van de groep, 

een rechtstreekse controle uit op de vijf hierna vermelde dochtermaatschappijen:

3. BEHEERSVERSLAG

EUR … Mij= beurskapitalisatie van Brederode en netto boekhoudkundig actief van de 

(niet genoteerde) dochterondernemingen op 31 december 2003.

Geyser s.a.h.  Luxemburgse holding die actief is op de internationale kapitaalmarkten.

Artilat n.v.  Europees producent van artikelen in latex- en polyurethaanschuim 

via haar dochter Dumo n.v.. Drie productie-eenheden zijn gesitueerd 

in België en één in Tsjechische Republiek.

Greenhill s.a.  vennootschap met een effectenportefeuille die tevens een 

patrimonium van resterend vastgoed beheert in de streek van 

charleroi beheert dat verbonden is met de oude mijnconcessie van 

« Monceau-Fontaine ».

Athanor ltd  « corporate name » van Lloyds of London die participeert in de 

jaarlijkse vorming van verzekeringssyndicaten.

Brederode (UK) ltd  antenne van de Brederode-groep in Londen.

Buiten zijn 5 filialen, houdt Brederode zelf méér dan 80% van de totale aandelen portefeuille 

van de groep aan.

 

De wijzigingen die in 2003 aan het organisatieschema van de groep werden aangebracht, 

zijn het gevolg van de fusie door overneming van de 72%-dochteronderneming Afrifina en in 

bijkomende mate van de vereffening van de 100%-dochteronderneming Brederode CIT.

De commissaris heeft binnen de uitoefening van zijn opdracht bijzondere vergoedingen 

ontvangen ten bedrage van 10.890 EUR en 1.984 EUR.

Voorts heeft Geyser in 2003 haar maatschappelijk kapitaal verminderd door terugbetaling aan 

de aandeelhouders van 14 miljoen EUR en heeft Brederode, ten belope van 5 miljoen EUR, 

ingetekend op de kapitaalverhoging van Greenhill.

Geyser
EUR 69 Mij

76,2%

Greenhill
EUR 5 Mij

99,9%

Artilat 
EUR 11 Mij
en filialen

96,8%

23,7%
Brederode UK

z.b.

100,0%
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 BREDERODE
EUR 561 Mij

Athanor
GPB 5 Mij

99,9%



Bestemming van het resultaat

Aangezien de winst van het boekjaar 54.738.419,14 EUR en de overgedragen winst van het 

voorgaande boekjaar 272.028.235,15 EUR bedragen, stellen we u voor de totale winst ten 

bedrage van 326.766.654,28 EUR als volgt te bestemmen :

 - toevoeging aan de wettelijke reserve :   1.686.071,63

 - toevoeging aan andere reserves :   11.816.871,30

 - vergoeding van het kapitaal :  13.702.946,04

 - over te dragen winst :  299.560.765,31

Derhalve zal de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering van de aandeelhouders 

voorstellen om een bruto eenheidsdividend van 0,42 EUR uit te keren - dat is een stijging met 

5% - zijnde een nettodividend van 0,315 EUR. Het nettodividend van de aandelen met vvpr-strip 

zou 0,357 EUR bedragen.

Door dit voorstel geeft de Raad uitdrukking aan zijn wens om een dividendpolitiek van 

regelmatige groei te handhaven.

Mits goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders, zal het dividend, op 

vertoon van coupon nr . 64, vanaf 9 juni 2004 betaalbaar worden gesteld aan de loketten van 

Fortis Bank, Dexia Bank en KBC Bank.

Voorlichting over de eerste toepassing van de IAS/IFRS-
normen

Brederode zal vanaf 1 januari 2005 zijn geconsolideerde rekeningen moeten opstellen vol-

gens de IAS/IFRS-normen die op Europees niveau werden aangenomen. Brederode heeft 

vanaf 2002, op administratief en organisatorisch vlak, de nodige maatregelen daartoe 

genomen.

Op het ogenblik heeft de Europese Commissie alle bestaande IAS-normen goedgekeurd met 

het oog op de verplichte toepassing ervan vanaf 1 januari 2005, met uitzondering evenwel 

van de normen IAS 32 en 39 die betrekking hebben op de boekhoudkundige verwerking van 

de financiële instrumenten. Het zijn evenwel deze twee normen die het meeste impact 

zouden kunnen hebben op de geconsolideerde rekeningen van Brederode.

De IAS/IFRS-normen die in de toekomst moeten worden toegepast, verschillen onder meer 

hierin van de Belgische boekhoudnormen die momenteel worden toegepast dat ze voor 

gevolg hebben dat de latente meerwaarden in de geconsolideerde rekeningen moeten 

worden opgenomen
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Leerstoel Brederode

De interdisciplinaire opleiding « Création d’entreprises » (CPME) (Oprichting van 

ondernemingen) die sinds enkele jaren aan de UCL gevolgd kan worden, richt zich 

tot de studenten die een tweede cyclus (licentie) aanvatten in de richtingen rechten, 

managementingenieur, burgerlijk ingenieur of landbouwingenieur. Deze studenten, die 

zorgvuldig geselecteerd worden op basis van een interview en een individueel dossier, 

doorlopen daarbij een cursus van drie jaar die samenloopt met hun hoofdstudies. 

Gedurende die drie jaar leren zij alles over het oprichten van een onderneming. Sinds 

september 2002 levert de Leerstoel Brederode « Développement de l’esprit d’entreprise » 

(Ontwikkeling van de ondernemingsgeest) een aanzienlijke bijdrage tot dit initiatief. Dank 

zij deze leerstoel kon een jonge professor worden aangeworven die aan de CPME-filière 

een bijkomende dynamiek kan geven, die werk kan maken van de veralgemening van dit 

soort opleiding in de managementprogramma’s en die een ondernemerschapsfilière kan 

oprichten in de cycli van aanvullende en voortgezette opleiding.

De Leerstoel Brederode vormt aldus ook een sterke aanvulling op de inspanningen die 

de UCL reeds levert via de CPME-opleiding. Deze opleiding richt zich tot de studenten 

die zich willen verdiepen in de ondernemersactiviteiten en die de daartoe noodzakelijke 

competenties en vaardigheden willen verwerven. Bovendien betekent de CPME-opleiding 

ook een belangrijke ondersteuning voor diegenen die reeds een project hebben opgestart. 

In alle geval wordt beoogd om, via een pluridisciplinaire opleiding, de toekomstige 

afgestudeerden nu reeds te confronteren met werkelijke situaties.

Het dynamisme van professor Frank Janssen, die de Leerstoel Brederode bekleedt, het 

enthousiasme dat hij op zijn studenten overdraagt, hebben tot uitstekende resultaten 

geleid en hebben bijgedragen tot de internationale faam van Brederode en van de 

UCL, onder meer door het behalen van prestigieuze prijzen: eerste prijs in de Queen’s 

entrepreneurial Competition en eerste prijs op het Europees Salon Innovact. De plannen 

van de Leerstoel Brederode voor 2004 liggen in dezelfde lijn.
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4. PORTFOLIO

Genoteerde participaties

Op 31 december 2003 waren de belangrijkste genoteerde deelnemingen van de groep 

Brederode de volgende:

      Effecten                                          Aantallen             Aantallen              Aantallen 
                                                       31 dec. 2002  Aankoop/(Verkoop)        31 dec. 2003 
 

VERZEKERINGEN                                                                                                          

 ACE Ltd  488.562    488.562 

 Amlin Plc  3.751.138  (1.751.138)  2.000.000 

 Arch Capital Group Ltd  153.100  (153.100)  0 

 Aspen Ltd    500.000  500.000 

 Atrium Underwriting Plc  758.500  (425.000)  333.500 

 Axa  100.000    100.000 

 Axis Speciality Ltd    555.359  555.359 

 Goshawk Insurance Hold Plc  2.276.025    2.276.025 

 Hardy Underwriting Plc  1.604.158    1.604.158 

 IPC Holdings Ltd  134.000  (134.000)  0 

 Partner Re Holdings Ltd  140.000    140.000 

 Royal & Sun Alliance Plc  702.361  1.102.361  1.804.722 

 Scor  340.000  (340.000)  0 

 SVB Holdings Plc  16.748.559  16.189.737  32.938.296 

 Wellington Underwriting Plc  6.191.666  (6.191.666)  0 

 XL Capital Ltd  113.057    113.057 

 

BANKEN                                                                                                                       

 B.N.P.- Paribas  108.000  83.914  191.914 

 Banco Commercial Portuguese  4.039.664  (4.039.664)  0 

 Banco Portuguese de Investimentos  2.159.784  (2.159.784)  0 

 Dexia s.a.  365.000  300.000  665.000 

 H.S.B.C. Plc  2.049.966  37.590  2.087.556 

 Lloyds TSB Group Plc  1.581.000    1.581.000 

 J.P.Morgan Chase  390.000    390.000 

 National Australia Bk Priv. Conv.  150.000    150.000 

 Société Générale S.A.  40.000  (40.000)  0 

 Wachovia Bank  205.000    205.000 

 WestPac Banking Corporation  281.250    281.250  

BANKVERZEKERING                                                                                                     

 Almanij  80.000    80.000 

 Fortis  4.210.300    4.210.300 

 I.N.G.  678.352  91.857  770.209 

 K.B.C. Holding  227.078  (60.000)  167.078 
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ENERGIE EN WATER                                                                                                    

 Electrabel  213.830  (80.000)  133.830 

 Electricidade de Portugal  1.550.000  (1.550.000)  0 

 E.N.I  0  1.700.000  1.700.000 

 International Power Plc  2.582.117    2.582.117 

 Kelda Plc  829.544    829.544 

 Royal Dutch  0  510.000  510.000 

 Scottish Power Plc  1.822.000  288.000  2.110.000 

 Severn Trent Plc  1.139.131    1.139.131 

 Total  0  101.249  101.249 

 TXU Inc  230.000    230.000 

 United Utilities Plc  961.576    961.576 

 United Utilities Plc (A shares)  0  534.208  534.208 

 Unocal Corporation Priv. Conv.  200.000    200.000 

DIVERSE ACTIVITEITEN                                                                                               

 AIMCO Inc  200.000  (200.000)  0 

 Archstone Communities Inc  334.400  (334.400)  0 

 Artémis S.A.  84.164    84.164 

 Brederode  3.366.630    3.366.630 

 Cable & Wireless Plc  80.000  (80.000)  0 

 Chelsea Gca Realty Inc  415.600  (415.600)  0 

 Daimler Chrysler AG  25.000  (25.000)  0 

 Delhaize Group  50.000  (25.000)  25.000 

 Elementis Plc  871.487    871.487 

 Ford Motor (priv. conv.)  43.000    43.000 

 Gallaher Plc  500.000    500.000 

 Immo Royal s.a.  19.151    19.151 

 K.P.N.  763.328  (453.328)  310.000 

 Pro logis Inc  398.200  (398.200)  0 

 Rank Group Plc  919.736    919.736 

 Rutland Plc  32.400.000    32.400.000 

 Sanofi - Synthélabo  0  170.000  170.000 

 Samsung Electronics  0  15.000  15.000 

 Shurgard Storage Corp.  200.000  (200.000)  0 

 Sovran Self Storage  160.000  (160.000)  0 

 TDC  30.000  424.000  454.000 

 Telecom Italia  0  6.000.000  6.000.000 

 Telefonica (ADR)  37.443  (37.443)  0 

 Unilever NV  180.000  209.930  389.930 

 Unilever Plc  660.714  (581.714)  79.000 

Deze participaties zijn opgenomen onder de rubrieken financiële vaste activa en 

geldbeleggingen (eigen aandelen) van de geconsolideerde rekeningen.
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Deze genoteerde participaties kunnen, volgens hun geconsolideerde boekwaarde, als volgt 

worden omgedeeld:

NYSE 20%

Euronext 57%

LSE 23%

diverse activiteiten 26,7% bankverzekering 15,5%

verzekering 18,6%

energie en water 26,6%

bank 12,6%

Sectoriële verdeling van de genoteerde participaties

Brederode heeft in het verleden de nodige inspanningen geleverd om te participeren in de 

consolidering door fusie en verwerving van ondernemingen in de bank- en verzekeringssector, 

de sector van de financiële diensten en de energie- en watersector. 
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Brederode beheert actief een portefeuille van het type « stock picking » door te investeren 

in ondernemingen die ter beurze ondergewaardeerd worden, maar toch de beste 

rentabiliteits- en groeivooruitzichten vertonen. 

De aldus samengestelde portefeuille van beursgenoteerde aandelen in uitverkoren sectoren 

is vrij defensief en biedt tegelijkertijd een aantrekkelijk rentabiliteitspotentieel. 

Private equity 

In eerste instantie staat « private equity » voor het eigen vermogen van niet ter beurze 

genoteerde vennootschappen. 

Het is de bedoeling voor die beleggingen een rentabiliteit te bereiken die aanzienlijk hoger 

ligt dan de rentabiliteit die men via de beurs hoopt te verwerven. 

Zij worden verdeeld over een brede waaier van sectoren.

Sectoriële verdeling van de beleggingen in private equity

distributie 3%

chemie 5%

engineering 14%

gezondheidszorgen 8%

verzekeringen 2%

huishoudelijke uitrustingen 5%

telecommunicatie 7%

voeding 6%

vrije tijd 6%

media 13%

andere 11%

dienstverlening 
aan ondernemingen 11%
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informatietechnologie 9%



De « private equity » van Brederode kan schematisch onderverdeeld worden in « buy-out » 

en « venture capital ».

« Buy out » kan worden verklaard als de acquisitie van een belangrijke, zelfs een meerd

erheidsparticipatie, in een volledig ontwikkelde onderneming met een goed gedefinieerd 

businessplan en positieve cashstromen, om haar groei, haar consolidatie of haar 

herstructurering door middel van diverse schuldinstrumenten te financieren.

De « buy out »-techniek is geschikt voor sectoren als media, engineering, chemie, 

gezondheidszorgen, voeding en vrije tijd.

« Venture capital » kan worden gedefinieerd als een belegging of investering in een pas of 

recent opgerichte vennootschap die nog niet de rendabiliteitsdrempel heeft bereikt, maar 

die wel een interessant of veelbelovend potentieel te bieden heeft. Deze techniek richt zich 

vooral tot de industrietakken die gebaseerd zijn op de technologie, waaronder bijvoorbeeld de 

informatie- en telecommunicatietechnologieën. 

Het gaat hierbij steeds om minderheidsparticipaties zonder financieel hefboomeffect. 

Brederodes investeringen in « venture capital » bedragen een twaalfde van de investeringen 

in « private equity ».

De niet-genoteerde vennootschappen waarvan Brederode in het kapitaal participeert, zijn 

hoofdzakelijk actief in de Verenigde Staten en in West-Europa.

Andere landen 10%

Andere Europese landen 14%

Verenigde Staten 47%

Verenigd Koninkrijk 12%

Frankrijk 6%

België 6%

Spanje 5%

Geografische verdeling van de private equity investeringen
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Tijdelijke verenigingen

Sinds meer dan tien jaar concentreert Brederode haar « private equity » investeringen 

vooral op verenigingen van bepaalde duur en dit samen met andere internationale inves-

teerders onder leiding van een veertigtal teams van beheerders-deskundigen.

De som van de geïnvesteerde bedragen en de nog niet opgeroepen kapitalen vormt de 

maximale verbintenis van de groep in dit type van investering 

Per 31 december 2003 bedroegen de geïnvesteerde bedragen, geboekt onder de rubriek 

« financiële vaste activa » van de geconsolideerde rekeningen, EUR 163,7 miljoen. De nog niet 

nagekomen verbintenissen, vermeld onder de rubriek « rechten en verplichtingen buiten 

balans » in de bijlage bij die rekeningen, bedroegen EUR 110,3 miljoen.

Dit laatste bedrag zal in de loop van de volgende jaren geleidelijk worden geïnvesteerd.

Tot een verbintenis wordt pas beslist na een grondige « due diligence » procedure gedurende 

dewelke systematisch gesprekken worden gevoerd met de beheerders-deskundigen en alle 

ad hoc documenten aan een grondig onderzoek worden onderworpen. 

De uitvoerende bestuurders van Brederode onderzoeken hoofdzakelijk de investeringsstrategie 

en de marktopportuniteiten, de prestaties uit het verleden, de herkomst van de bedrijvigheden 

en de desinvensteringsstrategie van de beheerders-deskundigen. 

Laatstgenoemden stellen zeer gedetailleerde kwartaalverslagen en behoorlijk gecontroleerde 

jaarrekeningen op.

Sinds het begin van dat investeringsprogramma in 1992 en tot eind 2003, heeft Brederode 

participaties, met inbegrip van de gerealiseerde minderwaarden, van de hand gedaan tegen 

gemiddeld 1,5 maal hun aanschaffingswaarde.

Gelet op de gewogen bezitsduur, stemt dat overeen met een intern rendabiliteitspercentage 

van 29% per jaar.

De groep Brederode, die kan bogen op een lange en sterke ervaring, is duidelijk in staat 

zich met behulp van de beste teams van beheerders-deskundigen te concentreren op de 

meest belovende projecten. 

Co-investeringen 

Brederode heeft vaak de opportuniteit aangegrepen om samen met tijdelijke verenigin-

gen te co-investeren. Per 31 december 2003 bedroegen de gezamenlijk geïnvesteerde 

bedragen EUR 19,2 miljoen.
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100%

`

Dumo – Roeselare & Menen

Vyrolat – Tsjechische RepubliekArthemaura

50%

100%

Artilat – Nijlen

Artilat heeft drie productie-eenheden in België en één in Tsjechische Republiek

De participatie in Artilat en haar dochters, geconsolideerd volgens de methode van de 

vermogensmutatie, werd in de geconsolideerde rekening opgenomen voor 6,7 miljoen EUR.

Artilat in 2003 en haar Tsjechische dochter in 2004, hebben hun investeringsprogramma in 

drie nieuwe productielijnen zo goed als voltooid.

Het bruto exploitatieoverschot van Artilat is ruim positief geworden. Dat van Dumo 

daarentegen, is jammer genoeg achteruitgegaan.

Brederode ziet erop toe dat de rendabiliteit van zijn industriële pool zo spoedig mogelijk 

verbetert.

Andere rechtstreekse investeringen 

Brederode bezit andere rechtstreekse participaties voor een bedrag van 10,9 miljoen EUR. 

Brederode is via de groep Qualis in Parijs betrokken bij de financiering van Franse ondernemingen. 

Brederode was ook betrokken bij de controleverwerving van een belangrijke Italiaanse 

uurwerkenfabikant. 

Axis Specialty Ltd en Aspen Ltd, nieuwe Bermudiaanse herverzekeringsondernemingen die 

werden opgericht na de tragedie van 11 september 2001, hebben in 2003 in New York een 

geslaagde beursgang gemaakt.

Industriële pool Artilat 

Steeds in de categorie « private equity », bezit Brederode 97% van het kapitaal van Artilat.

Deze onderneming en haar dochters produceren en verhandelen artikelen van latexschuim 

en polyurethaan.

pagina 16 - Brederode - Jaarverslag 2003

4. PORTFOLIO



Brederode - Jaarverslag 2003 - pagina 17

5. EURONEXT

Twee financiële instrumenten van Brederode zijn beursgenoteerd:

37.646.882 aandelen (Euronext Brussels: BREB)

18.250.504 VVPR-strips (Euronext Brussels: BRES)

De laatste verhoging van het aantal aandelen in omloop is het gevolg van de omzetting op 

25 februari 2004 van 330.838 automatisch converteerbare obligaties (ACO) in 1.654.190 

aandelen. Deze nieuwe aandelen met coupon nr. 65 aangehecht, geven recht op deelneming 

in de winst van Brederode vanaf 1 januari 2004.

De VVPR-strip (Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit) verleent de houder ervan het 

recht dat op de dividenden die worden uitgekeerd aan de aandelen waarop deze stip 

betrekking heeft, geen roerende voorheffing van 25% wordt ingehouden, maar enkel een 

verlaagde roerende voorheffing van 15%.
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Samenstelling van de Raad van Bestuur

                                                            Jaar van               Functie
                                         mandaatsbeëindiging
Uitvoerend                                                      

Pierre van der Mersch                                   2008               Voorzitter

Gérard Cotton                                              2004               Gedelegeerd-Bestuurder

Johanne Iweins d’Eeckhoutte                       2004               Gedelegeerd-Bestuurder

Luigi Santambrogio                                       2006               

Niet-uitvoerend 
Philippe De Backer                                       2006

Bernard De Corte                                         2006                

Michel Delloye                                             2006

De vier uitvoerende bestuurders vormen de directie van Brederode. 

Johanne Iweins d’Eeckhoutte, Voorzitster en Gérard Cotton, Bestuurder van Auximines. 

vertegenwoordigen ook deze meerderheidsaandeelhouder.

Bernard De Corte is Voorzitter van de dochteronderneming Artilat.

Philippe De Backer en Michel Delloye zijn onafhankelijk, zowel van de directie van 

Brederode als van de aandeelhouder Auximines.                        

Er is geen bijzondere regel voorzien voor de benoeming van de bestuurders noch voor de 

verlenging van hun mandaat.

Werking van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is in 2003 vijf maal bijeengekomen. 

Tijdens zijn vergaderingen onderzoekt de Raad de statutaire en geconsolideerde halfjaar- 

en jaarrekeningen, alsook de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande periode van het 

eigen vermogen, de nettowinst en de effectenportefeuilles van Brederode en van haar 

dochterondernemingen.

De Raad overloopt de samenstelling en de waardering van de effectenportefeuille van de 

vennootschap.

Desgevallend geeft de Raad opdracht tot het realiseren van marktverrichtingen 

Persberichten zijn aan de goedkeuring van de Raad onderworpen. 

Beslissingen van de Raad worden in theorie steeds met meerderheid van stemmen en in de 

praktijk steeds met eenstemmigheid genomen.
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De agenda en documenten die op de agenda betrekking hebben, worden op voorhand aan 

de bestuurders meegedeeld. 

De bestuurders zien sinds jaren af van hun statutaire tantièmes in het voordeel van de 

aandeelhouders. Zij genieten niet van aandelenopties, noch van kredieten of voorschotten 

van de vennootschap. 

Door de Raad van Bestuur opgerichte comités 

De Raad van Bestuur heeft een Auditcomité en een Bezoldigingscomité opgericht. De 

Raad heeft geen Benoemingscomité opgericht aangezien een benoeming tot bestuurder 

onderworpen wordt aan de goedkeuring van de aandeelhouders, na voorafgaandelijke en 

unanieme instemming van de bestuurders.

Auditcomité

Het Auditcomité wordt voorgezeten door Michel Delloye en bestaat verder uit Philippe De 

Backer en van Bernard De Corte, niet-uitvoerende bestuurders.

De vergaderingen worden steeds bijgewoond door ten minste één gedelegeerd bestuurder 

en door de commissaris.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Auditcomité worden vastgelegd in een 

handvest. 

Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in zijn controle-opdracht. Dit comité 

onderzoekt met name de jaar- en halfjaarrekeningen, de waarderingsregels, de 

ontwikkeling van de schuldenlast en de invloed van de wisselkoersen op de portefeuille in 

vreemde munten.

Voor alle aangelegenheden die binnen zijn bevoegdheden vallen, kan het Auditcomité het 

advies van externe deskundigen inwinnen. Tot op heden werd van die mogelijkheid geen 

gebruik gemaakt. 

Het Auditcomité is in 2003 tweemaal bijeengekomen.
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Bezoldigingscomité

Het Bezoldigingscomité wordt voorgezeten door Philippe De Backer en bestaat verder 

uit Bernard De Corte en Michel Delloye, niet-uitvoerende bestuurders, en Pierre van der 

Mersch, uitvoerend Voorzitter van Brederode.

Het Bezoldigingscomité wordt geraadpleegd inzake de vergoedingen van de uitvoerende en 

van de niet-uitvoerende Bestuurders. 

Het is in 2003 niet bijeengekomen.

Dagelijks beheer

Pierre van der Mersch, Gérard Cotton en Johanne Iweins zijn belast met het dagelijks beheer 

en met de implementatie van de strategie die de vennootschap heeft uitgestippeld.

Luigi Santambrogio is algemeen vertegenwoordiger in Londen.

Deze bestuurders komen nagenoeg dagelijks bijeen of plegen nagenoeg dagelijks overleg.

Beleid inzake resultaatverwerking

Dit beleid beoogt een regelmatig toenemende uitkering op basis van de geïnde dividenden. 

De gerealiseerde meerwaarden worden in principe systematisch herbelegd. In die zin 

versterken zij het autofinancieringsvermogen van Brederode.

Relaties met de belangrijkste aandeelhouders

Auximines bezit rechtstreeks 40% en onrechtstreeks, via Brederode zelf, nog 9% van het 

kapitaal van Brederode.

Tussen deze aandeelhouders bestaat geen overeenkomst.

Occasionele transacties tussen Brederode en Auximines worden onder de voorwaarden en 

normale voorzieningen die gangbaar zijn voor verrichtingen van dien aard afgesloten.

6. CORPORATE GOVERNANCE
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7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

ACTIVA (in duizend EUR)
                                                                              31 december 2003      31 december 2002 

VASTE ACTIVA                                                                          673.653                  647.872 

IV.  Materiële vaste activa                                                         6.878                      7.214 

      A. Terreinen en gebouwen                                                   4.038                      4.318 

      C. Meubilair en rollend materieel                                           106                         117 

      E. Overige materiële vaste activa                                        2.734                      2.779 

V.   Financiële vaste activa                                                    666.775                  640.658 

      A.  Ondernemingen waarop de 

vermogensmutatiemethode wordt toegepast 

          1. Deelnemingen                                                            6.699                    16.470 

      B. Overige ondernemingen                                                                                         

          1. Deelnemingen en aandelen                                     611.847                  580.774 

          2. Vorderingen                                                              48.229                    43.414 

VLOTTENDE ACTIVA                                                                   67.477                    59.992 
VI. Vorderingen op meer dan één jaar                                           87                          77 

      B. Overige vorderingen                                                            87                          77 

VIII.Vorderingen op ten hoogste één jaar                                   9.437                      6.422 

      A. Handelsvorderingen                                                              1                            1 

      B. Overige vorderingen                                                       9.436                      6.421 

IX.  Geldbeleggingen                                                               55.140                    49.702 

      A. Eigen aandelen                                                             52.571                    42.168 

      B. Overige beleggingen                                                       2.569                      7.534 

X.   Liquide middelen                                                                2.675                      3.291 

XI.  Overlopende rekeningen                                                        138                         500

TOTAAL DER ACTIVA                                                            741.130                 707.864
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PASSIVA (in duizend EUR)
                                                                               31 december 2003      31 december 2002 

EIGEN VERMOGEN                                                                    622.028                  540.433 

I.   Geplaatst kapitaal                                                          207.202                  189.672 

II.  Uitgiftepremies                                                                   1.256                          13 

III. Herwaarderingsmeerwaarden                                              2.605                      2.458 

IV.  Geconsolideerde reserves                                                408.233                  342.875 

V.   Negatieve consolidatieverschillen                                        3.946                      5.833 

VI. Omrekeningsverschillen                                                      -1.214                       -418 

BELANGEN VAN DERDEN                                                                                                   

VIII. Belangen van derden                                                               36                    41.950 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN                        4.380                      6.714 

IX. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten                              4.019                      6.317 

      B. Uitgestelde belastingen en fiscale reserves                         361                         397 

SCHULDEN                                                                               114.686                  118.767 

X.  Schulden op meer dan één jaar                                                 0                    72.235 

      A. Financiële schulden                                                                                               

          2. Niet-achtergestelde obligatieleningen                               0                    72.235 

XI.  Schulden op ten hoogste één jaar                                    113.874                    46.182 

      A.  Schulden op meer dan een jaar die 

          binnen het jaar vervallen                                              70.799                             0

      B. Financiële schulden                                                      19.613                    15.185 

          1. Kredietinstellingen                                                        938                      6.974 

          2. Overige leningen                                                      18.675                      8.211 

      C. Handelsschulden                                                                  55                          13 

      D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen                        4                            5 

      E. Schulden m.b.t. belastingen, 

          bezoldigingen en sociale lasten                                       1.928                      1.995 

          1. Belastingen                                                                1.890                      1.944 

          2. Bezoldigingen en sociale lasten                                        28                          51 

      F. Overige schulden                                                           21.475                    28.984 

XII. Overlopende rekeningen                                                        812                         350 

TOTAAL DER PASSIVA                                                           741.130                 707.864

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

Balans 
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KOSTEN (in duizend EUR)
                                                                               31 december 2003      31 december 2002 

      A. Kosten van schulden                                                       3.550                      4.012 

      B. Andere financiële kosten                                              10.074                    14.074 

      C. Diensten en diverse goederen                                         2.115                      3.137 

      D. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                       261                         220 

      E. Andere bedrijfskosten                                                     1.393                          40 

      F. Afschrijvingen en waardeverminderingen op

          immateriële en materiële vaste activa                               327                         328 

      G. Waardeverminderingen                                                51.130                  167.996 

          1. Op financiële vaste activa                                        51.119                  165.254 

          2. Op vlottende activa                                                         11                      2.742 

      I. Minderwaarden bij realisatie                                            5.922                    13.864 

          2. Van financiële vaste activa                                        5.725                    13.864 

          3. Van vlottende activa                                                      197                            0 

      K. Belastingen op het resultaat                                           3.479                      2.464 

      K.bis. Aandeel in het resultaat van de

              ondernemingen opgenomen volgens de

              vermogensmutatiemethode                                         2.554                         621 

      L. Winst van het boekjaar                                                 79.064                            0 

      L.bis. Aandeel van de groep                                              79.061                            0 

      L.ter.Aandeel van derden                                                          3                            0 

TOTAAL KOSTEN                                                                  159.869                 206.756

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

Resultatenrekening
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OPBRENGSTEN (in duizend EUR)
                                                                              31 december 2003      31 december 2002 

      A. Opbrengsten van de financiële vaste activa                   19.577                    22.544 

          1. Dividenden                                                               19.073                    22.544 

          2. Intresten                                                                       504                            0 

      B. Opbrengsten van de vlottende activa                              1.981                      3.088 

      C. Andere financiële opbrengsten                                     26.835                    19.854 

      E. Andere courante opbrengsten                                            843                      2.044 

      G. Terugneming van waardeverminderingen                       44.800                    11.663 

          1. Op financiële vaste activa                                        34.397                    11.502 

          2. Op vlottende activa                                                  10.403                         161 

      H. Voorzieningen voor risico’s en kosten                                 612                          33 

      I. Meerwaarden bij realisatie van                                     46.972                    18.246 

          1. Materiële vaste activa                                                    83                         119 

          2. Financiële vaste activa                                             46.889                    18.085 

          3. Vlottende activa                                                               0                          42 

      J. Uitzonderlijke opbrengsten                                           17.247                            0 

      K. Regularisering van belastingen                                             84                         209 

          1. Uitgestelde belastingen                                                   37                          37 

          2. Andere belastingen                                                          47                         172 

      K.bis Aandeel in het resultaat van de

              ondernemingen waarop de

              vermogensmutatiemethode is toegepast                         918                      8.913 

      L. Verlies van het boekjaar                                                       0                  120.162 

      L bis. Aandeel van de groep                                                      0                  103.105 

      L ter. Aandeel van derden                                                         0                    17.057 

TOTAAL OPBRENGSTEN                                                        159.869                  206.756

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN

Resultatenrekening
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BALANS (in duizend EUR)
Materiële vaste activa                                                                                                 6.878
      Terreinen en gebouwen                                                                                                  
      Gebouw vestiging in Waterloo                                             4.038

      Andere materiële vaste activa                                                       
      Terreinen in de regio Charleroi en in Limburg                      2.734                               

      Overige                                                                                 106                               

Financiële vaste activa                                                                                            666.775
      Ondernemingen waarop vermogensmutatie 
      wordt toegepast                                                                                                            
      Participaties                                                                                                              

      Industriële pool                                                                  6.699

      Andere ondernemingen                                                                                             

      Participaties en aandelen                                                                                           

      Genoteerde aandelen                                                      464.616                               

      Private equity                                                                 147.231                               

      Vorderingen                                                                                                               

      Private equity (schuldeffecten)                                         46.587

      Overige                                                                              1.642

Vorderingen op ten hoogste een jaar                                                                          9.437
      Overige vorderingen                                                                                                     
      Fiscale vorderingen                                                            3.803

      Vorderingen i.v.m. verkoop van effecten                             2.182                               

      Varia                                                                                  3.452

Geldbeleggingen                                                                                                         55.140
      Eigen aandelen                                                                                                             
      3.366.630 aandelen Brederode                                          52.571                               

      Andere beleggingen                                                                                                   

      Belgische Staatsfondsen (OLO)                                               889

      Varia                                                                                  1.680                                

Kapitaal                                                                                                             207.202
      35.992.692 aandelen Brederode

          

Herwaarderingsmeerwaarden                                                                                 2.605 

      op terreinen in de regio Charleroi 

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
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Reserves                                                                                                                   408.233
      Saldo begin van het boekjaar                                          342.875                               

      Resultaat van het boekjaar                                               79.061

      Voor het boekjaar 2003 uit te keren dividenden

      zonder gedeelte van de eigen aandelen                           (13.703)

Omzettingsverschillen                                                                                            -1.214
      m.b.t. de omzetting in EUR van de 

      rekeningen van de Engelse dochterondernemingen                      

Voorzieningen voor risico’s en kosten                                                                         4.019
      gevormd door Athanor Ltd om aan haar 

      verzekeringsverplichtingen te voldoen                                 4.019

Schulden op ten hoogste een jaar                                                                           113.874 
      Schulden op meer dan een jaar 
      die binnen het jaar vervallen                                                         
      330.838 obligaties automatisch converteerbaar                 70.799                               

      in 1.654.190 aandelen Brederode in februari 2004 

      Financiële schulden                                                                                                   

      Overige leningen                                                                                                        

      Uitstaande, door Brederode uitgegeven schuldbrieven       18.675

      Overige schulden                                                                                                       

      Voor boekjaar 2003 uitgekeerde dividenden                       13.703

      zonder gedeelte van de eigen aandelen

      Vervallen rente op converteerbare obligaties                      2.188

      Geraamde belastingschuld                                                   1.928

      Verzekeringsverlies van Athanor Ltd                                    1.500 

      Dividenden van voorgaande boekjaren                                    911

      Varia                                                                                  4.170                               

          

RESULTATENREKENING
Schuldenlasten                                                                                                       3.550
      Rente op converteerbare obligaties                                     2.890

      Overige schuldenlasten                                                          660                               

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
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Overige financiële schulden                                                                                       10.074
      Omrekeningsverliezen                                                        5.628

      Beheersvergoedingen «Private Equity»                                 3.719

      Kosten op aankoop/verkoop effecten                                     330                               

      Varia                                                                                     397                               

          

Waardeverminderingen                                                                                              51.130
      op financiële vaste activa                                                 51.119

      op vlottende activa                                                                 11

          

Minderwaarden op de realisatie                                                                                   5.922
      van financiële vaste activa                                                  5.725                               

      van vlottende activa                                                              197

Opbrengsten van financiële vaste activa                                                                   19.577
      Dividenden op genoteerde aandelen                                  19.073

      Interesten                                                                              504

Opbrengsten van vlottende activa                                                                               1.981
      Interesten op termijnbeleggingen, OLO en andere               1.981                               

      schuldeffecten

Andere financiële opbrengsten                                                                                  26.835
      Omrekeningswinst                                                             25.547                               

      Optiepremies                                                                         871                               

      Overige                                                                                 417                               

          

Terugnemingen van waardeverminderingen                                                              44.800
      op financiële vaste activa                                                 34.397

      op vlottende activa (eigen aandelen)                                10.403

Meerwaarden op de realisatie                                                                                    46.972
      van materiële vaste activa                                                       83

      van financiële vaste activa                                                46.889

      

Uitzonderlijke opbrengsten                                                                                       17.247
      Effect van de overneming van Afrifina                               26.123

      op het eigen vermogen                                                               

      Minderwaarde op de verkoop van de effectenportefeuille        (8.876)

       van Artilat in 2002, geboekt in 2003

Deel in het resultaat van de ondernemingen 
waarop vermogensmutatie wordt toegepast                                                              (1.636)
      Deel in de winst en het verlies van de 

      dochterondernemingen van de industriële pool                 (1.636)

Commentaar
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I. Consolidatie- en vermogensmutatiemethodes

         De filialen waarover Brederode een feitelijke alsook een controle naar recht heeft, 

worden geconsolideerd volgens de integrale consolidatiemethode. 

         De industriële filialen worden niet opgenomen in de integrale consolidatie aangezien 

hun activiteiten zodanig verschillend zijn dat hun opname in de integrale consolidatie 

in strijd zou zijn met het principe volgens hetwelk de geconsolideerde rekeningen een 

waarheidsgetrouw beeld moeten geven van het vermogen, de financiële situatie en 

het resultaat van het geconsolideerd geheel.

         In de geconsolideerde rekeningen worden deze filialen sinds 1999 verwerkt volgens de 

vermogensmutatiemethode. 

         Aangezien Brederode reeds vele jaren geen effectieve controle over haar filiaal naar 

recht van de Democratische Republiek Congo meer uitoefent, wordt dit filiaal niet 

opgenomen in haar consolidatie. 

         Omwille van zijn verwaarloosbaar belang wordt het filiaal naar recht van de Verenigde 

Staten evenmin in de consolidatie van Brederode opgenomen. Dit filiaal heeft er immers 

van afgezien zijn activiteiten voort te zetten en heeft enkel nog minerale rechten. 

II. a) Globaal geïntegreerde filialen
 Belangenpercentage

        GEYSER S.A.H.                                                                                               99,9%

        Boulevard Joseph II 32                                                                                           

        L-1840 Luxembourg                                                                                                 

        GREENHILL S.A.                                                                                             99,9%

        Drève Richelle 161/1 

        B- 1410 Waterloo                                                                                                    

        B.T.W. 435.367.870                                                                                                 

        ATHANOR Ltd                                                                                                100,0%

        24 Bevis Marks                                                                                                       

        GB- London EC3A 7NL

        BREDERODE (UK) Ltd                                                                                     100,0%

        17 Hill Street                                                                                                          

        GB- London W1J 5LJ

Bijlage
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II.b) Niet integraal geconsolideerde filialen 

                                                                                                                       Reden voor 

                                                                                        Bezits-percentage                          uitsluiting

        ELUBANGUI S.A.                                                          51,0%           Geen effectieve 

        Dem. Rep. Congo                                                                                        controle 

                                                                                                                                        

        YAZOO VALLEY Inc                                                      100,0%           Verwaarloosbaar  

        1013 Jackson Avenue                                                                                      belang 

        USA- Oxford (Mississipi)

IV. Filialen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast

                                                                                      Controle-                          Belangen- 

                                                                                                   percentage                        percentage

        ARTILAT N.V.                                                            96,8%                              96,8%

        Koningsbaan B-2560 Nijlen

        B.T.W. 404.291.743                                                          

        ARTHEMAURA N.V.                                                    50,0%                              48,4%

        Wijnendalestraat 17 B-8800 Roeselare

        N.N. 465.436.286                                                              

        DUMO N.V.                                                               50,0%                              48,4%

        Wijnendalestraat 17 B-8800 Roeselare

        B.T.W. 417.651.415                                                           

        VYROLAT S.R.O.                                                     100,0%                              96,8%

        Prazska 2220

        28802 Nymburk (Tsjechische Republiek)

V.Overige participaties die voor ten minste 10% aangehouden worden 

                                       Bezits-percentage               Eigen vermogen                   Netto resultaat

                                                                                   31.12.2002                        30.06.2003

        RUTLAND TRUST Plc                 16,5%            GBP 90 miljoen            GBP 1,0 miljoen 

        Rutland House,                                                                                                        

        Rutland Gardens

        GB- London SW7 1

Bijlage
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VI.Waarderingsregels

Consolidatieverschillen 

         Een consolidatieverschil is het verschil tussen enerzijds de aanschaffingsprijs van 

een participatie in een bepaalde onderneming en anderzijds het overeenstemmende 

aandeel in het eigen vermogen van die onderneming. 

          Aangezien het vastgestelde verschil niet geboekt kan worden bij de activa en passiva die een 

hogere of lagere waarde hebben dan hun boekhoudkundige waarde in de rekeningen van de 

betreffende filialen, wordt dit in de geconsolideerde balans ondergebracht onder de rubriek 

« Consolidatieverschillen ». Is het verschil positief (goodwill), dan wordt het bij de activa 

geboekt. Is het verschil negatief (badwill), dan gebeurt de boeking bij de passiva.

         Bij een aldus vastgestelde positieve consolidatie worden afschrijvingen toegepast, 

ten laste van de resultatenrekening en in één keer.

Materiële vaste activa 
        De afschrijving is lineair, volgens de volgende percentages :

        - gebouwen :                                                                     5,0%

        - meubilair en rollend materieel :                                     20,0%

        - informatica en burotica :                                                33,3%

Financiële vaste activa
          De bijkomende kosten met betrekking tot de verwerving van effecten worden ten laste geno-

men in de resultatenrekening van het boekjaar waarin deze kosten werden gedragen.

         De participaties en aandelen maken het voorwerp uit van waardeverminderingen in geval 

van duurzame depreciatie of waardeverminderingen, gerechtvaardigd door de situatie, 

de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin men een deelneemt.

          Daartoe worden de beursgenoteerde effecten vergeleken met de beurskoers en, al naar 

gelang het geval, geëvalueerd door middel van door derden gepubliceerde financiële analy-

ses. De niet-genoteerde effecten worden geëvalueerd op grond van een raming door daartoe 

aangestelde beheerders-deskundigen die daarbij de internationale normen hanteren. 

         Brederode, daarentegen, hanteert het principe nooit een herwaardering van haar 

deelnemingen toe te passen.

Omrekeningsverschillen
         De elementen uit het actief en het passief en de rechten en verbintenissen van de gecon-

solideerde buitenlandse filialen worden met het oog op hun integratie in de geconsoli-

deerde rekeningen omgerekend in euro, en dit volgens de slotkoersmethode. 

        Op de opbrengsten en kosten wordt de gemiddelde jaarkoers toegepast. 

Bijlage
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        De omrekeningsverschillen worden geboekt onder de ad hoc rubriek van het passief. 

         De latente verliezen, overeenstemmend met negatieve omrekeningsverschillen, worden 

ten laste genomen, terwijl de latente winsten, overeenstemmend met positieve omreke-

ningsverschillen, in de balans behouden worden en niet in resultaten opgenomen.

Voorzieningen voor risico’s en kosten
         Voorzieningen worden aangelegd om het hoofd te kunnen bieden aan verliezen of 

kosten als gevolg van verbintenissen met betrekking tot de verwerving of de verkoop 

van vaste activa (opties op aandelen), posities en termijnmarkten in deviezen en 

technische waarborgen betreffende verzekeringenoperaties.

Afgeleide producten 
          De geïnde premies met betrekking tot opties op aandelen worden onmiddellijk geboekt onder 

« andere financiële opbrengsten ». Voor het genomen risico wordt bij het afsluiten van het 

boekjaar of bij een andere tussentijdse afsluiting een voorziening aangelegd ten laste van de 

financiële resultaten.

         De wisselcontracten op termijn zijn opgenomen in de verbintenissen buiten balans 

en worden op het einde van het boekjaar gerevalueerd. De latente minderwaarde 

wordt financieel ten laste genomen en opgenomen in de voorzieningen voor risico’s 

en kosten, terwijl de latente meerwaarde niet geboekt wordt.

IX.Staat van de materiële vaste activa
                                                                  Terreinen en           Meubilair en                 Overige

                                                                                  gebouwen  rollend materiële     materieel vaste

                                                                                                                                                     activa 

        a) Aanschaffingswaarde                                                                                           

            • Per einde van het vorige boekjaar         6.444                    410                    336

            • Mutaties tijdens het boekjaar :                                               

               Aanschaffingen                                          0                      51                       0

               Overdrachten en buitengebruikstellingen         0                    (72)                     (7)

            • Per einde van het boekjaar                   6.444                    389                    329

        b) Meerwaarden                                                                                                      

            • Per einde van het vorige boekjaar               0                       0                 2.458

            • Mutaties tijdens het boekjaar :                                                                         

                Afgeboekt                                                 0                        0                   (38)

            • Per einde van het boekjaar                        0                        0                 2.420

        c) Afschrijvingen en waardeverminderingen                                    

            • Per einde van het vorige boekjaar         2.126                    293                     15

            • Mutaties tijdens het boekjaar :                                                                         

                Geboekt ten laste van de resultatenrekening   280                      47                       0 

               Afgeboekt                                                   0                    (57)                       0

            • Per einde van het boekjaar                   2.406                    283                     15

        d) Netto boekwaarde per einde 
             van het boekjaar                                      4.038                     106                  2.734
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X. Staat van de financiële vaste activa

A.     Deelnemingen en aandelen
                                                                                   Ondernemingen                        Andere 

                                                                                                          waarop de           ondernemingen

                                                                                              vermogensmutatie 

                                                                                                 wordt toegepast

        Aanschaffingswaarde                                                                                                    

          •  Per einde van het vorige boekjaar                             16.470                   793.233

          •  Mutaties tijdens het boekjaar :                                                                          

               Aanschaffingen                                                               0                   190.553

             Verkopen en buitengebruikstellingen                        (8.135)                 (196.918)

             Omrekeningsverschillen                                                    0                      (475)

             Overboeking naar een andere post                                    0                  (20.860) 

          •  Per einde van het boekjaar                                         8.335                   765.533

        Waardeverminderingen                                                                                            

          •  Per einde van het vorige boekjaar                                                          210.972

          •  Mutaties tijdens het boekjaar :                                                                          

             Geboekt                                                                                                  51.119

             Teruggenomen                                                                                      (34.201)

             Uitgeboekt                                                                                           (74.204)

          •  Per einde van het boekjaar                                                                   153.686

        Vermeerderingen of verminderingen als gevolg van 
        de toepassing van de vermogensmutatiemethode                                                     
          •  Aandeel in het resultaat van het boekjaar                (1.636)                               

        Niet opgeroepen bedragen                                                                                       

          •  Per einde van het vorige boekjaar                                                              1.487

          •  Mutaties tijdens het boekjaar                                                                 (1.487)

          •  Per einde van het boekjaar                                                                              0

        Netto boekwaarde per einde van het boekjaar                 6.699                   611.847

B.     Vorderingen
                                                                                                                            Andere 

                                                                                                                                       ondernemingen

        Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar                                     43.414
        Mutaties tijdens het boekjaar :                                                                                

          •  toevoegingen                                                                                             5.029

          •  terugbetalingen                                                                                           (85)

          •  omrekeningsverschillen                                                                              (129)

        Boekwaarde per einde van het boekjaar                                                         48.229

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
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XI.Staat van de reserves en van het overgedragen resultaat

        Per einde van het vorige boekjaar                                                                342.875 

        Mutaties tijdens het boekjaar :                                                 

            • Aandeel van de groep in het resultaat                                                     79.061

            • Voor het jaar 2003 uitgekeerde dividenden,                                         (13.703)

               excl. het aandeel van de eigen aandelen 

        Per einde van het boekjaar                                                                             408.233

XII.Staat van de consolidatie- en de vermogensmutatieverschillen 

                                                                                                        Consolidatieverschillen

                                                                                                                            negatief

        Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar                                       5.833

        Mutaties tijdens het boekjaar :                                                                                

            • schommelingen ten aanzien van eerste consolidatie                              (1.887)

        Netto boekwaarde per einde van het boekjaar                                                  3.946

XIII.Staat van de schulden

A.      Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd 
van meer dan één jaar, naar gelang hun resterende looptijd. 

                                                                                                    vervaldag binnen het jaar

      Financiële schulden                                                                    

          •  Niet-achtergestelde obligatielening                                                          70.799

XIV.Indicaties met betrekking tot de resultaten
                                                                                                 2003                            2002

B.1.Gemiddeld personeelsbestand van de integraal 
         geconsolideerde ondernemingen

            • Werknemers                                                                    4                             4

            • Personeelskosten                                                          261                         220
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XV. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
                                                                                                        

        Verplichtingen i.v.m. verwerving van vaste activa :                    

            - niet opgeroepen bedrag in « private equity »                                        110.299

            - verkoop van verkoopopties (« put ») op aandelen                                     7.827

             - verkoop van aankoopopties (call) op aandelen                                          2.729

             - verplichtingen tot verkoop van terreinen                                                      42

            

        Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit verrichtingen met 

        interestvoeten, wisselkoersen en andere soortgelijke verrichtingen                          

            - termijnverkopen van USD en GBP                                                         169.678

        Zakelijke waarborgen:

            - fondsen gedeponeerd bij Lloyd’s of London,                                             7.387 

              tot waarborg van verzekeringsverplichtingen

            - fondsen gedeponeerd in Staatsfondsen (OLO),                                            889

               tot waarborg van het herstel van mijnschade

            - zekerheidsstellingen voor rekening van dochterondernemingen                13.111

        Pensioenverbintenissen:

               De groepsverzekering – plannen leven en overlijden – die binnen de vennootschap 

van toepassing is, werd met ingang van 1 januari 2002 uitgebreid tot de Uitvoerende 

Bestuurders met zelfstandig statuut die hun mandaat hoofdzakelijk in België uitoefenen.

            De stortingen waarin door die plannen wordt voorzien, worden beperkt zodanig dat 

de uitkeringen die eruit zullen resulteren, de door de fiscale wetgeving toegestane 

limieten niet zullen overschrijden.                                                     

XVI.  Betrekkingen met de verbonden ondernemingen die niet in de 
consolidatie zijn opgenomen 

                                                                                                 2003                            2002

        Schulden op ten hoogste een jaar                                           0                         283

        Vorderingen op ten hoogste een jaar                                    118                            0

        Financiële resultaten                                                                                               

            • opbrengsten van vlottende activa                                  43                             0

            • schuldenlasten                                                                0                          34

XVII. Financiële betrekkingen met de bestuurders
               

         Voor het boekjaar 2003 toegekende bezoldigingen aan de bestuurders van Brederode 

op grond van hun functies in Brederode, haar dochters en de met haar geassocieerde 

ondernemingen : EUR 659

         Bezoldigingen aan de niet-uitvoerende bestuurders: EUR 43 waarvan EUR 37 voor 

bijzondere opdrachten.

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
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De kasstroomtabel is een geconsolideerde financieringstabel die tot doel heeft toelichting 

te verschaffen bij de wijzigingen van de kassituatie die voortvloeien uit de tijdens het 

voorbije boekjaar vastgestelde geldstromen, gegenereerd door de activiteiten van de 

geconsolideerde ondernemingen. 

Deze tabel, gebaseerd op de geconsolideerde rekeningen, geeft de geldstroom weer aan 

de hand van het verschil tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten tijdens het boekjaar. 

Deze worden ingedeeld volgens de verrichtingen van de groep, zijnde de exploitatie, de 

investeringen en de financieringsverrichtingen.

 

Kasstroomtabel
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        In duizend EUR                                                                     2003                        2002
Exploitatieverrichtingen
        Netto resultaat van het boekjaar                                    79.064                 (120.162)

        Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa         327                          327

        Netto wijziging van de voorzieningen                             (2.334)                          707

        Netto wijziging van de waardeverminderingen                   6.330                   156.333

        Netto meerwaarden op de verkoop van activa              (41.051)                     (4.382)

         Aandeel in het resultaat van de vennootschappen waarop 

        de vermogensmutatiemethode wordt toegepast                1.636                     (8.291) 

        Bruto autofinancieringsmarge                                          43.972                     24.532
        Wijziging bedrijfskapitaal behoefte                                (9.737)                   (15.517)

        Impact van de wisselkoersverschillen en veranderingen van 

         de consolidatiekring op de behoefte aan bedrijfskapitaal                (191)                     (1.183)

        Exploitatiekasstroom                                                        34.044                       7.832
            

Investeringsverrichtingen                                                                                                 

        Verwerving van materiële en immateriële vaste activa           (52)                         (25)

        Verwerving van financiële vaste activa                       (171.181)                   (84.127)

        Nieuwe toegestane leningen                                          (5.028)                   (11.903)

        Totaal van de investeringen                                         (176.261)                   (96.055)
        Verkoopprijs van materiële en immateriële vaste activa              106                          122

        Verkoopprijs van financiële vaste activa                        164.074                     65.306

        Terugbetalingen van leningen                                                 85                          744

        Totaal van de desinvesteringen                                      164.265                     66.172
        Netto wijzigingen van de geldbeleggingen in effecten          1.882                    19.296

        Impact wijzigingen consolidatiekring                            (35.494)                       5.288 

        Investeringkasstroom                                                      (45.608)                     (5.299)
            

Financieringsverrichtingen                                                                                               

        Kapitaalverhoging                                                           18.773                             7

        Netto wijziging van de financiële schulden                        2.992                     (5.715)

        Aan de aandeelhouders betaalde dividenden                 (13.703)                   (13.467)

        Financieringkasstrom                                                         8.062                  (19.175)
            

Netto stijging van de liquide middelen en                               (3.502)                   (16.642)
gelijkgestelde liquide middelen

Kasstroomtabel
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Verslag van de Commissaris over de Geconsolideerde Jaarrekening 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 gericht tot de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze 
Vennootschap Brederode

Aan de Aandeelhouders,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit over de 

uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de 

verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 

31 december 2003, met een balanstotaal van 741.130 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening 

afsluit met een geconsolideerde winst van het boekjaar, aandeel van de Groep, van 79.061 (000) 

EUR. Wij hebben eveneens de controle van het 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 onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de 

Belgische wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en 

boekhoudkundige organisatie van de groep, alsook met de procedures van interne controle. 

De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen naar opheldering of 

inlichtingen duidelijk beantwoord. We 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 van Brederode N.V. afgesloten op 

31 december 2003 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en de 

geconsolideerde resultaten, rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechterlijke 

voorschriften wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaring
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaring die niet van aard is om 

de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen :

- Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening bevat de door de wet vereiste 

inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

24 februari 2004

                                                                               SAINTENOY, COMHAIRE & C°

                                                                         Commissaris vertegenvoordigd door

                                                                                           P. COMHAIRE

7. GECONSOLIDEERDE REKENINGEN



Krachtens artikel 105 van het Wetboek van vennootschappen zijn de hierna weergegeven 

jaarrekeningen een verkorte versie van de statutaire rekeningen. 

De Commissaris heeft de jaarrekeningen zonder voorbehoud gecertificeerd.

De volledige versie zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België en is eveneens 

ter beschikking op de zetel van de maatschappij.

Balans
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8. STATUTAIRE REKENINGEN



ACTIVA (in duizend EUR)
                                                                               31 december 2003      31 december 2002

VASTE ACTIVA                                                                          678.558                   649.980
III.  Materiële vaste activa                                                         5.611                       5.908

      A. Terreinen en gebouwen                                                   3.593                       3.836

      C. Meubilair en rollend materieel                                           105                          114

      E. Overige materiële vaste activa                                        1.913                       1.958

IV.  Financiële vaste activa                                                    672.947                   644.072

      A. Verbonden ondernemingen                                                                                     

          1. Deelnemingen                                                          76.288                   174.500

      B. Overige ondernemingen waarmee 

          een deelnemingsverhouding bestaat                                        

         1. Deelnemingen                                                          16.081                             0 

      C. Overige financiële vaste activa                                                                              

          1. Aandelen en deelbewijzen                                      533.911                   427.934

          2. Vorderingen en borgen                                             46.667                     41.638

          

VLOTTENDE ACTIVA                                                                   77.108                     42.467
V.   Schuldvorderingen op meer dan één jaar                                87                            82

      B. Overige vorderingen                                                           87                            82

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar                                 21.093                     41.288

      A. Handelsvorderingen                                                              1                            1

      B. Overige vorderingen                                                     21.092                     41.287

VIII.Geldbeleggingen                                                               54.198                         239

      A. Eigen aandelen                                                             52.571                             0

      B. Overige beleggingen                                                       1.627                          239

IX.  Liquide middelen                                                                1.627                         429

X.   Overlopende rekeningen                                                        103                          429

          

TOTAAL DER ACTIVA                                                            755.666                  692.447
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Balans



PASSIVA (in duizend EUR)
                                                                               31 december 2003      31 december 2002

EIGEN VERMOGEN                                                                    638.751                   556.499
I.    Kapitaal                                                                          207.202                   189.672

      A. Geplaatst kapitaal                                                      207.202                   189.672

II.   Uitgiftepremies                                                                   1.256                            13

III.  Herwaarderingsmeerwaarden                                              1.603                       1.641

IV.   Reserves                                                                         129.129                     94.491

      A. Wettelijke reserve                                                        20.720                     17.900

      B. Onbeschikbare reserves                                                                                         

         1. voor eigen aandelen                                                53.933                             0

      C. Belastingvrije reserves                                                    3.394                          591

      D. Beschikbare reserves                                                    51.082                     76.000

V.   Overgedragen winst                                                        299.561                   270.682

            

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN                           306                       1.712
VII. Voorzieningen voor risico’s en lasten                                                                          

          4. Andere risico’s en lasten                                                  0                       1.315 

      B. Uitgestelde belastingen                                                     306                          397

            

SCHULDEN                                                                               116.609                   134.236
VIII.Schulden op meer dan één jaar                                                 0                     72.235

      A. Financiële schulden                                                                

          2. Niet-achtergestelde obligatieleningen                              0                     72.235

IX.  Schulden op ten hoogste één jaar                                    116.609                     61.651

      A. Schulden op meer dan een jaar                                    70.799                             0

          die binnen het jaar vervallen

      B. Financiële schulden                                                                                               

          1. Kredietinstellingen                                                           0                       5.707

          2. Overige leningen                                                      18.675                       7.000

      C. Commerciële schulden                                                                                           

          1. Leveranciers                                                                    53                            13

      E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten                                            

          1. Belastingen                                                                1.892                       1.945

          2. Bezoldigingen en sociale lasten                                       28                            21

      F.  Overige schulden                                                         25.161                     46.965

X.   Overlopende rekeningen                                                           1                          350

TOTAAL DER PASSIVA                                                           755.666                 692.447
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Balans 



KOSTEN (in duizend EUR)
                                                                                             31 december 2003      31 december 2002

      A. Kosten van schulden                                                       3.541                       4.073

      B. Overige financiële kosten                                               9.391                     11.943

      C. Diensten en diverse goederen                                         1.153                       1.020

      D. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      222                          169

      E. Andere lopende kosten                                                        42                            39

      F.   Afschrijvingen en waardeverminderingen 

          op oprichtingskosten, materiële en                                         

          immateriële vaste activa                                                   289                          290

      G. Waardeverminderingen                                                 48.990                   199.212

          1. op financiële vaste activa                                         48.990                   199.212

      I.  Minderwaarden bij realisatie                                          3.842                       9.952

         1. van materiële vaste activa                                              14                             0

          2. van financiële vaste activa                                         3.828                       9.952

      L. Belastingen                                                                     3.479                       1.963

      M. Winst van het boekjaar                                                 54.685                             0

TOTAAL KOSTEN                                                                  125.634                  228.661

      O. Te bestemmen winst van het boekjaar                          54.738                             0
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8. STATUTAIRE REKENINGEN



OPBRENGSTEN (in duizend EUR)
                                                                               31 december 2003      31 december 2002

      A. Opbrengsten van de financiële vaste activa                   17.278                     18.342

          1. Dividenden                                                               17.278                     18.342

      B. Opbrengsten van de vlottende activa                              2.566                       3.901

      C. Overige financiële opbrengsten                                     23.513                     17.405

      E. Overige courante opbrengsten                                           450                          475

      G. Terugneming van waardeverminderingen                       43.969                       2.447

          1. Financiële vaste activa                                            33.566                       2.285

          2. op vlottende activa                                                  10.403                          162

      I.  Meerwaarde bij de realisatie                                        37.132                     13.949

          1. van materiële en immateriële vaste activa                      79                            52

          2. van financiële vaste activa                                       37.053                     13.855

          3. van vlottende activa                                                         0                            42

      J. Uitzonderlijke opbrengsten                                                642                             0

      K. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen                      36                            36

      L. Regularisering van belastingen                                             48                          156

      M. Verlies van het boekjaar                                                       0                   171.950

TOTAAL OPBRENGSTEN                                                        125.634                  228.661

      N. Onttrekking aan belastingvrije reserves                                53                            53

      O. Te bestemmen verlies van het boekjaar                                0                   171.897

BESTEMMINGEN EN ONTTREKKINGEN (in duizend EUR)
                                                                               31 december 2003      31 december 2002

      A. Te bestemmen winst                                                   326.766                   284.148

          1. Te bestemmen winst van het boekjaar                      54.738                             0

              Te bestemmen verlies van het boekjaar                            0                  -171.897

          2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar           272.028                   456.045 

      C. Toevoeging aan het eigen vermogen                             -13.503                             0

          2. aan de wettelijke reserve                                          -1.686                             0

          3. aan de overige reserves                                          -11.817                             0

      D. Over te dragen resultaat                                            -299.561                  -270.682

          1. Over te dragen winst                                             -299.561                  -270.682

      F.  Uit te keren winst                                                        -13.703                    -13.466

          1. Vergoeding van het kapitaal                                    -13.703                    -13.466
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8. STATUTAIRE REKENINGEN



VIII.Staat van het kapitaal 

                                                                                          Bedragen          Aantal aandelen

A.   Maatschappelijk kapitaal                                                             

      1. Geplaatst kapitaal                                                                  

          1.1.  Per einde van het vorig boekjaar                        189.672              33.666.474

                  Omzetting van 6.710 obligaties in                             193                     33.550 

                  33.550 aandelen 

                  Fusie door overneming van de nv Afrifina             17.337               2.292.668 

          1.2.  Per einde van het boekjaar                                207.202              35.992.692

      2. Samenstelling van het kapitaal                                                

          2.1.  Soorten aandelen                                                           

                  Gewone aandelen                                                                         35.992.692

                  (waarvan 16.562.764 met VVPR-strips)                                                           

          2.2.  Aandelen op naam of aan toonder                                                                 

                  op naam                                                                                      19.906.512

                  aan toonder                                                                                 16.086.180

D.   Verbintenis tot uitgifte van aandelen                                           

          Als gevolg van de uitoefening van conversierechten                 

          - bedrag van de lopende converteerbare lening             70.799                               

          - bedrag van het in te tekenen kapitaal                          9.523                               

          - aantal uit te geven aandelen                                                              1.654.190

E.   Toegelaten niet-geplaatst kapitaal (BAV van 14.07.2003)     207.009                               

G.   Aandeelhoudersstructuur (wet van 2 maart 1989)                                                       

          Per 31 december 2003, op basis van de op die datum ontvangen aangiften :

                                                                               Datum van             Aantal      Percentage

                                                                                             de aangifte          effecten

Auximines n.v.                                                        14.07.2003    14.325.556           39,8%

Brederode n.v..                                                                            3.366.630             9,4%

                                                                                                 17.692.186           49,2%

          

XX.Waarderingsregels

       De waarderingsregels, gehanteerd voor het opstellen van de statutaire jaarrekening 

van Brederode N.V., zijn de waarderingsregels van de groep, zoals uiteengezet in de 

bijlage bij de geconsolideerde rekeningen, met uitzondering van de bepalingen die 

uitsluitend van toepassing zijn op de geconsolideerde rekeningen.
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Uittreksel uit de bijlage (in duizend EUR)



Gewone Algemene Vergadering 2004 28 april 2004 om10 uur

Betaalbaarstelling van coupon nr. 64 9 juni 2004

Bekendmaking van de halfjaarresultaten 2004 Tweede helft augustus 2004

Bekendmaking jaarresultaten 2004 Eerste helft februari 2005

Gewone Algemene Vergadering 2005 26 april 2005 om10 uur
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Siège social: Drève Richelle 161-Bte 1
1410 Waterloo – Belgique

Tél. +32 2 352 00 90  /  Fax +32 2 352 00 99
e-mail: info@brederode.be

Web site: http://www.brederode.be
Numéro d’entreprise: 0405.963.509

TVA: n° 405.963.509 (franchise)




