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KERNCIJFERS

1. BOODSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS EN MEDEWERKERS

31/12/2007

31/12/2006

Verschil

Bedrijfsopbrengsten

17.371,543

8.448,423

8.923,120

Omzet

16.467,728

7.789,673

8.678,055

Wijzigingen in de projecten in uitvoering

757,543

554,164

203,379

Andere bedrijfsopbrengsten

146,272

104,586

41,686

-15.794,940

-7.353,261

-8.441,679

Aankopen van goederen en diensten gerelateerd aan de verkoop

-8.228,222

-3.782,162

-4.446,060

Personeelskosten

-7.533,083

-3.562,134

-3.970,949

-33,635

-8,965

-24,670

1.576,603

1.095,162

481,441

Afschrijvingen

-414,030

-231,108

-182,922

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

-369,583

-211,382

-158,201

-44,447

-19,726

-24,721

1.162,573

864,054

298,519

Financieel resultaat

-32,974

12,907

-45,881

Financiële opbrengsten

139,644

90,704

48,940

-172,618

-77,797

-94,821

1.129,599

876,961

252,638

-470,556

-116,904

-353,652

659,043

760,057

-101,014

Uitzonderlijk resultaat

-130,114

-1,618

-128,496

Winst voor belastingen

528,929

758,439

-229,510

Uitgestelde belastingen

494,565

-45,216

539,781

-381,564

-372,679

-8,885

1.112,486

457,448

655,038

Nettowinst

641,930

340,544

301,386

A. aandeel derden

156,327

1,000

155,327

B. aandeel groep

485,603

339,544

146,059

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (x 000 EUR)

Bedrijfskosten (voor afschrijvingen)

Andere bedrijfskosten
Bedrijfswinst (voor afschrijvingen) = EBITDA

Waardeverminderingen op handelsvorderingen
Bedrijfswinst

Financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
afschrijvingen / consolidatieverschillen
Afschrijvingen / consolidatieverschillen
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening

Belastingen op het resultaat
Nettowinst voor afschrijvingen / consolidatieverschillen

GEGEVENS PER AANDEEL

31/12/2007

31/12/2006

Aantal aandelen

3.435.409

3.435.409

Aantal aandelen en warrants

3.490.539

3.435.409

Courant resultaat / aandeel (in euro)

0,1918

0,2212

Courant resultaat / aandeel en warrants (in euro)

0,1888

0,2212

Deel van de groep / aandeel (in euro)

0,1414

0,0988

Deel van de groep / aandeel en warrants (in euro)

0,1391

0,0988

Nettowinst / aandeel (in euro)

0,1869

0,0991

Nettowinst / aandeel en warrants (in euro)

0,1839

0,0991

BOODSCHAP AAN DE
AANDEELHOUDERS EN
MEDEWERKERS
2007, een Europees jaar
17 miljoen omzet.
18,69 eurocent winst per aandeel.
250 medewerkers.
8 ondernemingen.
3 landen waar wij vandaag aanwezig zijn.

Dit zijn de kerncijfers van Emakina Group voor 2007, het jaar dat
ons naar de doelstelling leidde die we bij de beursgang hadden
aangekondigd: Emakina naar de top 5 hijsen van de onafhankelijke
interactieve agentschappen*.
De groep Emakina is op koers. Ons

binnen de groep. De markt structureert

op de markt door zijn eigen slagkracht te

De commerciële en operationele

globale en professionele aanpak van

serviceniveau voortdurend te verbeteren

netwerk wordt verder uitgebouwd.
samenwerkingen tussen de

agentschappen versterken onze

capaciteit om nieuwe klanten aan

te trekken. We beschikken vandaag

zich. De klanten verwachten een

hun interactieve projecten, zowel qua

strategische visie en de geïntegreerde

benadering (website, campagnes, meting

van de ROI...) als qua uitvoering van het

over meer flexibiliteit om projecten

servicecontract.

uit te voeren. De positieve bijdragen

Deze benadering krijgt enthousiaste

resultaten van de groep bevestigen de

heeft ons in 2007 in staat gesteld steeds

binnen de best mogelijke termijnen

van de dochterondernemingen tot de

doeltreffendheid van onze groeistrategie.

Die creëert waarde voor elk van de
entiteiten en bevordert synergieën

weerklank bij onze bestaande klanten en
meer prospecten te overtuigen om in

zee te gaan met Emakina. Meer dan ooit
consolideert Emakina zijn leiderspositie

verhogen, zijn aanbod te verruimen, zijn

en zijn rentabiliteit te verzekeren als bron
van vooruitgang en groei.

Wij danken al onze klanten,

aandeelhouders en medewerkers die

hun vertrouwen in ons stellen om deze
projecten te realiseren. Wij wenden
al onze energie aan om de verdere

ontwikkeling van Emakina te verzekeren
met respect voor de waarden die onze
bedrijfscultuur onderbouwen.

* Niet tot een andere groep van agentschappen behorend.
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Emakina,
strategie EN VISIE
2.1 Geschiedenis

2.2 Missie

Emakina ontstond uit de consolidatie van drie complementaire expertises:
1. Het in 1998 opgerichte

2. Het agentschap Net At Work

en door SAP-specialisten

werd in 1998 opgericht door

ontwikkelde agentschap Make

professionals in de ontwikkeling

It Happen verwierf vanaf 1999

van internetsites. Deze firma

naambekendheid onder de naam

verenigde competenties

Emalaya. Emalaya verleende

op het vlak van marketing,

services op het vlak van de

communicatie, design en

ontwikkeling van business-to-

ontwikkeling van websites

business toepassingen.

De competenties van Emalaya
technologisch en werden

tie in creatie en design, alsook

in de realisatie van internetsites
met hoge bezoekfrequentie. Ex
Machina beschikte boven-

dien over een gevestigde exper-

tise in grafisch ontwerp en com-

municatie. Ex Machina Interactive

Deze activiteiten werden tijdens

met Emalaya.

het eerste kwartaal van 2000

belichaamd door specialisten

Ex Machina was een referen-

voor grote nationale en

multinationale organisaties.

waren in de eerste plaats

3. Het in 1991 opgerichte

Architects fuseerde in juni 2001

het vakgebied van zijn klanten begrijpt

instrument van maken, het integreren in

vandaag in de “geïnterconnecteerde”

aspecten van het internet beheerst.

van ons interactief agentschap, steunend

geworden voor elke onderneming die
wereld succes wil boeken. Emakina is

een Full Service interactief agentschap,
een solide en betrouwbare partner die

competentiepool leidde tot het merk

volgt worden opgedeeld:

• “interactieve communicatie”

“Emakina”, een samentrekking van

“Emalaya” en “Ex Machina”. Emakina
sector en groeide uit tot het grootste

buzz en virale marketing...

landen kan Emakina Group nu een

antwoord bieden op de internetbehoeften
van grote ondernemingen, gaande van

de ontwikkeling van een technologisch

complexe website tot de ontplooiing van

een interactieve communicatiecampagne.
6

• constructie van websites;

referentiëring op zoekmachines,

250 medewerkers in drie verschillende

•

competentiepolen (zie hoofdstuk 3):

producten, services en websites:
webvertising of online reclame,

in België. Dankzij een team van zowat

voldoen vanuit zijn vier

• consultancy en strategie ;

direct marketing en e-mailing,

onafhankelijke interactieve agentschap

Emakina kan aan deze behoeften

alles wat bijdraagt tot het

bekendmaken van merken,

wist aan de spits te blijven in zijn

“constructie van websites”
de creatie en de implementatie

van technologieën die vereist zijn
voor de constructie van websites.

een efficiënt, rendabel en innovatief

op gecombineerde competenties op
het vlak van strategie, marketing en
technologie.

2.3.1 De as Marketing en Communicatie

Het internet heeft in het

aanpassen. Het internet stelt

moeten ondernemingen leren om meer

revolutie gezorgd. Ondernemingen

zelf informatie in te winnen, hun mening

context waarin consumenten de macht

de bestaande kanalen en de benadering
ondernemingen in een unieke

de bedrijfspraktijk van zijn klanten, er

Onze groeistrategie is gebaseerd op drie ontwikkelingsassen.

moeten dit nieuwe medium integreren in
Deze behoeften kunnen schematisch als

Dit nieuwe medium introduceren in

de bedrijfsactiviteiten: dat is de missie

2.3 Strategische positionering

communicatielandschap voor een

(Enterprise Resource Planning).

De samenvoeging van deze drie

en alle technische en strategische

Context

getransfereerd naar Emalaya.

met een ruime kennis van ERP

Het internet is een strategisch gegeven

• interactieve communicatie ;
• ontwikkeling van webtoepassingen (waaronder
e-commerce)

van hun communicatie overeenkomstig

consumenten meer dan ooit in staat om
met anderen te delen en te dialogeren

met de merken. In plaats van een “top-

horizontaal te communiceren in een
hebben gegrepen.

down” gecontroleerde communicatie

Strategie
Emakina stelt zich tot doel om in een zo
vroeg mogelijk stadium betrokken

te worden bij de internetprojecten van

zijn klanten om hen zo goed mogelijk te

2.3.2 De as Informatietechnologie

begeleiden in hun beslissingsproces en

hen zodoende geïntegreerde strategieën
voor te stellen.

Context
Het internet is een onontbeerlijk

van de verschillende toepassingen

werking van ondernemingen, maar

interne processen en hun relaties met de

bedrijfsportals... dat zijn vandaag

consument. Het beste voorbeeld hiervan

instrument voor ondernemingen die hun
buitenwereld willen verbeteren. Kosten
besparen dankzij online beschikbare
toepassingen, informatie efficiënter

delen via een intranet; de interfaces

integreren in gecentraliseerde

de uitdagingen in de bedrijfswereld.
Daarnaast is er de integratie

van transactionele toepassingen

ook in het dagelijks leven van de

is het verkoopsucces van vliegtuig- of
treintickets in de reissector.

(e-commerce, selfservice) in de interne
7
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3. Emakina en zijn vier activiteitspolen

Strategie
Sinds zijn ontstaan verzekert Emakina

van leveranciers van transactionele

De strategie van Emakina bestaat erin

van webprojecten, van de analyse tot de

reservatie, online betaling...) die een

te beheersen en ter beschikking te

de “end-to-end” verantwoordelijkheid

infrastructuren (e-commerce, online

levering, met indien nodig de integratie

rechtstreekse interactie tussen de

die op maat werden ontwikkeld.

maken.

van oplossingen van partners of delen

onderneming en haar klanten mogelijk

Emakina knoopte partnerships aan

Door de komst van nieuwe technologieën

en toepassingen op het vlak van

eisen aan de kwaliteit van de interfaces.

met de beste editors van platformen
internet, extranet of intranet

portals en informatiebeheer in de
ruime zin (Content Management,

Document Management, Knowledge

Management…). Emakina is ook partner

(Ajax, Flex) stellen gebruikers hogere

Ondernemingen zien zich plots verplicht

om hun webtoepassingen aantrekkelijker,

deze nieuwe interfacemogelijkheden
stellen van de gebruiker. Emakina

beschikt over de nodige competentie
voor “back-end” ontwikkelingen en

ergonomische interfaces en het is een
van de weinige agentschappen die in

EMAKINA EN ZIJN VIER
ACTIVITEITSPOLEN

staat is om ondernemingen te helpen om
hun toepassing aan deze technologische
evolutie aan te passen.

duidelijker en gebruiksvriendelijker te
maken.

2.3.3 De as Business
Context

Ondernemingen worden geconfronteerd

sector herverdelen. Genoodzaakt om hun

het internet. De ontwikkeling van een

een mondialisering van het economische

om nieuwe producten en diensten te

grondige kennis van alle aspecten van

met de deregulering van de markten en
verkeer. Ze zien nieuwe actoren

verschijnen die vaak meer flexibel en

wendbaard zijn en aldus de kaarten in de

economisch model opnieuw uit te vinden,
creëren en om nieuwe verkoopkanalen te

ontwikkelen, vertrouwen ondernemingen
vaak op het onontgonnen potentieel van

strategisch traject vergt evenwel een

het internet. Precies daar kan Emakina

zijn expertise ter beschikking stellen van

Elk van hen is in staat om zich in te leven

creatieve conceptontwikkeling,

van de klant om hem zodoende te helpen

gespecialiseerd zijn in technologie,

informatiearchitectuur, ergonomie...

in het universum, in de industriële sector

zijn economisch model bij te sturen en er

Het gaat om het denkwerk en de business, marketing en/of technologische expertise die zich aan de
bron bevindt van elk project:

de klanten.

Strategie
Emakina beschikt over consultants die

3.1 Consultancy en strategie

met succes de mogelijkheden van nieuwe
technologieën in te integreren.

• Strategie

Hoe een communicatieplan van

een merk of een product vertalen
op het internet?

• Informatiearchitectuur en
ergonomie (‘usability’)

Welke inhoud en structuur voor
welke doelgroepen? Wat zijn

de services met toegevoegde

waarde voor welke ontplooiing
in de tijd? Hoe informatie

structureren en hiërarchiseren?
Hoe de contacten met klanten,

bestellingen, dienst na verkoop
beheren? Wat te doen opdat

een website of een toepassing
bruikbaar zou zijn voor de
internaut?

• Meting van de ROI

Net als in de reële wereld is het
begrip return on investment

van toepassing op e-commerce
projecten, net als op online

services die erop gericht zijn

kosten te besparen. Emakina zal
het verkoopvolume schatten,
becijferingen maken van

prestatieverminderingen, van
aankopen en uitgaven om de

financiële rentabiliteit van de

operatie voor de klant in te
schatten.

• Advies inzake technologie/
architectuur

Welk technologisch platform
kiezen? Welke infrastructuur

is vereist? Wat is de geschikte
software voor een bepaalde

opmaken voor de overgang van
de ene technologie naar een

andere? Hoe een ontwikkeling
structureren?

• Analyse en Benchmarking

Emakina volgt op de voet de

laatste tendensen, innoverende

ideeën, de best practices die het

agentschap kan toepassen in het
voordeel van de klanten.
• Meting van de

bezoekersaantallen,
statistieken en optimalisatie
Emakina ontwikkelde een

ruime competentie en behoort
in deze materie tot de drie

toonaangevende agentschappen
op de Belgische markt.

behoefte? Hoe een plan
8
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Nieuwe versie van de website van Thalys

3. Emakina en zijn vier activiteitspolen

3.2 Interactieve communicatie
Om de raadpleging van zijn website en de online reservatie van tickets te

stimuleren, wenste Thalys een grondige hervorming van de architectuur van
Thalys.com. Deze taak werd toevertrouwd aan Emakina na een competitie

waaraan een twintigtal agentschappen deelnamen. Onze experts bedachten
een nieuw design in combinatie met een nieuwe navigatie waardoor de

bezoeker sneller de nuttige informatie vindt. Ons team stond ook in voor de

vereenvoudiging van het aankoopproces van tickets door het aantal stappen
tussen de startpagina en het einde van de transactie te reduceren.
URL : www.thalys.com

Het internet is een fantastisch communicatie-instrument. Emakina is perfect vertrouwd met alle mogelijkheden en biedt zeer verscheiden communicatieservices:
• Lancering van websites

gericht op merken, producten,
services

• Internet mediastrategie

Planning van de aankoop en

gebruik van advertentieruimte op
het internet

Strategische studie voor KBC

• Creatie en productie van
KBC gaf The Reference de opdracht om zijn website te optimaliseren voor

een efficiëntere begeleiding van de bezoeker die op zoek is naar producten

en diensten. Na de samenstelling van een klantenpanel van de bank, vroeg

The Reference aan de gebruikers om een aantal taken uit te voeren en werd

hun gedrag tegenover de interface van de web bestudeerd. Op basis van deze
bevindingen konden de experts van het agentschap de inhoud aanpassen en

online publiciteitscampagnes
Ontwikkeling van een

doeltreffende reclamecampagne

die beantwoordt aan de op de
markt geldende vormen en
formaten.

• Viral, buzz, word of mouth
marketing

• Online promoties en
interactieve spelen

Ontwikkeling en efficiënte

Interactie met de doelgroep

op basis van geruchten en

merk via interactieve spelen en

ontplooiing van een campagne
mond-aan-mond.

• Online gemeenschappen

De creatie en exploitatie van
gemeenschappen en sociale
netwerken op het internet.

en ondersteuning van het
wedstrijden.

• Online direct marketing (e-dm)
Ontplooiing van een gerichte
communicatiecampagne met

behulp van e-mail, newsletters...

• Opkomende media

Gebruik van mobiele telefonie,

interactieve televisie, PSP, iPod...
voor communicatiedoeleinden.

het interne zoekinstrument van de website verbeteren. Resultaat: een grotere
tevredenheid bij de klanten van KBC en een vertrouwenspercentage dat klom
van 80 naar 95%.

URL : www.kbc.be

I Need To Go
Op het internet is alles gratis: berichten versturen, video’s bekijken, de

actualiteit raadplegen. Alles, behalve naar het toilet gaan. Maar daarin komt
nu verandering dankzij “I Need To Go”, de eerste volledig gratis toiletten op

het internet. Bij het buitengaan zal de wc-dame u geen cent vragen en u zelfs
uitnodigen om een rekening te openen... ook gratis, namelijk bij ING. Een

virale marketingcampagne die meer dan 50.000 bezoekers trok en veel lof
oogstte in de Belgische en internationale pers.
URL : www.i-needtogo.com
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3.3 Constructie van websites
Campagne B.places voor Brussels Airlines
Als antwoord op de opkomst van de virtuele gemeenschappen vroeg

luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines ons om na te denken over een

originele campagne binnen Second Life, wereldwijd de meest populaire onder
de 3D werelden. In plaats van enkel in te spelen op de hype die rond dit

platform heerst, bedacht ons team een vernieuwend en doelgericht concept

met B.places: de eerste reisgids die speciaal opgezet werd voor Second Life.

Met de hulp van Bluepill Group hebben we 900 interactieve kiosken verspreid
op de verschillende eilanden waaruit dit virtuele universum bestaat. Via deze
kiosken kunt u stemmen voor uw favoriete eiland, terwijl een website in real

time het klassement van de plaatsen weergeeft die de meeste stemmen kregen.
In zes maanden werden meer dan 33.000 stemmen geregistreerd op B.places,
wat aantoont dat het concept perfect aansluit bij de waarden van het merk
Brussels Airlines.

URL : www.b-places.com

Gemeenschap Life & Cooking

Het internet is een relatief nieuw medium. De constructie van websites groepeert alle services die erop
gericht zijn informatie te verspreiden via het World Wide Web :
• Klantgerichte

ondernemingswebsites

• Intranet bestemd voor het

personeel van een onderneming.

• Extranet met beperkte
toegang voor klanten,

partners, onderaannemers,
distributienetwerken of

vertegenwoordigers van
een onderneming.

• Content management
systemen

die de actualisering en het
beheer van de inhoud op

• Hosting, maintenance en support
van toepassing op alle

bovenvermelde websites.

websites met een groot aantal
pagina’s vergemakkelijken en

standaardiseren.
• Portals

Websites die online inhoud en
services combineren.

EVS
Sinds enkele jaren staat SunTzu in voor de website Life & Cooking van Unilever.

EVS, wereldmarktleider qua audiovisuele productietechnologieën en in

verenigt het platform Life & Cooking een gemeenschap van gebruikers

verslaggeving van grote sportevenementen. Met een wereldwijd verspreide

Op basis van een bijzonder populaire televisie-uitzending in Nederland

het bijzonder in vertraagde beelden die televisiezenders gebruiken bij de

rond het thema keuken en het dagelijks leven. Elke week ontvangen de

kliënteel heeft deze Luikse onderneming een website nodig die zowel kan

ingeschreven personen een newsletter met nieuwe recepten, de horoscoop, de

fungeren als catalogus en als gecentraliseerde informatiebron voor de

weersverwachtingen... Al deze rubrieken worden afgestemd op het profiel van

gebruikers. EVS.tv werd tijdens de eerste helft van 2007 gelanceerd en is

de gebruikers. Via een puntenspaarsysteem kan de abonnee van de newsletter

een platform waarop informatie op maat te vinden is over de producten,

ook kortingen op de producten van Unilever, gratis stalen en andere voordelen

diensten en opleidingen in functie van het profiel van de klant. In de coulissen

krijgen, wat een bijkomende trafiek naar de verkooppunten genereert. In twee

wordt de website gestuurd door een content management tool (emagiC CMS.

jaar tijd abonneerden 150.000 gebruikers zich op de wekelijkse newsletter Life

Net) dat de teams van EVS in staat stelt om EVS.tv te actualiseren volgens

& Cooking. Deze ontving vorig jaar een Golden Emma Award naar aanleiding

hun geografische zone (Europa, Afrika en Midden-Oosten, Azië-Pacific of

van de 6de nationale conferentie over e-mail marketing.

Amerika).

URL : www.lifeandcooking.nl

URL : www.evs.tv

Wrangler Europe
Als wereldwijd gekend kledingmerk had Wrangler een “showcase” website

nodig om de nieuwe collectie origineel en trendy in de kijker te plaatsen. De

website wordt door ons creatief team om de 6 maanden vernieuwd en bestaat
in 19 talen voor 35 landen. Wrangler Europe verlegt voortdurend de grenzen
van de interactiviteit en sleepte in 2007 drie onderscheidingen in de wacht
uitgereikt door professionals in webdesign.
URL : eu.wrangler.com
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MARKANTE FEITEN VAN
HET VOORBIJE JAAR
3.4 Ontwikkeling van Webtoepassingen
Het Web is ook een software-

Ook de doelstellingen kunnen zeer

Deze ontwikkelingen zijn vaak een

interactiemogelijkheden tussen klanten

de consument, kosten besparen, de

van de onderneming te herbekijken. Ze

interface die bijdraagt tot de
en ondernemingen.

Deze transacties kunnen op het internet
verschillende vormen aannemen: een

overschrijving uitvoeren, een catalogus
bestellen, een hotelkamer boeken...

divers zijn: informatie verstrekken aan
verkoop opdrijven... Emakina staat in

voor de volledige realisatie van dit soort

projecten, vanaf de conceptontwikkeling
over de opstart tot en met de
maintenance.

gelegenheid om de interne processen

moeten ook integreren in de bestaande

4.1.1 Emakina behoudt zijn leadership op de Belgische markt

maken van een doordachte combinatie

De Top 50 van het magazine Inside is de bron voor de Belgische markt van webagentschappen en stelt
om de twaalf maanden een klassement op van de belangrijkste spelers in onze sector. Ook dit jaar
werd bevestigd dat Emakina binnen deze Top 50 het belangrijkste onafhankelijke interactief agentschap
op de Belgische markt is.

heterogene systemen of soms gebruik
van online en offline processen.

Join2Grow
In 2007 kenden sociale netwerken als Facebook, MySpace of LinkedIn een

ware explosie. Fortis vroeg aan Emakina om dit nieuwe socialisatiemedium

te exploiteren om een bijzonder volatiele doelgroep te bereiken: die van de

ondernemers. Het resultaat is Join2Grow, het eerste sociale netwerk dat specifiek bestemd is voor Europese ondernemers. Op Join2Grow kunnen zij andere

leden ontmoeten die dezelfde interesses delen, deelnemen aan conversaties

en nieuwe zakenrelaties aanknopen. Een redactieteam voorziet de website van
interessante artikels en interviews van ondernemers die hun ervaringen willen
delen met de gemeenschap. Join2Grow telt vandaag meer dan 2.500 actieve

leden en kreeg in de Belgische pers ruime weerklank. Het project ontving ook
vier prestigieuze nationale en internationale onderscheidingen.
URL : www.join2grow.biz

4.1.2 Design is Dead vervoegt Emakina Group
In januari 2007 kondigde Emakina Group

de toenadering als vanzelfsprekend. Ze

kweekvijver voor jong talent dankzij de

nam in het kapitaal van Design is

van de creatieve competenties van

Design is Dead van zijn kant blijft zijn

in het verleden reeds samenwerkten

van Design is Dead is een bijkomende

kan nu rekenen op de steun van Emakina

vertrouwensrelatie die was gegroeid

tot een brandpunt van cultuur,

aan dat ze een meerderheidsparticipatie
Dead, een talentrijk team met wie wij
voor diverse klanten. Vanuit de

met het Antwerpse agentschap kwam

Van de iPhone van Apple zijn wereldwijd al miljoenen exemplaren verkocht

en het toestel stond in de loop van 2007 voortdurend in de schijnwerpers.

Op basis van een idee van Emakina ontwikkelde group Reflect zijn Libération

betekent ook een belangrijke versterking
Emakina Group. De geografische ligging

troef. Antwerpen is immers uitgegroeid
communicatie en reclame, en tevens een

vele scholen voor grafische vormgeving.

diensten aanbieden aan grote klanten en
Group om nieuwe uitdagingen aan te
gaan.

4.1.3 Emakina Group verwelkomt SunTzu
In april volgde een nieuwe stap in

erg waardevolle expertise op het vlak

bieden, waardoor een antwoord op

Group met de overname van het

van merkwebsites. SunTzu zal op zijn

e-business en interactieve marketing

de internationalisering van Emakina

Website van Libération voor de iPhone

Nederlandse agentschap SunTzu. Het

Rotterdamse SunTzu onderscheidt zich
met een sterke bedrijfscultuur en een

van e-mail marketing en constructie
beurt genieten van de voordelen die
de organisatiestructuur en de “full

alle klantenbehoeften op het vlak van
mogelijk is.

service” positionering van Emakina

Expresso, een versie van de website van de krant Libération die speciaal voor

4.1.4 groupe Reflect versterkt Emakina Group

gebruikers kunnen de volledige inhoud downloaden op hun iPhone en daarna

In mei stak Emakina Group de Franse

over een Studie-en Adviescel die mooi

Deze honger naar innovatie en kennis ligt

Libération de eerste krant in Frankrijk die haar intrede maakte op de iPhone

agentschap groupe Reflect. Gevestigd

Emakina. Groupe Reflect is bovendien

van Emakina.

het toestel werd ontwikkeld. De belangrijkste troef van Libération Expresso:
offline raadplegen (in de metro, in de file...). Met deze toepassing werd

van Apple.

URL : iphone.liberation.com
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4.1 Eerste semester

grens over met de overname van het

aansluit bij de strategische cel van

in Parijs en Limoges, beschikt group

een agentschap dat zich intensief

programmeertaal PHP en beschikt het

technologieën in verband met Web 2.0.

Reflect over een ruime expertise in de

volledig in het verlengde van de filosofie

toelegt op nieuwe toepassingen en
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4.1.5 The Reference en Emakina bundelen hun kracht
Juni stond in het teken van de komst van

spelen Emakina, The Reference en Design

competentie, een aantal prestigieuze

Het in 1993 opgerichte The Reference

op de Belgische markt en zijn in ons

op de Nederlandstalige markt. Ook hier

The Reference binnen Emakina Group.
is een van de meest toonaangevende

interactieve agentschappen in België.

Hoewel concurrenten in het verleden,

is Dead nu samen een nieuwe hoofdrol
land goed voor samen meer dan 200

medewerkers. The Reference bezorgt ons
meer flexibiliteit, meer technologische

klanten en is een uitermate sterk merk
speelt de complementariteit met de
andere activiteiten van Emakina.

4.2 Tweede semester
4.2.1 Emakina breidt uit

4.2.4 Anja Cappelle, Managing Director van The Reference

In 2007 overschreed Emakina de kaap van 150 medewerkers in zijn Brusselse vestiging. Die groei van
onze human resources leidde ertoe dat we onze intrek namen in de aanpalende vleugel van het
gebouw waar we tot dan gehuisvest waren.

In oktober droeg Alexander Van de

boekte sinds 2003 uitzonderlijke

die reeds tien jaar bij The Reference

Director van The Reference over aan

agentschap en zal actief blijven als lid

en dagelijks beheer van de onderneming.

4.2.2 Keytrade Bank, eerste Belgische bank in Second Life
Na de zomer schrijft Keytrade Bank

geschiedenis door haar intrede te maken
in de virtuele gemeenschap van Second

monetaire converter voor waarmee de

internetbank. Dankzij Emakina is deze

in Linden Dollars, de officiële munt van

Belgische bankinstelling die haar intrede

prijs van een goed of dienst uitgedrukt

Life. In plaats van zich te beperken tot

Second Life, kan omgerekend worden

Bank de bewoners van Second Life een

terug was Keytrade Bank de eerste 100%

advertentiebedoelingen stelt Keytrade

in euro. Bij de lancering enkele jaren

divisie van Crédit Agricole de eerste
maakt in Second Life.

Rostyne de functie van Managing

Anja Cappelle. Alexander Van de Rostyne

In de loop van 2007 sleepte Emakina niet minder dan zeven prijzen in de wacht die werden uitgereikt
door professionals in nieuwe technologieën en de reclamewereld.
• Bij de uitreiking van de

WebAwards in de Verenigde

4.2.3 Emakina vernieuwt de websites van de groep AGC

onderscheiden voor haar werk

In september veranderde Glaverbel of-

van AGC Flat Glass (www.agcflatglass.

Nadat we jarenlang instonden voor de

of Excellence, Online Standard

Glass Europe. Naar aanleiding daarvan

wereldvlak voorstelt.

website Glaverbel.com zijn wij uiteraard

(Outstanding Website in de

Emakina vier nieuwe websites voor AGC,

Daarnaast stonden we in voor de nieuwe

realiseerde het interactieve agentschap
’s werelds grootste glasproducent.

website van AGC Europe (www. agceu-

rope.com) die corporate services levert

Glaverbel.com verdween en maakte

aan de verschillende activiteitssectoren

AGC Flat Glass Europe (www.agcflatglass.

realiseerde Emakina een nieuwe versie

plaats voor de gloednieuwe website van

eu) in vijf verschillende talen (Nederlands,
Frans, Engels, Russisch en Tsjechisch).  

Emakina realiseerde ook de website
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com) die de activiteiten van de groep op

van de groep AGC in Europa. Tot slot

van de website AGC Automotive (www.

agcautomotive.eu).

ontwikkeling en actualisering van de

bijzonder verheugd deze klant te kunnen

volgen in zijn ingrijpende merkverander-

ing en zo de langdurige relatie te bestendigen die gegroeid is tussen Emakina en
de groep AGC in haar geheel.

van de Raad van Bestuur. Anja Cappelle,

werkt, staat nu in voor het operationeel

4.2.5 Awards

Staten werd ons agentschap

ficieel van naam en werd het AGC Flat

successen aan het hoofd van het

op Join2Grow (B2B Standard

of Excellence), VW EscapeTV

categorie E-Zine / Magazine)

en Wrangler Europe (Fashion

Standard of Excellence).

• Bij de uitreiking van de CMS

Awards, die de beste websites
onderscheidt die worden

gestuurd door een content

management tool, was Emakina
de grote laureaat van het

evenement met drie websites

• Last but not least, de newsletter
Life & Cooking gerealiseerd
door SunTzu (cf. 3.2) werd

die in de prijzen vielen: de blog

vorig jaar onderscheiden met

Best Design), Join2Grow (Bronze

uitgereikt naar aanleiding van

d’Elio (Gold Award, categorie

Award, categorie Web 2.0)

en EmocionTV (Silver Award,

categorie Web 2.0).

een Golden Emma Award,

de 6de nationale conferentie
over e-mail marketing.

• Tijdens het Festival de la

Publicité de Méribel werd

Join2Grow onderscheiden met de
Europese Cyber Cristal voor de

beste corporate website bestemd
voor financiële communicatie.
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NETWERk

De expansie over de Belgische grenzen

het hoofd van de onderneming; een

aanbod toevoegen of ons serviceaanbod

de medewerkers als de klanten.

strategisch (nieuwe vaardigheden aan ons

B. On The Net, Design is Dead, SunTzu,

consolideren). “Verandering binnen de

bureaus tussen april 2006 en juni 2007:
groupe Reflect en The Reference. Aan de

continuïteit” is een andere rode draad

naar een dubbele complementariteit:

dat Emakina Group in 2007 vervoegde,

basis van deze operatie lag een streven
enerzijds geografisch (onze klanten

5.1 Structuur en filosofie

internationaal begeleiden) en anderzijds

heen kwam er na de overname van vijf

doorheen deze overnames. Ieder bureau

waarborg voor stabiliteit voor zowel
Hieronder een korte voorstelling van elke
dochteronderneming van Emakina Group
vandaag.

behield het eigen management aan

5.1.1 Design is Dead

Na de introductie op Alternext in juli 2006, groeide Emakina Group uit tot een Europees
netwerk van interactieve agentschappen met vestigingen in drie landen: België, Nederland
en Frankrijk*.

Design is Dead, een Antwerps bureau

een vijftiental medewerkers won het

virtuositeit en technologische kennis

Batteries, Ecover of Live Nation (Clear

opgericht in 1998, verweeft creatieve
voor haar klanten tot buitengewone

interactieve ervaringen. Het team van

vertrouwen van klanten als Panasonic

muziekgroep Front 242 of de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Channel). Design is Dead werkt ook voor

tal van culturele spelers waaronder de

5.1.2 B. On The Net

Emakina Group

Het in 1997 opgerichte B. On The Net

België

Emakina Belgique

Van de markantste feiten van 2007

België) en De AutoGids: drie websites

met de éditions Flammarion. Deze

vervoegde Emakina Group in 2006. Dit

Immoweb (eerste vastgoedportaal in

expertise in de ontwikkeling van

met een breed publiek die het bureau

agentschap kan bogen op een erkende
websites in ColdFusion en in het beheer

The Reference

Rendez-Vous.be (groep Rossel),

van druk bezochte weblocaties. Tot

de belangrijkste referenties binnen de
portefeuille behoren

al vele jaren begeleidt. B. On The Net
heeft 9 medewerkers en profiteert

volop van de complementariteit met de

andere bureaus binnen Emakina Group.

onthouden we de nieuwe samenwerking
samenwerking wordt binnenkort

geconcretiseerd door het online gaan van
de websites die een naam dragen van

een gereputeerd speler in de Franstalige
uitgeverswereld.

Design is Dead

Casestudy: Immoweb
B. On The Net

B. On The Net staat in voor de ontwikkeling en de maintenance van Immoweb
(groep Produpress), de eerste vastgoedwebsite op de Belgische markt.

Immoweb telt maandelijks ongeveer 500.000 unieke bezoekers (goed voor om

Nederland

SunTzu

en bij de acht miljoen bekeken pagina’s per maand) en beschikt permanent

over meer dan 100.000 geklasseerde goederen. Het team van B.On The

Net ontwikkelde de tool voor het contentbeheer die de volledige website

aanstuurt: online betaling, automatisch toesturen van de factuur, abonnement

Frankrijk

groupe Reflect

op tijdschriften uitgegeven door Produpress, publicatie van artikelen, uitvoer

van gegevens naar compatibele software… met verschillende toegangsrechten
naargelang men websitebeheerder, vastgoedvertegenwoordiger, een gewone
bezoeker of een van de 67.000 onder “Mijn Immoweb” geregistreerde

gebruikers van de website is. In januari 2008 introduceerde Immoweb
* Dit hoofdstuk belicht de operationele structuur van de groep. De juridische structuur wordt toegelicht in punt 6.2.

een nieuwe versie van haar interface. Een interface die veel duidelijker en

intuïtiever in gebruik is en de vrucht is van de samenwerking tussen Emakina
en B. On The Net.

URL : www.immoweb.be
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5.1.4 groupe Reflect
Het bureau groupe Reflect, met Parijs

de verschillende entiteiten onder het

1997 het levenslicht. Aanvankelijk ging

Tussen 2000 en 2004 legt groupe

“Reflect” door het leven. “Reflect”

haar aanbod om haar service aan de

en Limoges als uitvalsbases, zag in
deze onderneming onder de naam

positioneerde zich als serviceprovider
voor privé- en overheidsactoren in de

5.1.3 SunTzu

regio Limousin. Aan de vooravond van

SunTzu, opgericht in 2002, heeft

media in dialoog treden met de doelgroep

de onderneming verwijst naar SunTzu (6e

met de consument te smeden, leert

Rotterdam als thuisbasis. De naam van

eeuw VC), filosoof, intendant en auteur
van het oudste boek ter wereld over

militaire strategieën - de “Krijgskunst”.

SunTzu startte met 5 personen en bestaat
vandaag uit een team van reeds twintig

van de adverteerder. Door een band

de adverteerder zowel de doelgroep

als haar behoeften optimaal kennen.

Hoewel de campagnes van SunTzu geen
communicatiekanaal onbenut laten

(affiches, acties op het verkooppunt…)

medewerkers. In 2007 trad SunTzu tot

blijft het internet het centraal gegeven dat

expertise binnen de merkcommunicatie.

Conimex, een merk van Unilever

Emakina Group toe en versterkt zo de
Streefdoel van SunTzu: door een

combinatie van nieuwe en traditionele

contact met de consument toelaat.

2000 begon Reflect zich ook nationaal

de bedrijfsactiviteit. Groupe Reflect

vaandel “groupe Reflect”.

wordt vandaag erkend als een van de

Reflect zich toe op de uitbreiding van

Franse markt. Het bureau beschikt

klant en de globale rentabiliteit van de

onderneming te verbeteren. Tijdens het
eerste semester van 2004 wordt het

bureau in Parijs geopend. Ondertussen

voornaamste Web 2.0 actoren op de
over een pool “studie en advies”

die haar klanten vaardigheden als

strategische planning, ergonomie en
informatiearchitectuur aanbiedt.

onderneming. Momenteel werkt SunTzu

te manifesteren en paste haar aanbod

neemt het kabinet Deloitte Technology

In mei 2007 volgt de overname van

(Dove, Unox, Knorr, Axe, Ola…). Naast

De onderneming met haar kennis van

“Technology FAST 50 France” en

Aan de basis van deze operatie lag een

breidt uit via haar externe groeistrategie.

best presterende ondernemingen van de

met een identiek doel: de nieuwe

voor een twintigtal merken van deze klant
Unilever trok SunTzu ook prestigieuze

internationale klanten aan: Microsoft met
de portaalsite MSN services, Logitech
of Maxxium zijn daar slechts enkele

voorbeelden van. Nationaal werkt dit
bureau voor de NCRV, Den Hartogh
Logistics, Renhardt en Art. 1.

gespecialiseerd in de Oosterse keuken,

aan de noden van grote klanten aan.

informatica-engineering als speerpunt,
Zo neemt het een designbureau over
en verwerft een participatie in een
consultingbedrijf gespecialiseerd
in Internetstrategie. De operaties

mondden uit in de samenvoeging van

groupe Reflect op in haar klassering

“Technology FAST 500 Monde”, die de

sector beloont. Met een groeipercentage
van bijna 20% beslist het team het

daaropvolgende jaar te verhuizen naar

de technopool Ester waar het zijn intrek
neemt in een gebouw afgestemd op

groupe Reflect door Emakina Group.

gemeenschappelijke bedrijfscultuur
technologieën omsmeden tot een

concurrentievoordeel voor de business
van de klanten die Emakina Group als
partner kiezen.

Casestudies

was de eerste grote klant van de

Top Santé

Casestudies

In het kader van haar groeistrategie toegespitst op haar perstitels vertrouwde

Sinterklaasversjes met MSN Live Search

Top Santé aan groupe Relfect toe. Het bureau ontwierp en realiseerde

de persgroep Mondadori de ontwikkeling van de website van het magazine
de nieuwe portaalsite met als doel de website te verheffen tot een heuse

Sinterklaas is in Nederland zowel een

pakjes worden opengemaakt. SunTzu

bron van inspiratie voor het schrijven

gezondheidscommunity, die een gerichte thematische content aanbiedt

Naar goede gewoonte wisselen

activeringscampagne op te zetten.

ontvingen duizenden Nederlanders op 6

worden aangevuld met tips, artikels, getuigenissen en tests aangepast aan

feest voor kinderen als volwassenen.
de volwassenen gedichtjes uit die
worden voorgelezen voordat de

greep de gelegenheid aan om een

Die campagne lichtte het belang van

de zoekmotor MSN Live Search toe als

van versjes. Dankzij SunTzu en MSN

volgens de vragen gesteld door de lezer. Deze “gezondheidsoplossingen”

december een mooi gedichtje.

de problemen aangehaald door de internauten. Naast het strategisch plan en

design, implementeerde groupe Reflect voor het eerst een contentbeheertool

voorbehouden aan de redacties van de groep.
URL : www.topsante.com

Unilever Benelux
Naast de vele activeringscampagnes ontwierp SunTzu in 2007 de drie

Unileversites voor de Beneluxmarkt. De drie versies (Nederland, Frans-en

Nederlandstalig België) worden aangestuurd door Tridion, de tool die Unilver

internationaal voor haar contentbeheer gebruikt.
URL : www.unilever.nl, www.unilever.be

Danone Nations Cup
De Danone Nations Cup, in het leven geroepen in 2000, is de grootste

wereldwijde happening voor jonge voetballertjes en heeft zo niet minder dan
12 miljoen kinderen uit 40 verschillende landen samengebracht. De peter

van het evenement, Zinedine Zidane, maakt jaarlijks zijn opwachting tijdens
de finale. Groupe Reflect innoveerde nogmaals door gebruik te maken van

SharePoint en Silverlight, de allernieuwste technologie van Microsoft. Het

resultaat is een website toegespitst op het spel via een reeks toepassingen:
online videomontage, creatie en sharing van een stripverhaal in de

landskleuren, individuele blogs die het parcours van iedere ploeg volgen…
URL : www.mydnc2007.com
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5.1.5 The Reference
Historisch gezien is het in 1993

de waardeketen. Tijdens de strategische

binnen de benadering van The Reference

webbureau dat zijn intrede deed op

het internet de onderneming kan helpen

het rendement van een website aan

opgerichte The Reference het eerste
de Belgische markt. Vandaag stelt
deze onderneming meer dan 50

multidisciplinaire experts tewerk die
zich hoofdzakelijk bezighouden met
grote ondernemingen. De filosofie

van The Reference zit samengebald in
volgend adagium: “It’s not a website,

analysefase bepaalt The Reference hoe
haar doelstellingen te verwezenlijken.
Het bureau ontwikkelde hiervoor een

Internet Road Map Analysis) en die de

gelegd.

meekreeg (Strategic and Functional

doelstellingen omzet in Key Performance

Indicators (KPI). In de volgende fase

op zich staand project was, met het

ergonomie-experts, specialisten in het

(grafische vormgevers, ontwikkelaars,

optimaliseren van zoekmotoren…) zich

dit vandaag een onderdeel van alle

over de uitvoering van het project en

ontvouwing van een website heeft dus

die samen met de klant werd ontwikkeld.

bedrijfsactiviteiten. Het ontwerp en de
gevolgen voor alle departementen en

publiek (Web Analytics), het percentage

bezoekers dat uiteindelijk klant wordt…

buigt een team van specialisten

online plaatsen als eindpunt, vormt

te tonen via de KPI, het meten van het

methodologie die het letterwoord SAFIRA

it’s your business.” Of anders gesteld:

waar een website in het verleden een

centraal: het team tracht voortdurend

over de concrete weergave van die visie

Corporate
Governance,
BESTUUR EN TOEzicht

zodat de lat steeds hoger kan worden

The Reference werkt meer bepaald voor
KBC, Axa, Ackermans & van Haaren,

Centea, Fidea, Federale Verzekeringen,

Atos Wordline, de VRT, Telenet, Brussels
Airport, Cofinimmo, Luminus, CM,

Thomas Cook, Betafence en tal van
andere ondernemingen.

Het begrip return on investment staat

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de

is in de betekenis van het Wetboek van

Governance charter heeft goedgekeurd

2007, in navolging van de aanbevelingen

vennootschappen (Art. 4 W. Venn.), is

bestuur binnen de groep Emakina in

van de Code Lippens. Aangezien Emakina

Group genoteerd staat op Alternext (niet-

zij als dusdanig niet onderworpen aan
de Code Lippens. Het was dan ook op

van Emakina in 2006 een Corporate

dat in ruime mate is gebaseerd op de
bepalingen van de Code Lippens.

6.1 Aandeelhouderschap van Emakina Group
Emakina Group SA is een naamloze ven-

kunnen worden geraadpleegd op de

Group is sinds 14 juli 2006 genoteerd op

maatschappelijke zetel Middelburgstraat

www.emakina.com, onder de rubriek

teerde markt van Euronext.

Casestudy
De RTBF radiozenders op Microsoft Media Center

64A te 1070 Brussel, België. De statuten

toelaat de radiozenders van de RTBF (Radio-Télévision Belge Francophone)

vrijwillige basis dat het management

geen “beursgenoteerde vennootschap”

nootschap naar Belgisch recht, met

In samenwerking met Microsoft ontwikkelde The Reference een applicatie die

gereglementeerde markt) en bijgevolg

toepassing van de regels voor goed

website van Emakina, op volgend adres:
“investors”. Het aandeel van Emakina

Alternext Brussel, de niet-gereglemen-

Op 31 december 2007 bestond het aandelenkapitaal van Emakina Group SA uit 3.435.409 aandelen, die als volgt zijn verdeeld:

via het Media Center van Microsoft te beluisteren. De programma’s van de

Aandeelhouders

Aandelen

%

Free float

999.030

29,080

Two4Two S.A.

921.326

26,819

Dhr. D. Steisel

609.718

17,748

Media Center ontwikkeld en biedt het voordeel met de afstandsbediening

Dhr. B. Le Blévennec

609.718

17,748

Certified Partner bewijst The Reference dat zij het Media Center concept

Commanditaire Vennootschap ACDC

117.320

3,415

perfect wist te assimileren via een applicatie die een enorm pluspunt betekent

Mediadreams SA

50.000

1,455

een nieuwe generatie gebruikers. Anderzijds kan zij ook haar programma’s

Dhr. Serge Vinçotte

50.000

1,455

Zenyo SPRL

42.725

1,244

Antwerp CD Center BVBA

21.818

0,635

Dhr. J. Deprez

13.754

0,400

3.435.409

100

vijf zenders (La Première, Musiq 3, PureFM, Classic 21 en VivaCité) kunnen

rechtstreeks (streaming) of in uitgesteld relais volgens een op podcasting

geïnspireerde techniek worden opgevraagd. Daarnaast biedt de optie

“RTBF à la carte” thematische keuzemogelijkheden die alle radiozenders

overkoepelen. Zo kunt u met een enkele klik alle uitzendingen over bioscoop,
sport, economie, politiek… beluisteren. De interface werd speciaal voor

vlot tussen de verschillende zenders te kunnen navigeren. Als Microsoft

voor de beleving van de gebruiker. De RTBF van haar kant bereikt daardoor
uitdragen tot bij een nieuw publiek.

TOTAAL

Ter informatie: op 31 december 2007 bedroeg de beurskapitalisatie van Emakina Group SA 39.507.204 EUR.
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Inzake de belangrijke participatie

Alternext).

moet tevens rekening worden gehouden

transparantieverklaring afgelegd

dat in 2007 werd voorgesteld aan

in mei 2011 en mei 2012).

van Two4Two SA werd een

conform de geldende wetgeving (KB van

14 december 2006 met betrekking tot

Ingevolge een aandelenoptieplan

met 55.130 opties (die uitoefenbaar zijn

de personeelsleden, consultants en

leidinggevenden van de Vennootschap,

6.2 Structuur van Emakina Group
Op 31 december 2007 bestaat de groep Emakina uit 8 juridisch afzonderlijke activiteiten. De banden worden hieronder aangegeven.

Emakina Group SA

6.3 Corporate Governance charter
In 2006 heeft de Raad van bestuur

Belgische Corporate Governance code.

onder de rubriek “investors”, en is gratis

een Corporate Governance charter

uit”-principe. Het charter kan worden

zetel van de vennootschap. Dit charter

van Emakina Group SA vrijwillig

Emakina Belgique SA
Volle dochteronderneming 100%
Emakina France SARL
Volle dochteronderneming 100%
B. On The Net SPRL
Volle dochteronderneming 100%
Design is Dead BVBA
(sinds 1 april 2007)

52% van de aandelen
SunTzu BV
(sinds 1 mei 2007)

Volle dochteronderneming 100%
Reflect SA
(sinds 1 juni 2007)

50% +1 van de aandelen
The Reference NV
(sinds 1 september 2007)

Volle dochteronderneming 100%

goedgekeurd dat in ruime mate is

gebaseerd op de bepalingen van de

Het charter volgt het “pas toe of leg
geraadpleegd op de website van de

vennootschap (www.emakina.com),

te verkrijgen op de maatschappelijke
wordt regelmatig bijgewerkt.

6.4 Raad van bestuur
Activiteitenverslag
De Raad van bestuur is in 2007 zes keer samengekomen. Daarbij werden voornamelijk volgende punten behandeld:
• Goedkeuring van de jaar- en halfjaarrekeningen;
• Goedkeuring van persberichten;
• Goedkeuring van het budget;

• Doorvoeren van een aandelenoptieplan op voorstel van het Vergoedingscomité;

• Goedkeuring van de vier overnames van 2007 (Design is Dead, SunTzu, Reflect, The Reference);

• Beheer van de sterke groei, in het bijzonder bij Emakina Belgique (aanstelling van een middle management);

• Integratie van de dochterondernemingen die in 2007 werden overgenomen (Design is Dead,
SunTzu, Reflect, The Reference) en installatie van een groepsstructuur;

• Opvolging van de implementatie van het nieuwe ERP-systeem voor de volledige groep (Navision project);
• Opvolging van de werkzaamheden van het Auditcomité;

• Opvolging van de werkzaamheden van het Vergoedingscomité;
Samenstelling en aanwezigheid bij de vergaderingen:
• Voorzitter: Brice Le Blévennec 6/6

• Uitvoerende leden: Denis Steisel 6/6, John Deprez 6/6, Karim Chouikri 6/6

• Niet-uitvoerende leden: François Gillet 6/6, Magnus Schiller 5/6, Gautier Bataille de Longprey 4/6, Marc Waha 3/6,

Alle dochterondernemingen worden geconsolideerd volgens de methode van de integrale consolidatie, met vaststelling van eventuele
minderheidsbelangen.
24
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John Deprez
De Raad van bestuur telt acht leden die allen, in het kader van hun functie van bestuurder, hun domicilie kiezen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Aandeelhouders

Uitvoerend

Niet-uitvoerend

Einde mandaat

Onafhankelijk

verantwoordelijk voor de Benelux-

als projectmanagementverantwoordelijke

Raad van bestuur van de vennootschap,

projecten van de groep (CTO). In dit

De heer Deprez is of was gedurende

Deprez is sinds 2001 actief binnen de

kader oefent hij bij Emakina Belgique
Hij volgt de activiteiten en projecten

van een bestuurder, met name de

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

vennootschap Antwerp CD Center.

dhr. Brice Le Blévennec

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

van opleiding en in het bezit van een

Antwerp CD Center

(vertegenwoordigd door

dhr.  John Deprez)

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

dhr. Marc Waha*

x

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

dhr. Magnus Schiller*

x

dhr. Gautier Bataille

x

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

dhr. François Gillet*

x

x

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders van 2010

* Hun mandaat ving aan op de dag van de notering van het aandeel.

De heer Deprez, handelsingenieur

aanvullend diploma bedrijfskunde,

heeft Emakina in mei 2001 vervoegd
als executive manager. Hij is

1994). Als aandeelhouder, bestuurder

of consultant heeft hij deelgenomen

momenteel aanwezig in Frankrijk,

technologieën. De heer Le Blévennec

In 10 jaar heeft Brice Le Blévennec

werkte achtereenvolgens aan een

aantal projecten en richtte, gesterkt

door zijn succes, de vennootschappen
Ex Machina Graphic Design (grafische

studio) en Ex Machina Interactive

Architects (web agency), die in 2001

Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
verschillende radio- en televisie-

uitzendingen opgezet en gepresenteerd,

waaronder CyberCafé21 (Radio21, daarna

bestuurder/zaakvoerder van de volgende
vennootschappen: Emakina Group*,

is sinds 2000 bestuurder van de

vennootschap. Hij behaalde zijn diploma
in de economische wetenschappen aan
de Université catholique de Louvain

(UCL). Hij begon zijn loopbaan als SAPdeskundige, met name als Business

Unit Manager bij Econocom. Vervolgens

vijf jaar bestuurder van de volgende
heeft hij verschillende directeurs- en

(toegepaste wiskunde op de economie).

binnen Bank Degroof. Hij is bestuurder

ervaring binnen de banksector en meer
financiële markten. De jongste tien jaar

bestuurdersfuncties uitgeoefend

van de volgende vennootschappen:

Banque Degroof SA*, Fitech SA*, Degroof

Ex Tempore*, Ex Machina Interactive

Waha aanzienlijke ervaring verworven

Architects, Demain Ou Après Demain,

(1994) en een master in laws aan de

was hij mede-oprichter en algemeen

voor business development, finance en

Belgique*, Reflect*, Convergences* en

Universiteit van Michigan (1996). Hij is

advocaat aan de balie van Brussel en van
New York. Hij is reeds gedurende tien
jaar actief binnen het domein van het

context. Op deze manier heeft de heer

op het vlak van internationale fusies en

overnames en heeft hij tevens de nodige

volgende vennootschappen: Emakina

van Stockholm en een HND Business

juridische loopbaan als advocaat-

en vandaag als Emakina Belgique. Sinds

2001 is de heer Steisel verantwoordelijk

Dead*, The Reference*, Reflect*, SunTzu*.

jaar geen functie van bestuurder of

Magnus Schiller

en aan de elektronische handel. In 1998
1999 gekend onder de naam Emalaya

op heden).

zaakvoerder uitgeoefend.

secretaris bij het Hooggerechtshof

Group*, Emakina Belgique*, Design is

advocaat uitgeoefend in Japan (1994),

New York (1996-97) en Brussel (1997 tot

media, de reclamesector en de ICT, en

in tal van industriële sectoren, zoals de

Magnus Schiller, 64 jaar, behaalde een

richtte hij Make it Happen op, sinds

Staten en Azië. Hij heeft zijn activiteit als

Hij heeft in de loop van de jongste vijf

administratie binnen Emakina. De heer

Steisel is momenteel bestuurder van de

dit vooral in de Benelux, de Verenigde

kennis verworven van de zakenwereld

directeur van Expert Finance Consulting,
alvorens zich te wijden aan het internet

Private Tennis Club SC*.

Investissement SA*, Orban Invest (op

aan de Université Libre de Bruxelles

Ex Machina, Ex Machina Television*,

Tunz.com*.

Investissement SA, Fonds de Pension

2005 Banque Degroof ASBL en Overijse

18/04/07 opgegaan in Guimard Finance
mededingingsrecht in een internationale

internetspecialist wordt hij regelmatig

SA)*, PASIA SA*, Fideuro SA, Guimard

Marc Waha
Waha behaalde een licentie in de rechten

Ex Machina Graphic Design, Emakina

Mediadreams*, NetHolding*, NetCapital

is of was gedurende de afgelopen

Marc Waha is geboren in 1970. De heer

Denis Steisel
Denis Steisel is geboren in 1959 en

de media of marketing. De heer Chouikri

Ex Nihilo Uno, Contact Office Group*,

RTBF2), NetBusinessNews (BFM), Single

(PureFM) en Elle et Lui (PureFM). Als

vennootschappen die actief zijn op het

Gautier Bataille de Longprey is geboren

bepaald inzake verrichtingen op de

vlak van communicatie en nieuwe

Reference*, SunTzu* en Design is Dead*.

Gautier Bataille de Longprey

België als in het buitenland. De afgelopen

een vennootschap actief op het

Emakina Belgique*, B. On The Net*, The

en B.C.I.*

van opleiding (Ecole de commerce Solvay,

(vandaag ContactOffice Group SA), die de

vijf jaar is of was de heer Le Blévennec

Airlines, Delta Lloyd Life en Base, zowel

Commanditaire Vennootschap*,

vlak van nieuwe technologieën, internet,

vennootschap. In 1991 heeft de heer

website ContactOffice.com ontwikkelde,

topklanten zoals Fortis, SN Brussels

Antwerp CD Center*, nVidea*, ACDC

vennootschap. Hij is handelsingenieur

Hij heeft een aanzienlijke professionele

Le Blévennec Ex Machina opgericht,

Deprez voltooide grote opdrachten bij

vennootschappen: Emakina Group*,

vennootschappen: Emakina Group*,

gevraagd als spreker bij seminaries,

congressen en conferenties, zowel in

de Benelux van dichtbij. De heer

zaakvoerder van de volgende

aan de uitbouw van verschillende

is sinds maart 2006 bestuurder van de

fuseerde met Emalaya, in 1998 op.

In 1999 richtte hij NetBusiness SA op

van de dochterondernemingen in

de afgelopen vijf jaar bestuurder/

Karim Chouikri is geboren in 1970 en

Brice Le Blévennec is geboren in 1967
en is sinds 2001 bestuurder van de

de functie uit van managing director.

van grote projecten en als IT-developer.

Karim Chouikri

in 1962 en is burgerlijk ingenieur

Brice Le Blévennec

markt, evenals voor meer technische

als permanente vertegenwoordiger

dhr. Denis Steisel

dhr. Karim Chouikri

26

John Deprez is geboren in 1970. De heer

diploma in de rechten aan de universiteit
Management aan het Hendon College of

domein van de technologie en de life

fiscalist. Vervolgens verlegde hij zijn

van Mediadreams SA*. Gedurende de

Technology en aan het City of London

activiteiten naar risicokapitaal; zo nam

magistraat: hij is rechter geweest aan

projecten en vennootschappen.

College. Hij startte zijn carrière als

het Hof van Beroep van Stockholm en

gefinancierd die actief waren binnen het

van Zweden. Daarna vervolgde hij zijn

hij deel aan de uitbouw van verschillende

sciences. Hij is oprichter en bestuurder
jongste vijf jaar was hij tevens bestuurder
van First Cross Road SA.

Hij heeft talrijke vennootschappen
27
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François Gillet
François Gillet is van opleiding

van verscheidene investeringen in

ten persoonlijke titel, onafhankelijk

MBA aan de IAG-Louvain School of

bekleedt - waaronder momenteel

opleiding aan de IAG studeerde hij aan de

handelsingenieur en behaalde een

Management. Afgestudeerd in 1983, trad
hij in 1984 in dienst bij Union Minière

bedrijven - waar hij ook bestuursfuncties
Colruyt, Dolmen, Luxempart, Kredyt
Bank (Polen), Deceuninck NV, Codic

als adjunct van de financieel directeur,

International en Callataÿ & Wouters.

aspect van de aanwervingen, strategische

voor private equity-activiteiten in

waar hij belast werd met het financiële

plannen en specifieke projecten. In 1988

vervoegde hij de financiële holding Sofina
waar hij momenteel directeur is en tot

het management van de groep hoort. Hij
is er verantwoordelijk voor de opvolging

Daarnaast is hij verantwoordelijk

de Benelux, met de opvolging van

fondsen, waaronder Sofindev, Bencis of

Waterland, als bestuurder of als lid van

de aandeelhouderscomités. Hij is lid van

bestuurder van Emakina. Tijdens zijn

University of Western Ontario (Canada)
in het kader van een internationaal

uitwisselingsprogramma. Daarnaast

heeft hij het programma van de Cepac
(ULB), het Advanced Management

Program (Insead) en een fiscale opleiding

aan de Handelsschool Saint Louis
gevolgd.

meerdere auditcomités. Hij is tevens,

comités zijn louter adviserende organen
en de beslissingen blijven de collegiale

verantwoordelijkheid van de Raad van
bestuur.

De Raad van bestuur heeft drie comités

eigen midden werden gekozen: een

Auditcomité, een Vergoedingscomité en
een Benoemingscomité.

van bestuur bij te staan bij diens

verantwoordelijkheden op het vlak
van financiële integriteit van de

aan de Raad van bestuur met

die moeten worden voorgelegd

herbekijken en goedkeuren van

van de uitvoerende en niet-

betrekking tot het vergoedingsbeleid

hieruit voortvloeiende voorstellen
aan de algemene vergadering
van aandeelhouders.

uitoefenen van hun opdracht voor

aandeelhouders.

in het bijzonder over dezelfde

relaties tussen de vennootschap en zijn

De leden van het Auditcomité

de interne audit, de externe audit,

onderzoeksbevoegdheden bij het

beschikken over de ruimste

• Aandelenoptieplan 2007 voor het personeel en de leidinggevenden;
• Vergoedingsbeleid voor 2007 van de uitvoerende bestuurders.
Samenstelling en aanwezigheid bij de vergaderingen:
• Leden: Marc Waha 1/1, Magnus Schiller 1/1

het interne toezicht en de financiële

vennootschap, en in het bijzonder

toezicht houden op financiële verslagen,

prestaties van de CEO en van de

• Voorzitter: Gautier Bataille de Longprey 1/1

opgericht waarvan de leden vanuit

6.5.2 Auditcomité
Het Auditcomité dient de Raad

uitvoerende bestuurders en de

(iii) het formuleren van voorstellen

In de loop van 2007 is het Vergoedingscomité één keer samengekomen. Hierbij werden de volgende punten behandeld:

6.5.1 Algemeen

zich te laten bijstaan bij zijn functie. De

hun respectieve doelstellingen en

uitvoerende bestuurders, (ii) het

6.5 Comités binnen de Raad van bestuur

gespecialiseerde comités oprichten om

Dit comité staat in de eerste plaats
in voor het (i) evalueren van de

*mandaat loopt nog.

De Raad van bestuur van Emakina kan

6.5.3 Vergoedingscomité

6.5.4 Benoemingscomité

bijstand en toezicht. Zij beschikken

Het Benoemingscomité van de

de benoeming van bestuurders.

manier worden georganiseerd. Omdat

onderzoeksbevoegdheden als deze

leden waarvan de meerderheid

bestaat erin toe te zien op het goede

is het Benoemingscomité in de loop van

die door de wet zijn toegekend aan de
commissaris.

In de loop van 2007 is het Auditcomité vier keer samengekomen. Daarbij werden de volgende punten behandeld:
• Analyse van de jaarrekeningen en van de geconsolideerde rekeningen en het verslag van de commissaris;
• Analyse van de halfjaarrekeningen;

vennootschap bestaat uit drie

onafhankelijke bestuurders zijn. Het

Benoemingscomité geeft aanbevelingen
aan de Raad van bestuur betreffende

De rol van het Benoemingscomité

verloop van de benoemings- en de

herverkiezingsprocedure, opdat deze

de noodzaak zich niet heeft voorgedaan
2007 niet samengekomen.

op een objectieve en professionele

Samenstelling en aanwezigheid bij de vergaderingen:
• Voorzitter: John Deprez 0/0

• Leden Marc Waha 0/0, François Gillet 0/0

• Bespreking met de commissaris van de conclusies van de audit;

• Risicomanagement & aspecten betreffende intern toezicht;

• Analyse van de cashvoorraden en optimalisatie van de behoefte aan kasgelden;
• Opvolging van de integratie van de nieuwe dochterondernemingen

(rapporteringsproces, waarderingsregels, doorvoeren intern toezicht);

• Opvolging van de implementatie van het nieuwe geïntegreerde ERP-systeem Navision Dynamics;
• Hernieuwen van het mandaat van de commissaris.

Samenstelling en aanwezigheid bij de vergaderingen:
• Voorzitter: François Gillet 4/4

• Leden: Gautier Bataille de Longprey 3/4, Magnus Schiller 4/4
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6.6 Uitvoerend comité
6.6.1 Algemeen
De Raad van bestuur heeft een

vormen zij het Uitvoerend comité.

comité is geen directiecomité in de zin

die zal worden bijgestaan door de

Uitvoerend comité werd opgesteld door

vennootschappen.

gedelegeerd bestuurder aangesteld
uitvoerende bestuurders: samen

Het huishoudelijk reglement van het

de Raad van bestuur. Het Uitvoerend

van artikel 524bis van het Wetboek van

29
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6.8 Aandelen in het bezit van niet-uitvoerende bestuurders en de
leden van het Uitvoerend comité
6.8.1 Aandelen in het bezit van niet-uitvoerende bestuurders
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandelen die op 31 december 2007 rechtstreeks of onrechtstreeks werden
aangehouden door de bestuurders die geen lid zijn van het Uitvoerend comité:
Niet-uitvoerend

Rechtstreeks aangehouden

bestuur

aandelen

6.6.2 Chief Executive Officer (CEO) en gedelegeerd bestuurder
De Raad van bestuur heeft een

CEO, die de eindverantwoordelijkheid

bestuurder is door de Raad van bestuur

tijdens de eerste raad volgend op de

bestuur voor het management van de

vennootschap.

gedelegeerd bestuurder aangesteld

beursintroductie van de vennootschap
in juli 2006, met name de heer Denis
Steisel. Zijn mandaat kan worden

herroepen door de Raad van bestuur van
de vennootschap. De Raad van bestuur

heeft de heer Steisel tevens benoemd als

draagt ten aanzien van de Raad van

vennootschap en voor de uitvoering

van de beslissingen van de Raad van

bestuur, in het kader van de strategie,
de planning, de waarden en de

budgetten die door de Raad van bestuur
werden goedgekeurd. De gedelegeerd

BVBA, vertegenwoordigd door de heer

(Chief Executive Officer), de heer Brice

& Chief Technology Officer), de heer

uit vier leden: de heer Denis Steisel

Le Blévennec (Chief Visionary Officer

-creatie en verkoop), Antwerp CD Center

John Deprez (Managing Director Benelux

Karim Chouikri (Directeur overnames

971.326/205.533 **

29,73%/5,98%

In deze hoedanigheid leidt hij

dhr. M. Walha*

0

0%

0

0%
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0,006%

0

0%

3.506

0,10%

0

0%

en oefent hij toezicht uit over de

dhr. F. Gillet*

en bedrijfseenheden van Emakina, en

dhr. G. Bataille

verschillende centrale departementen
rapporteert hij over zijn activiteiten aan
de Raad van bestuur.

wordt voor financiële aspecten bijgestaan

door de heer Frédéric Desonnay (Chief

Financial Officer).

de Longprey*

* Onafhankelijk bestuurder
** De vennootschap Two4Two is een holdingmaatschappij met als aandeelhouders de heer S. Vinçotte (50%) en de vennootschap Mediadreams SA (50%). Mediadreams is
een holdingmaatschappij met als aandeelhouders de heer K. Chouikri (29,9%), de heer A. Chouikri (29,9%) en de heer Schiller (40,2%); 921.326 is de totale participatie van
Two4Two in Emakina en 50.000 is de totale participatie van Mediadreams in Emakina. 205.533 is de transitieve participatie van de heer M. Schiller in Emakina verkregen door
921.326 te vermenigvuldigen met de participatie van Mediadreams in Two4Two en met de totale participatie van de heer M. Schiller in Mediadreams. Hierbij komt nog 50.000
vermenigvuldigd met de participatie van de heer M. Schiller in Mediadreams, alsook 247 aandelen die worden aangehouden via een andere vennootschap.

6.8.2. Aandelen in het bezit van de leden van het Uitvoerend comité
In het kader van het aandelenoptieplan 2007 tekenden de uitvoerende bestuurders in op 25.770 warrants tegen een uitoefenprijs van
12,52 EUR.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandelen die op 31 december 2007 rechtstreeks of onrechtstreeks werden

De Raad van bestuur heeft besloten een

1.000 EUR voor elke vergadering van

EUR ontvangen voor elke vergadering

45.000 EUR voor alle niet-uitvoerende

deelgenomen. De bestuurders die lid zijn

deelgenomen.

van het Auditcomité ontvingen tevens

van het Vergoedingscomité of van het

aangehouden door de leden van het Uitvoerend comité.
Niet-uitvoerend

Rechtstreeks aangehouden

bestuur

aandelen

werd betaald, bedroeg 629.122 EUR.

zal de vennootschap geen enkel bedrag

vennootschap aan het Uitvoerend comité

zijn overeenkomstig het arbeidsrecht,
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Aantal aandelen

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

dhr. D. Steisel

609.718

17,75%

-

-

dhr. B. Le Blévennec

609.718

17,75%

-

-

13.754

0,40%

139 138*

4,05%

0

0%

971.326 / 152.688**

29,73% / 4,44%

(permanente verte-

verschuldigd zijn in geval van ontslag van
een lid van het Uitvoerend comité.

In het kader van het aandelenoptieplan 2007 tekenden de uitvoerende bestuurders in op 25.770 warrants tegen een uitoefenprijs van
12,52 EUR.

Percentage van
het maatschappelijk kapitaal

dhr. J. Deprez

6.7.2 Uitvoerende bestuurders (Uitvoerend comité)
Behoudens de bedragen die verschuldigd

Onrechtstreeks/transitief aangehouden aandelen

Aantal aandelen

van deze comités waaraan zij hebben

Benoemingscomité hebben eveneens 500

De totale vergoeding die in 2007 door de

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

0,10%

6.7.1 Niet-uitvoerende bestuurders

bestuurders. Bestuurders die lid zijn

Aantal aandelen

3.314

en integratie). Het Uitvoerend comité

het Auditcomité waaraan zij hebben

Percentage van
het maatschappelijk kapitaal

dhr. M. Schiller

6.7 Vergoeding van de bestuurders en van het Uitvoerend comité

jaarlijkse vergoeding toe te kennen van

Aantal aandelen
belast met het dagelijks bestuur van de

6.6.3 Samenstelling van het Uitvoerend comité
Het Uitvoerend comité is samengesteld

Onrechtstreeks/transitief aangehouden aandelen

genwoordiger van

Antwerp CD Center
BVBA)

dhr. K. Chouikri

* Via zijn participatie in Antwerp CD Center BVBA en in de Commanditaire Vennootschap ACDC.
** De vennootschap Two4Two is een holdingmaatschappij met als aandeelhouders de heer S. Vinçotte (50%) en de vennootschap Mediadreams SA (50%). Mediadreams is een
holdingmaatschappij met als aandeelhouders de heer K. Chouikri (29,9%), de heer A. Chouikri (29,9%) en de heer Schiller (40,2%); 921.326 is de totale participatie van Two4Two
in Emakina en 50.000 is de totale participatie van Mediadreams in Emakina. 152.688 is de transitieve participatie van de heer K. Chouikri in Emakina verkregen door 921.326 te
vermenigvuldigen met de participatie van Mediadreams in Two4Two en met de totale participatie van de heer K. Chouikri in Mediadreams, en door 50.000 te vermenigvuldigen
met de participatie van de heer K. Chouikri in Mediadreams.
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6.9 De commissaris
Sinds 17 maart 2006 is Ernst &

Golenvaux, vennoot, is eveneens

de boekjaren eindigend op 31 december

maatschappelijke zetel Marcel Thirylaan

de certificatie van de geconsolideerde

In de loop van het boekjaar werden

Young Bedrijfsrevisoren SCCRL, met

verantwoordelijk voor de controle en

204 te 1200 Brussel, vertegenwoordigd

jaarrekeningen van de voor de

de commissaris van de vennootschap.

2005, 2006 en 2007.

door de heer Eric Golenvaux, vennoot,
Sinds 20 maart 2006 werd Ernst &

boekjaren eindigend op 31 december

Young Bedrijfsrevisoren SCCRL tevens

De jaarvergoeding voor

Belgische dochteronderneming Emakina

vennootschap en haar Belgische

als commissaris aangesteld voor de

Belgique. Sinds 5 maart 2007 werd Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren SCCRL tevens
als commissaris aangesteld voor de

Belgische dochteronderneming B. On The
Net en sinds 4 februari 2008 werd Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren SCCRL als

commissaris benoemd van de Belgische
dochterondernemingen Design is Dead
en The Reference.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SCCRL,
vertegenwoordigd door de heer Eric

2008, 2009 en 2010.

een aantal bijzondere opdrachten (naar

aanleiding van diverse overnames in de
loop van 2007 maar ook in het kader
van een aandelenoptieplan en een

rapport aan de CBFA) toegekend aan

auditwerkzaamheden voor de

de commissaris van de vennootschap.

dochterondernemingen bedroeg 63.500

betaald.

EUR voor het boekjaar 2007.

Het driejarige mandaat van de

commissaris zal vervallen op de

jaarvergadering van 2008. Op advies

van het Auditcomité stelt de Raad van

bestuur van 18 maart 2008 de algemene
vergadering van aandeelhouders van

2008 voor om het mandaat van Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren SCCRL,

vertegenwoordigd door de heer Eric

Golenvaux, vennoot, te vernieuwen voor

Hiervoor werd 64.415 EUR aan honoraria

Er is geen overschrijding in de zin

van artikel 133 §5 van het Wetboek

van vennootschappen aangezien het
bedrag van de andere diensten dan
de opdrachten die door de wet zijn

toegekend aan de commissaris (57.315

EUR) betrekking hebben op “due

diligence” opdrachten in het kader van de
overnameoperaties in 2007.

6.12 Relaties met grote aandeelhouders
De huidige zakelijke en commerciële

gefactureerd door de aandeelhouders-

en haar dochtervennootschappen

en hun verbonden vennootschappen

haar dochtervennootschappen zijn

diensten aan vennootschappen met

betrekkingen tussen de aandeelhouders
enerzijds en de vennootschap en haar
dochterondernemingen anderzijds

omvatten onder andere de betrekkingen

tussen de managementvennootschappen
van de aandeelhouders-manager en
Emakina. De bedragen die worden

managers aan de vennootschap en aan
voor het boekjaar 2007 inbegrepen in
de bedragen vermeld in punt 6.7.2 en

zullen voor de toekomstige boekjaren
bepaald worden door de Raad van
bestuur op aanbeveling van het

Vergoedingscomité. De vennootschap

verlenen overigens van tijd tot tijd
een indirect gemeenschappelijk

aandeelhouderschap. Deze transacties

zijn verwaarloosbaar voor Emakina. De

overeenkomsten werden gesloten tegen
marktvoorwaarden.

6.10 Belangenconflicten van de bestuurders en van de leden van het
Uitvoerend comité en transacties met verbonden vennootschappen

6.13 Naleven van de wetgeving op handel met voorkennis en
marktmanipulatie (marktmisbruik)

De Raad van bestuur heeft geen andere

Emakina leeft de Richtlijn 2003/6/EG

regels vastgelegd voor transacties
en andere contractuele relaties

tussen het bedrijf, met inbegrip van
de verbonden ondernemingen, en
de bestuurders en de uitvoerende

managers, dan deze die worden geregeld
door de wettelijke bepalingen inzake
belangenconflicten (artikel 523 van

het Wetboek van vennootschappen).

De bestuurders verplichten zich

echter om deze transacties tussen de

vennootschap en zichzelf te sluiten

tegen de normale marktvoorwaarden.
Het optieplan dat in maart 2007 in

operaties plaats tussen (i) Emakina Group

en/of de verbonden vennootschappen
en (ii) een of meerdere uitvoerende

het kader van het vergoedingsbeleid

bestuurders. Deze transacties zijn

het personeel en de bestuurders werd

waarde van de prestaties door deze

werd doorgevoerd ten voordele van

voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd
aan de algemene vergadering van

verwaarloosbaar aangezien de totale
uitvoerende bestuurders in het kader
van de betreffende contracten lager

aandeelhouders, op voorstel van de Raad

lag dan 0,5% van de geconsolideerde

Tijdens het boekjaar vonden er slechts

overeenkomsten werden gesloten tegen

van bestuur.

sporadisch en occasioneel contractuele

omzet van de vennootschap. Deze

betreffende de handel met voorkennis en

marktmanipulatie (marktmisbruik) na.

periodes) en tijdens andere periodes

die als gevoelig worden beschouwd
(sperperiodes).

In de loop van 2007 onthielden de

Daarnaast werd de lijst van personen

effecten van de vennootschap tijdens de

regelmatig door de Raad van bestuur

bestuurders zich van transacties met

periode voorafgaand aan de publicatie
van de financiële resultaten (gesloten

met voorkennis in de loop van 2007
bijgewerkt.

Ten slotte heeft de Raad van bestuur van

8 maart 2007 Denis Steisel aangeduid als
“compliance officer” (zoals voorzien door

ons Corporate Governance charter en de

Code Lippens) die waakt over de naleving

van deze regels (gesloten periodes en

sperperiodes).

marktvoorwaarden.

6.11 Relaties met de verbonden vennootschappen
Aangezien Emakina op Alternext Brussel

Artikel 524 van het Wetboek van

management ziet er echter op toe dat

beursgenoteerde vennootschap in de

procedure voorziet met betrekking tot

aangegaan volgens de voorwaarden en

genoteerd staat, is Emakina geen

betekenis van artikel 4 van het Wetboek
van vennootschappen.

32

vennootschappen, dat een speciale

de relaties tussen vennootschappen en

hun verbonden vennootschappen (andere

dan hun dochtervennootschappen) is

dus niet van toepassing op Emakina. Het

deze operaties en beslissingen worden
tegen de zekerheden die op de markt
gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
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FINANCIËLE
GEGEVENS

2007: een jaar gekenmert door
een sterke groei van zowel de
interne als externe verkoop
In 2007 realiseerde Emakina Group een

geconsolideerde verkoop van 17.371.543
EUR tegenover 8.448,423 EUR het jaar

In dit hoofdstuk worden de per 31 december 2007 afgesloten en geconsolideerde rekeningen van
Emakina Group in vergelijking tot die van 31 december 2006 voorgesteld en ook de statutaire
rekeningen van Emakina Group per 31 december 2007 met de vergelijkbare cijfers per 31 december
2006.
De publicatie van deze geconsolideerde jaarrekeningen werd tijdens de Raad van bestuur van 18 maart 2008 goedgekeurd.

en een prestatie die de oorspronkelijke
prognoses van 15.000.000 EUR
overstijgt.

Op basis van een constante

consolidtiekring steeg de verkoop in

2007 met 47%. Dit kan worden verklaard

en de aanhoudende vraag op de markt,

zowel in België, Frankrijk als Nederland.

Informatiemaatschappij en Media en DG

netwerk in opdracht van Fortis). Andere

klanten kozen Emakina als partner om
hun aanwezigheid in de nieuwe media

Het jaar 2007 werd gekenmerkt door de

aankondiging van vier acquisities die elk

Fluxys, Thomas Cook, EVS, Pias, de

Insulation, SCA Packaging en de Franse

krant Libération. Emakina haalde

eveneens verschillende contracten en

aan Emakina Group een toegevoegde
waarde gaven: Design is Dead

(aangekondigd in januari en afgesloten

in maart), SunTzu (aangekondigd

en afgesloten in april), Reflect

(aangekondigd in mei en afgesloten in

juni) en The Reference (aangekondigd

in juni en afgesloten in augustus). Begin

oktober 2007 verstevigde Emakina Group
zijn participatie in B. On The Net.

Versterkt door deze 4 complementaire

agentschappen beschikt Emakina Group
nu over een Europees en interactief

netwerk van agentschappen met een
aanwezigheid in drie landen (België,

Nederland en Frankrijk). De integratie

van deze ondernemingen betekent een
belangrijke uitdaging waarvoor het

management het hele jaar door zware
inspanningen heeft geleverd.

Doelstellingen in realisatie: het creëren

- Versterking van het management op

• 52% van de aandelen in Design is Dead per 1 april 2007;

prospects en bestaande klanten en het

en synergie tussen de entiteiten te

• 50,02% van de aandelen in Reflect per 1 juni 2007;

met de operationele leiding voor de

• 50% tot 100% van de aandelen in B. On The Net per 1 oktober 2007.

cultuur in alle dochterondernemingen.
We werken dus verder naar onze

doelstelling die we bij onze introductie
op Alternext in juli 2006 voorop

stelden: binnen vijf jaar tot de Europese
top-5 van onafhankelijke interactieve
agentschappen horen.

2007: een jaar gekenmerkt
door een versterking van het
management
De ontwikkeling van dit netwerk zorgt

voor nieuwe uitdagingen. Daarom heeft

Emakina Group de voorbije maanden de
organisatie hieraan aangepast:
- benoeming van een middle

management dat de verschillende takken

van Emakina Belgique superviseert zodat
het uitvoerend management de transitie
naar de “groep” kan maken.

Benelux. Brice Le Blévennec staat aan

Ondernemingen en Industrie (promotie

van de portaalsite Your Europe).

groep Flammarion, StoraEnso, Knauf

van synergieën, het stimuleren van

bevorderen. John Deprez is belast

DG Energie en Vervoer, DG

te verzekeren of te versterken: Solvay,

Zoals eerder vermeld, werd 2007 gekenmerkt door verschillende participaties:

ontwikkelen van een gemeenschappelijke

Parlement en de Europese Commissie: DG

Join2Grow (platform voor een sociaal

projecten worden gerealiseerd, zoals

7.1.1 Uiteenzetting van belangrijke feiten over het boekjaar en de evolutie van de activiteiten van Emakina
Group
groepsniveau om de samenwerking

Instellingen, waaronder het Europees

(Directoraat-Generaal) Communicatie,

7.1.2 Commentaar op de geconsolideerde rekeningen van Emakina Group

een gemeenschappelijke aanpak van

opdrachten binnen bij de Europese

Hierdoor konden meer innoverende

7.1. Jaarverslag

2007: een Europees jaar dankzij
enkele belangrijke acquisities
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voordien. Dit is een stijging van 106%

door de hierboven vermelde acquisities

• 100% van de aandelen in SunTzu per 1 mei 2007;

• 100% van de aandelen in The Reference per 1 september 2007;

het hoofd van het creatieve team.

Door de uitbreiding van de

Group, Emakina Belgique, Emakina

resultaat van The Reference.

support staat onder leiding van CEO

geconsolideerde resultatenrekening van

resultaat van Design is Dead, 8 maanden

Group zijn geconsolideerd volgens de

Een cel voor communicatie en sales
Denis Steisel en ondersteunt alle

dochterondernemingen. Bovendien

werd in mei 2007 een CFO aangeworven

consolidatiekring bevat de

Emakina Group per 31 december 2007,
12 maanden resultaat van Emakina

France, B. On The Net, 9 maanden
resultaat van SunTzu, 7 maanden

resultaat van Reflect en 4 maanden

om het uitvoerend management en de

Geconsolideerde resultatenrekening:

alle financiële aspecten. De acquisitie-

Zoals vermeld, realiseerde Emakina

voor projecten vaker een beroep werd

onder de verantwoordelijkheid van Karim

verkoop van 17.371.543 EUR. Dat is een

goederen en diensten belopen 32% van

dochterondernemingen bij te staan voor
en integratiestrategie van de groep valt
Chouikri.

- Ingebruikname van een

gemeenschappelijk beheerinstrument dat
een optimale toewijzing van de middelen
en dus een betere controle van de
productiekosten mogelijk maakt.

Group in 2007 een geconsolideerde

stijging van 106% tegenover het vorige
boekjaar en een prestatie die duidelijk
de oorspronkelijke prognoses van

Alle dochterondernemingen van Emakina
globale integratiemethode.

in IT-materiaal, (iii) de afschrijving van

gedaan op onderaannemers. De diverse

kosten voor de beursintroductie over 12

de totale verkoop in 2007, tegenover 34%

in 2006.

in 2006. De personeelskosten blijven

maanden in 2007 tegenover 6 maanden

stabiel tegenover de totale verkoop in

De bedrijfswinst stijgt van 864.054

De kosten van de verkoop en prestaties

(42%).

dus een stijging met 35%. Bovendien

verkoop in 2007, tegenover 90% in

Het bedrag van de afschrijvingen op

vertegenwoordigt 15% van de totale

211.382 EUR tot 369.583 EUR, vooral

in 2006, en wordt verklaard doordat

consolidatiekring, (ii), de investeringen

15.000.000 EUR overstijgt.

vertegenwoordigen 93% van de totale
2006. Het bedrag voor de aankopen
verkoop voor 2007, tegenover 10%

2007 (43%) in vergelijking met 2006

(im)materiële vaste activa stijgt van

het gevolg van (i) de uitbreiding van de

EUR in 2006 tot 1.162.573 EUR in 2007,
stijgt de EBITDA (bedrijfswinst voor

afschrijvingen) met 44% in 2007 tot

1.576.603 EUR tegenover 1.095.163 EUR
het jaar voordien.
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Het bedrag van de afschrijvingen op
consolidatieverschillen (goodwill),

geboekt bij financiële lasten, stijgt van
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in februari 2008 ter vereffening een

vergoeding betaalde van 100.000 EUR.

116.904 EUR tot 470.556 EUR als gevolg

De opbrengst uit uitgestelde belastingen

De schuldenlasten van 159.282 EUR zijn

door de activering van een deel van de

van de verschillende acquisities in 2007.
bijna volledig gecompenseerd door de

financiële opbrengsten van 139.644 EUR.
Het uitzonderlijke negatieve resultaat van
130.114 EUR is in essentie het gevolg van
een geschil dat in der minne geregeld
werd en waarvoor Emakina Belgique

van 665.877 EUR wordt vooral verklaard

belastingslatenties door de overgedragen
verliezen van The Reference.

De kosten uit uitgestelde belastingen

en opgenomen op het niveau van de
statutaire rekeningen.

Het bedrag van de belastingen op het

resultaat van 2007 stijgt tot 381.564 EUR
tegenover 372.679 EUR in 2006.

De winst evolueert van 340.544 EUR naar
641.930 EUR, een stijging van 89%.

van 171.312 EUR komt voor een groot

deel overeen met de belastingslatenties

Vermogen

8.248.515 €

Reserves

1.133.663 €

Eigen
vermogen

9.382.178 €

acquisities in consolidatie via goodwill

De handelsschulden en schulden

in de loop van het jaar gestegen met

bezoldigingen en sociale lasten volgen

200.651 EUR per 31 december 2007 zijn
de nevenkosten voor de via goodwill in
consolidatie geactiveerde acquisities.

De belangen van derden ten belope

De schulden op meer dan een jaar en

de overgedragen geconsolideerde

jaar vervallen, komen voor een groot

van 347.079 EUR komen overeen met
inkomsten in handen van de

op meer dan een jaar die binnen het

deel overeen met een financiering van

minderheden van Design is Dead (48%)

de grote IT-investeringen tijdens 2007

De voorzieningen voor risico’s

De financiële schulden hebben

verplichtingen uit hoofde van een oud

vakantiegeld, de voorafbetalingen en de

en Reflect (49,98%).

en kosten komen overeen met de

berekend op de kosten voor geactiveerde

De uitgestelde belastingschulden van

reorganisatieplan van een van de nieuwe
dochterondernemingen.

(materiële en immateriële vaste activa).

betrekking op de financiering van het

eindejaarspremies.

evolutie van 47% overtreft duidelijk het gemiddelde op de Belgische markt (+24%, bron: magazine Inside,

januari 2008). Op groepsniveau telt Emakina op het einde van 2007 meer dan 250 medewerkers;

• De positieve bijdrage van alle filialen tot de omzet, de EBITDA en de nettowinst;
cijfers die de externe groeistrategie van Emakina Group bevestigen;

• De uitbreiding van het dienstenaanbod met de oprichting van een afdeling gespecialiseerd in interactieve direct marketing;

• Het integratiebeleid op het vlak van human resources, die bijdraagt tot een echte teamspirit bij de medewerkers van Emakina
Group.

De sterke stijging van de materiële vaste
activa tot 572.445 EUR per 31 december
2007 wordt vooral verklaard door de
kosten voor de ontwikkeling van een

wordt grotendeels gerechtvaardigd door
de kosten voor de acquisities in 2007.

factoren als de bestellingen in uitvoering
en door een erg hoog facturatiepeil in
december 2007 van 2.400.000 EUR.

nieuw geïntegreerd beheersinstrument

De stijging met 168% van de bestellingen

Het geconsolideerde eigen vermogen

verschillende licenties in de loop van het

tegenover 31 december 2006 wordt niet

EUR per 31 december 2007, tegenover

(cf. infra) en door de verwerving van

boekjaar.

Het bedrag van de consolidatieverschillen
van 5.829.471 EUR is direct gekoppeld
aan de kosten van de acquisities die

in uitvoering per 31 december 2007

alleen verklaard door de uitbreiding van

de consolidatiekring en de omzetstijging,
maar ook door de toegenomen omvang
en langere looptijd van de projecten.

zowel de prijs als de bijbehorende kosten

De verhoging met 187% van de

worden over een periode van 8 jaar

december 2007 tegenover 31 december

omvatten. Deze consolidatieverschillen
afgeschreven.

vorderingen op ten hoogste 1 jaar, per 31
2006, wordt verklaard door dezelfde

van de vennootschap bedraagt 9.382.178
8.896.576 EUR per 31 december 2006.

Dit verschil is uitsluitend het gevolg van
de incorporatie van het aandeel van de
groep in het geconsolideerde resultaat
(485.603 EUR) in de reserves.

1.350.035 EUR per 31 december 2007

wordt verklaard door het opstarten van
talrijke nieuwe projecten eind 2007.

Het bedrag van de overige schulden per
eind 2007 bevat meer bepaald 100.000
EUR voor de minnelijke schikking van

een geschil in februari 2008 (zie infra).
Het bedrag van de overlopende

passiefrekeningen omvat vooral de IT
hosting inkomsten die overgedragen

Het grootste deel van de inkomsten uit

door Emakina Group SA komt overeen

2007 komt uit de doorfacturering van

de kosten voor consulting (voor het

van Emakina Belgique en ontvangen

acquisities) en de personeelskosten.

onvoldoende om het operationele verlies

belope van 109.120 EUR komt vooral

Het boekjaar 2007 wordt afgesloten met

de activiteiten van Emakina Group in

met de honoraria van het management,

management fees en andere kosten ten

grootste deel in het kader van de

van een dividend van Emakina Belgique

Het bedrag van de afschrijvingen ten

interesten op de geldbeleggingen van

overeen met de kosten verbonden aan

134.552 EUR.

Het grootste deel van de bedrijfslasten
van 1.491.309 EUR in 2007 gedragen

de beursintroductie, die in 2007 worden

afgeschreven over 12 maanden tegenover
6 maanden in 2006.

Het bedrag van de financiële resultaten

ten belope van 715.154 EUR (dividend

interesten op geldbeleggingen) waren

van 792.048 EUR te compenseren.

een nettoverlies van 78.073 EUR. Het

verlies over het boekjaar wordt op de

balans overgebracht in mindering van de
overgedragen winsten.

Statutaire balans:
Bij de activa komen de grote verschillen
op de balansposten overeen met
de overdracht van de rubriek

geldbeleggingen naar de financiële

participaties als gevolg van de
acquisities.

Het relatief hoge peil van de

handelsvorderingen ten belope van

690.781 EUR en andere vorderingen

van 1.372.598 EUR per 31 december

2007 wordt verklaard door het grote
36

ontvangen vooruitbetalingen van

Statutaire resultatenrekening:

van 580.602 EUR en de ontvangst van
De evolutie van de geldbeleggingen

Het relatief hoge bedrag van de

7.1.3 Commentaar op de statutaire jaarrekeningen van Emakina Group

belope van 699.261 EUR, de ontvangst

Geconsolideerde balans:

het ritme van de activiteiten.

worden naar 2008.

Deze uitstekende resultaten kunnen vooral worden verklaard door:
• De organische groei van Emakina met meer dan 150 medewerkers in de kantoren te Brussel. Deze interne

met betrekking tot belastingen,

open saldo tegenover verbonden
ondernemingen.

Per 31 december 2007 bedraagt het

eigen vermogen van de vennootschap
8.760.489 EUR, tegenover 8.838.562

EUR per eind 2006. Het verschil in eigen
vermogen wordt verklaard door het
verlies over het boekjaar.

Vermogen
Reserves
Overgedragen
winst
EIGEN
VERMOGEn

8.248.515 €
46.602 €
465.372 €
8.760.489 €

Emakina Group heeft geen schulden op

lange termijn of financiële schulden per

31 december 2007.
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7.1.4 Risicoanalyse

7.1.6 Belangengeschillen tussen de beheerders en de vennootschap

In deze periode van sterke groei is het management van Emakina Group zich ervan bewust dat verschillende interne en externe

risicofactoren een negatieve impact kunnen hebben op de goede resultaten van de vennootschap: (i) de evolutie van de Europese

economische conjunctuur, (ii) behoud van het talent en (iii) inflatie van de kosten.

realiseren heeft Emakina Group de volgende maatregelen getroffen:

versterkt om de dynamiek van

de verkoop te behouden, ook als

de economische conjunctuur zou
vertragen. De geraamde omzet

voor 2008 is voor 80% gebaseerd
op de vraag van bestaande
klanten.

• Behoud van het personeel
door investeringen in

groepsopleidingen en door een
aandelenoptieplan voor alle

personeelsleden van Emakina

Group. In dit kader werd in

entiteiten van de groep

voorgesteld aan de beheerders

optimale toewijzing van de

2007 een aandelenoptieplan
en personeelsleden van de

entiteiten in de Emakina Group
en de dochterondernemingen.

Dat vertaalde zich in de uitgifte
en inschrijving van 55.130

warrants. Een gelijkaardig plan is
voorzien voor 2008.

• Zoals vermeld, wordt

524 van het Wetboek der vennootschappen.

7.1.7 Activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling

De groei vraagt flexibiliteit, vooruitziendheid en een groot vermogen om te veranderen. Om een duurzame ontwikkeling te

• De commerciële cel werd

De Raad van Bestuur van Emakina Group heeft geen weet van beslissingen die aanleiding geven tot de toepassing van artikels 523 of

ingevoerd, waardoor een

middelen en dus een betere

controle van de productiekosten
mogelijk wordt.

• Vermindering van de kosten

door schaaleconomie en meer
synergie op het vlak van de
algemene kosten.

een gemeenschappelijk

beheerinstrument voor alle

In het kader van de activiteiten blijft Emakina onderzoek doen naar de ontwikkeling en implementatie van technologische oplossingen.
De kosten in verband met investeringen op dat vlak draagt de vennootschap direct.

7.1.8 Bijkantoren van de vennootschap
De vennootschap heeft geen bijkantoren.

7.1.9 Voorgestelde aanwending van het resultaat

We stellen voor het verlies van het boekjaar aan te wenden voor het overgedragen resultaat.

7.1.10 Ontslag van de beheerders en de commissaris
We stellen voor de beheerders en de commissaris ontslag te verlenen.
De Raad van Bestuur bedankt de aandeelhouders, de werknemers, de klanten en de partners voor hun permanente en constructieve
steun bij de ontwikkeling van de activiteiten van Emakina.
Opgesteld te Brussel op 18 maart 2008.
De heer Denis Steisel

7.1.5 Vooruitzichten 2008

De heer Karim Chouikri
De heer Brice Le Blévennec

Belangrijke gebeurtenissen na het jaareinde die een opmerkelijke invloed kunnen hebben op de activiteiten

Antwerp CD Center BVBA, vertegenwoordigd door de heer John Deprez

Met uitzondering van het geschil waarvoor Emakina Belgique in februari 2008 als minnelijke schikking en ter vereffening een

De heer Gautier Bataille

vergoeding van 100.000 EUR betaalde, is er na jaareinde niets voorgevallen dat een opmerkelijke invloed zou kunnen hebben op de
activiteiten van de vennootschap.

De heer François Gillet
De heer Marc Waha
De heer Magnus Schiller

Evolutie van de zaken
De acquisities uit 2007, waarvan de impact op de omzet in 2008 ten volle merkbaar zal zijn, en een interne groei die gelijke tred

houdt met de groei op de markt, leiden ertoe dat het management van Emakina een gevoelige stijging van de omzet voorziet voor het
boekjaar 2008.

Emakina werkt dus verder naar de doelstelling die bij de introductie op Alternext in juli 2006 werd vooropgesteld: binnen vijf jaar tot
de Europese top-5 van interactieve agentschappen behoren.
Naar nieuwe allianties
De volgende maanden wil Emakina Group de ontwikkelingsstrategie op Europees vlak doorzetten, met name door nieuwe partnerships
met plaatselijke spelers in het buitenland.
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7.2.3 Geconsolideerde balans opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP) na verdeling*
ACTIVA (x 000 EUR)
VASTE ACTIVA

7.2 Geconsolideerde rekeningen per 31 december 2007
7.2.1 Consolidatiekring
Zoals gezegd werd het jaar 2007 gekenmerkt door vier acquisities en door de uitgebreide participatie in B. On The Net. Voor meer
details verwijzen we naar hoofdstuk 7.1.2

Codes
20/28

31/12/2007

31/12/2006

7.864,347

1.590,178

I

Oprichtingskosten (bijl. VII)

20

702,816

811,751

II

Immateriële vaste activa (bijl. VIII)

21

572,445

0

III

Consolidatieverschillen (bijl. XII)

9920

5.829,471

606,528

IV

Materiële vaste activa (bijl. IX)

22/27

674,721

169,702

B.

Installaties, machines en uitrusting

23

284,466

0

C.

Meubilair en rollend materieel

24

287,743

107,996

D.

Leasing en soortgelijke rechten

25

38,242

13,044

E.

Overige materiële vaste activa

26

64,270

48,662

V

Financiële vaste activa (bijl. I tot IV en X)

28

84,894

2,197

B.

Andere ondernemingen

284/8

84,894

2,197

2. Vorderingen

285/8

84,894

2,197

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

11.474,352

10.260,285

7.2.2 Consolidatiemethode
Alle dochterondernemingen van Emakina Group (zie hoofdstuk 6.2. hiervoor of hoofdstuk 7.3.5. hierna) zijn geconsolideerd volgens

de globale integratiemethode.

De methode van de integrale consolidatie wordt toegepast wanneer de dochteronderneming door de moederonderneming gecontroleerd wordt in zoverre dat:

• ofwel de moederonderneming direct of indirect meer dan 50% van het kapitaal bezit

• ofwel de moederonderneming over een controle van de beheersorganen van de betrokken vennootschap beschikt.

Deze methode bestaat erin om in de

Zij zet ertoe aan om een

De interne groepsverrichtingen die het

ieder element van de activa en passiva van

de minderheidsbelangen te scheiden.

participaties, schulden en vorderingen,

rekeningen van de moederonderneming
het patrimonium van de geïntegreerde

dochterondernemingen toe te voegen, ter
vervanging van de inventariswaarde van
deze participaties.

consolidatieverschil te bepalen en om
Op eenzelfde manier worden de

kosten en de opbrengsten van deze

dochterondernemingen samengevoegd
met deze van de moederonderneming

waarbij de resultaten van het boekjaar

verdeeld worden in een aandeel van de
groep en in een aandeel van derden.

actief en passief beïnvloeden, zoals

evenals de resultaten zoals de interesten,
kosten en opbrengsten, worden in de
integrale consolidatie geannuleerd.

VII

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

1.404,894

836,344

B.

Bestellingen in uitvoering

37

1.404,894

836,344

40/41

8.471,791

2.950,659

VIII

Vorderingen op ten hoogste één jaar

A.

Handelsvorderingen

40

7.517,531

2.756,317

B.

Overige vorderingen

41

954,260

194,342

IX

Geldbeleggingen

50/53

344,996

5.698,720

B.

Overige beleggingen

51/53

344,996

5.698,720

X

Liquide middelen

54/58

1.073,627

581,241

XI

Overlopende rekeningen

490/1

179,044

193,321

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

19.338,699

11.850,463

* Artikel 124 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende de uitvoering van het Wetboek der vennootschappen
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PASSIVA (x 000 EUR)

EIGEN VERMOGEN

I

IV

7. Financiële gegevens

Codes

9.382,179

8.896,576

10

8.248,515

8.248,515

A. Geplaatst kapitaal

100

8.248,515

8.248,515

Geconsolideerde reserves (bijl. IX)

9910

1.133,664

648,061

347,079

10,587

9913

347,079

10,587

16

273,915

45,216

Kapitaal

Interesten van derden
VOORZIENINGEN, UITGESTELDE
BELASTINGEN EN LATENTIESFISCALES

IX A.

IX B.

RESULTATENREKENING (x 000 EUR)

Codes

31/12/2007

31/12/2006

I.

BEDRIJFSRESULTAAT

1.

Bedrijfsopbrengsten

70/74

17.371,543

8.448,423

A. Omzet (bijl. XIV, A)

70

16.467,728

7.789,673

B. Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering

71

757,543

554,164

C. Geproduceerde vaste activav

72

0

12,000

D. Overige bedrijfsopbrengsten

74

146,272

92,586

(16.208,970)

(7.584,369)

60

3.002,817

875,747

600/8

3.002,817

875,747

2.

Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60/64

160/5

73,264

0

1. Aankopen

4. Overige risico’s en kosten

163/5

73,264

0

B. Diensten en diverse goederen

61

5.225,405

2.906,414

Uitgestelde belastingen en
belastingslatenties (bijl. VI, B)

168

200,651

45,216

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

7.533,083

3.562,134

9.335,526

2.898,084

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa

630

369,583

211,382

17

654,785

40,211

170/4

654,785

40,211

631/4

44,447

19,727

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

616,868

40,211

E. Waardeverminderingen op voorraden,
op bestellingen in uitvoering en op
handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -)

4. Overige leningen

173

37,917

0

G. Overige bedrijfskosten

640/8

33,635

8,965

8.290,158

2.854,402

Bedrijfswinst

70/64

1.162,573

864,054

1.576,603

1.095,162

X

Schulden op meer dan één jaar (bijl. XIII)

A.

Financiële schulden

17/49

XI

Schulden op ten hoogste één jaar (bijl. XIII)

A.

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

42

765,008

638,339

B.

Financiële schulden

43

666,321

0,270

430/8

134,733

0,270

2. Overige leningen

439

531,588

0

Handelsschulden

44

3.045,187

742,276

440/4

3.045,187

742,276

1. Kredietinstellingen
C.

7.2.4 Geconsolideerde resultatenrekening opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP)

Voorzieningen voor risico’s en kosten

SCHULDEN

1. Leveranciers

42

31/12/2006

10/15

INTERESTEN VAN DERDEN
VIII

31/12/2007

42/48

D.

Ontvangen vooruitbetalingen

46

1.350,035

511,169

E.

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

45

2.184,931

3.

Bedrijfswinst vóór afschrijvingen = EBITDA
II.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

1.

Financiële opbrengsten

75

139,644

90,704

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

132,814

90,672

6,830

0,032

C. Overige financiële opbrengsten
Financiële kosten

65

(643,174)

(194.701)

949,292

A. Kosten van schulden

650

159,282

72,154

B. Afschrijvingen op consolidatieverschillen

9961

470,556

116,904

D. Overige financiële kosten

652/9

13,336

5,643

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening,
voor belastingen

70/65

659,043

760,057

1. Belastingen

450/3

784,328

351,546

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

1.400,603

598,746

F.

Overige schulden

47/48

278,676

13,056

XII

Overlopende rekeningen

492/3

390,583

3,471

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

19.338,699

11.850,463

2.

752/9

3.
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7.2.5 Financieringstabel*
OPERATIONELE ACTIVITEITEN (x 000 EUR)

31/12/2007
12 maanden

RESULTATENREKENING (vervolg)
(x 000 EUR)

III.

1.

31/12/2007

31/12/2006

485,603

Resultaat van derden

156,327

Afschrijvingen (inclusief op consolidatieverschillen)

843,765

Waardeverminderingen

44,447

Uitgestelde belastingen

(494,565)

Nettoresultaat op de overdracht van activa

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitzonderlijke opbrengsten

76

24,890

1,950

E. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

763

23,800

0

764/9

1,090

1,950

(3,569)

F. Overige uitzonderlijke opbrengsten
(bijl. XIV, C)

2.

Codes

Resultaat van de groep

Uitzonderlijke kosten

66

(155,004)

A. Uitzonderlijke afschrijving en waardeverminderingen op materiële vaste activa

660

3,627

E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste
activa

663

15,015

F. Overige uitzonderlijke kosten (bijl. XIV, C)

664/8

136,362

Bruto-zelffinancieringsgraad

1.050,592

Mutatie van de vlottende activa

(1.667,387)

Mutatie van de passiva (schulden op korte termijn)

V.

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR
BELASTING

70/66

Uitgestelde belastingen

528,929

(497,952)

Mutatie van de behoefte aan bedrijfskapitaal

(2.165,339)

OPERATIONELE KASSTROOM (1)

(1.114,747)

INVESTERINGSACTIVITEITEN (x 000 EUR)
Aanschaffing van vaste activa

3,569

758,439

494,565

(45,216)

A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

665,877

0

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

(171,312)

(45,216)

(5.802,724)

- Immateriële en materiële vaste activa

(1.027,332)

- Financiële vaste activa

(4.775,392)

Borgtocht
IV.

15,015

Totaal van de investeringen

(3,974)
(5.806,698)

Overdracht van vaste activa

0,957

Totaal van de desinvesteringen

0,957

INVESTERINGSKASSTROOM (2)

(5.805,741)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN (x 000 EUR)
VI.

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

67/77

(381,564)

(372,679)

A. Belastingen (bijl. XIV, D)

670/3

(389,857)

(375,454)

8,293

2,775

B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

44

77

VII

WINST VAN HET BOEKJAAR

70/67

641,930

340,544

IX

GECONSOLIDEERDE WINST

9976

641,930

340,544

A. Aandeel van derden

99761

156,327

1,000

D. Aandeel van groep

99762

485,603

339,544

Mutatie van schulden

1.595,079

Financieringskasstroom (3)

1.595,079

Variatie Kasstroom (1) +(2) + (3)
Variatie van de kring**

(5.325,409)
464,071

- Saldo per 01-01-2007

6.279,961

- Saldo per 31-12-2007

1.418,623

* Deze financieringstabel maakt op zich geen deel uit van de geconsolideerde rekeningen volgens de Belgische boekhoudnormen, maar is bedoeld om de lezer in te lichten over
de kasbewegingen.
** Het kasniveau in handen van de in 2007 aangekochte dochterondernemingen op de startdatum van de consolidatie.
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Passieve belastingslatenties erkend door de EG met betrekking tot de activering in (uitsluitend) geconsolideerde rekeningen van de

kosten in verband met de acquisities.

BIJLAGE VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN
7.2.6 Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen

Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

BIJLAGE I. LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN DE
VENNOOTSCHAPPEN MET VERMOGENSMUTATIE
Naam en adres

Consolidatiemethode

Houderschap %

Variatie %

Integraal

EMAKINA France SARL
Avenue Gambetta 41
92928 Paris La Défense Cedex
Frankrijk

Integraal

100%

0%

B. ON THE NET SPRL
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
België
BE 0456.608.593

Integraal

100%

50%

REFLECT SA				
Rue Atlantis 4 -  Parc d’Ester
BP 26840
87068 Limoges
Frankrijk

Integraal

SUNTZU BV				
Boompjes 548
3011 XZ Rotterdam
Nederland

Integraal

0%

Waarvan oprichtingskosten en kapitaalsverhoging

693,768

Waarvan herstructureringskosten

50,02%

50,02%

octrooien, licenties

Goodwill

95,571

0

0

- acquisities

0

492,099

0

- overboekingen

0

80,310

0

339,331

209,873

84,411

434,902

782,282

84,411

95,571

0

0

- geboekt

0

56,657

6,155

- overboekingen

0

50,833

0

- overige

339,331

180,604

0

- per einde van het boekjaar

434,902

288,094

6,155

0

494,188

78,256

Mutaties van het boekjaar:
100%

100%

- overige
100%

100%

- per einde van het boekjaar

- per einde van vorig boekjaar
Integraal

52%

52%

BE 0457.419.732

BIJLAGE VI B. UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGSLATENTIES
Uitsplitsing van de rubriek 168 van de passiva

200,651

Mutaties van het boekjaar:

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar:
(a) - (c)

- Belastingslatenties
   (uit hoofde van artikel 129 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001)

46

Concessies,

a) Aanschaffingswaarde

DESIGN IS DEAD BVBA			

België

9,047

BIJLAGE VIII. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

2000 Antwerpen

(129,545)

702,816

BE 0474.475.203
Stadswaag 8

20,610

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

- per einde van vorig boekjaar

Integraal

België

- Nieuw gemaakte kosten

R&D

THE REFERENCE NV			
9000 Gent

Mutaties van het boekjaar:

    - Afschrijvingen (-)

EMAKINA Belgique SA			
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
België
BE 0463.478.965

Stapelplein 70

811,751

200,651

De “overige“ bewegingen worden verklaard door de uitbreiding van de consolidatiekring tijdens het boekjaar.
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BIJLAGE IX. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

BIJLAGE XI. STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Installaties,

Meubilair,

machines,

rollend

uitrusting

materieel

Overige ma-

Huur financiering

teriële vaste

Geconsolideerde reserve per einde van vorig boekjaar

648,061

activa
Mutaties van het boekjaar

a) Aanschaffingswaarde
- per einde van vorig boekjaar

0

323,142

30,357

182,231

304,681

153,175

23,140

33,625

0

(38,000)

0

0

- overboekingen

106,541

0

9,463

(9,463)

- overige

117,626

702,022

32,168

30,044

528,848

1.140,339

95,128

236,437

Mutaties van het boekjaar:
- acquisities
- overdrachten en buitengebruikstellingen

- per einde van het boekjaar

- Quotum van de groep in het geconsolideerde resultaat

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

1.133,663

BIJLAGE XII. STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde
per einde van
vorig boekjaar

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
- per einde van vorig boekjaar

0

215,146

17,313

133,569

62,764

73,944

12,206

31,937

0

(22,985)

0

0

- overboekingen

69,236

(120,069)

9,463

(9,463)

- overige

112,382

706,560

17,903

16,124

244,382

852,596

56,885

172,167

284,466

287,743

38,243

64,270

Mutaties van het boekjaar:
- geboekt
- overdrachten en buitengebruikstellingen

- per einde van het boekjaar

d) Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar:
(a) - (c)

Emakina Belgique

Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

- Overige

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
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waarde per

Afschrijvingen

einde van het
boekjaar

-105,388

421,552

Emakina France

33,902

-6,780

27,122

B. On The Net

45,686

49,413

-8,006

87,093

370,093

-34,696

335,397

SunTzu

1.461,477

-121,790

1.339,687

Reflect

1.121,323

-81,763

1.039,560

The Reference

2.691,193

-112,133

2.579,060

5.693,499

-470,556

5.829,471

Design is Dead

TOTAAL

606,528

Overige ondernemingen

Die binnen het
jaar vervallen

> 1 jaar
< 5 jaar

> 5 jaar

Algemeen
totaal

2,197

Rubriek 42

Rubriek 17

Rubriek 17

Algemeen totaal

765,008

616,868

-

1.381,876

37,917

-

37,917

654,785

-

1.419,793

Leasingschulden en soortgelijke schulden

    - Aflossingen

Nettoboek-

BIJLAGE XIII. STAAT VAN DE OORSPRONKELIJKE SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

Mutaties van het boekjaar
- Toevoegingen

Verschillen als
gevolg van de
verhoging van het
eigendomspercentage

526,940

BIJLAGE X. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
2. Vorderingen

485,602

Overige leningen
3,974

TOTAAL

765,008

(0,957)              
79,680

84,894
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BIJLAGE XVII. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BIJLAGE XIV. RESULTATEN

Boekjaar
Boekjaar

A.

Omzet van de groep in België (rubriek 70)

B11.

Gemiddeld personeelsbestand

Vorig boekjaar

14.731,893

7.789,673

191

78

2

0

147

78

Directiepersoneel

18

0

Overige

24

0

Arbeiders
Bedienden

A.

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP
1. Globaal bedrag van de bezoldigingen, toegekend volgens hun functie in de vennootschap, in
de dochterondernemingen en de verbonden vennootschappen, met inbegrip van het bedrag van
de pensioenen die op dezelfde manier zijn toegekend aan de vroegere bestuurders of zaakvoerders.

B.

DE COMMISSARIS(SEN) EN AANVERWANTE PERSONEN
1. Bezoldiging van de commissaris(sen)
1.1 Bezoldigingen voor het boekjaar voor het mandaat van commissaris

1.2 Bezoldiging voor uitzonderlijke prestaties of speciale opdrachten die zijn uitgevoerd voor de
groep
a. Overige opdrachten

B12.

Personeelskosten (rubriek 62)

C2.

Overige uitzonderlijke kosten (rubriek 664/8)

7.533,083

32,323

Minnelijke schikking

100,000

c. Overige opdrachten buiten de revisoropdracht van de vorige boekjaren, en reeds betaalde of
nog te betalen belastingen met betrekking tot de boekjaren

63,500

7,100
57,315

Er is geen overschrijding in de zin van artikel 133 §5 van het Wetboek der vennootschappen, gezien het bedrag voor de andere diensten dan deze die
door de wet toevertrouwd zijn aan de commissaris (57.315 EUR) betrekking heeft op due diligence opdrachten in het kader van de acquisities in 2007.

136,362

Kosten voor verhuis

Overige

3.562,134

629,122

7.2.7 Overzicht van de belangrijkste geconsolideerde waarderingsregels

4,040

I CONSOLIDATIEKRING EN CONSOLIDATIEMETHODEN
D1.

Verschil tussen de belastingdruk ingeschreven in de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar en de vorige boekjaren, en de reeds betaalde of te
betalen belastingdruk krachtens deze boekjaren.

0

23,545

BIJLAGE XV. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
C. Overige belangrijke verplichtingen

Zie hoofdstukken 7.2.1 en 7.2.2

II AANPASSING VAN DE GECONSOLIDEERDE WAARDERINGSREGELS IN 2007
Sinds 2007 erkent Emakina Group

voor zover het waarschijnlijk is dat er

In 2007 had deze aanpassing van de

rekeningen de actieve belastingslatenties

het verlies gecompenseerd zou kunnen

op het geconsolideerde nettoresultaat

(uitsluitend) in de geconsolideerde

(met betrekking tot het recupereerbare
overgedragen verlies) op de balans,

een belastbare winst zou zijn waarmee
worden.

waarderingsregels een positieve invloed
van Emakina Group van 650.000 EUR.

Diverse verplichtingen:
• Pand op het handelsfonds van 490.000 EUR
• Huurwaarborg van 84.277 EUR
• Kredietlijnen van 697.197 EUR

Belangrijke verplichtingen inzake de participaties:
Engagement tegenover de minderheidsaandeelhouders in Design is Dead voor de terugkoop van de overige aandelen voor een
bedrag van 309.000 EUR, gekoppeld aan resultaatverplichtingen.

III GECONSOLIDEERDE WAARDERINGSREGELS
1. Waardering van de activa
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden

kostprijs. Oprichtingskosten en kosten

het aandelenoptieplan worden lineair

de kosten van herstructurering en

prorata temporis over een periode van 5

jaar afgeschreven.

gewaardeerd tegen aankoopwaarde;
onderzoek en ontwikkeling, andere

dan die verkregen van derden, tegen

van kapitaalsverhogingen worden lineair
jaar afgeschreven.

prorata temporis over een periode van 8

De kosten voor de beursintroductie en

• Engagement via aankoopopties tegenover de minderheidsaandeelhouders in Reflect SA voor de
terugkoop van de overige aandelen voor een variabel bedrag dat afhangt van de rendabiliteit.

• Engagement tegenover de oude aandeelhouders van SunTzu betreffende 3 potentiële te betalen
extra’s afhankelijk van de omzet. De extra prijs voor 2008 bedraagt 324.000 EUR.

Consolidatieverschillen
Deze verschillen bestaan uit

inventariswaarde van deze participaties.

onder rubriek V “consolidatieverschillen”.

actief- en passiefbestanddelen, tussen

afgezonderd op het actief van de balans,

afgeschreven over 8 jaar. Deze

ongelijkheden, niet toewijsbaar aan

enerzijds, het quotum gevormd in het

eigen vermogen van de geconsolideerde
vennootschappen, en anderzijds, de
50

De positieve verschillen worden

onder rubriek III “consolidatieverschillen”,
de negatieve verschillen worden

afgezonderd op het passief van de balans

De consolidatieverschillen worden

afschrijvingen worden opgenomen onder
de financiële kosten van het boekjaar.
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2. Waardering van de passiva
Voorzieningen voor risico’s en kosten

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden ondergebracht op het actief van de balans tegen hun prijs van aankoop, kostprijs of inbreng.
De toegepaste afschrijvingregels zijn:

- kosten van onderzoek en ontwikkeling		

lineair prorata temporis: 25%

- octrooien, concessies, licenties 			

lineair prorata temporis: 20%

- software 					

lineair prorata temporis: 33%

Ieder jaar evalueert de Raad van bestuur,

geïndividualiseerd naargelang de aard

boekjaar een actuele beoordeling van de

goeder trouw de vereiste voorzieningen.

te dekken. Ze worden niet gehandhaafd

gevormd, overschrijden.

met voorzichtigheid, oprechtheid en ter
Deze voorzieningen worden

van de risico’s en kosten die zij dienen

voor zover ze aan het einde van het

risico’s en kosten, waarvoor zij werden

Schulden op meer dan een jaar en op hoogstens een jaar

De immateriële vaste activa waarvan het gebruik niet beperkt is in duur vormen geen onderwerp van waardeverminderingen behalve in
geval van minderwaarden of duurzame waardeverminderingen.

De schulden worden tegen nominale

materiële vaste activa in gevolge van

contract, opnieuw gewaardeerd, teneinde

De verplichtingen die uit de

contracten, worden elk jaar ten

te reconstrueren, voorwerp van het

waarde in de boekhouding opgenomen.
gebruiksrechten voortvloeien, waarover
de onderneming beschikt aangaande

leasingcontracten of gelijkaardige

belope van het deel van de gefaseerde
aflossingen, zoals voorzien in het

het kapitaal van de waarde van het goed
contract.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden opgenomen in het balanstotaal tegen hun prijs van aankoop, kostprijs of inbreng. De bijkomende
kosten worden ten laste van het boekjaar genomen.

Alle materiële vaste activa worden lineair prorata temporis afgeschreven. Per categorie van materiële vaste activa worden volgende

afschrijvingsregels gehanteerd:

- installaties, inrichtingen en opbouw 			

- machines en uitrusting 					

- meubilair 						
- kantoormateriaal 					

- informaticamateriaal 					
- wagens 						

van 5 tot 20%

De materiële vaste activa, participaties en aandelen, die onder de financiële vaste activa worden hernomen, zijn geen onderwerp van

herwaardering.

4. Vreemde valuta
De vorderingen en de schulden in

het boekjaar omgezet tegen de slotkoers

geeft tot een negatief verschil. Indien

op basis van de koers geldend bij

gegarandeerd. De wisselkoersverschillen

tot een positief verschil, worden deze

schulden die in vreemde valuta worden

opgenomen in de resultatenrekening

vreemde valuta worden opgenomen

van 20 tot 33%
van 20 tot 33%

hun opname. De vorderingen en de

van 20 tot 33%

van 20 tot 33%

uitgedrukt, worden aan het einde van

van 20 tot 25%

behalve indien deze specifiek worden

die hieruit voortvloeien, worden

indien deze omrekening aanleiding

deze omrekening aanleiding geeft

opgenomen onder de overlopende
rekeningen van het passief.

5. Erkenning van de omzet op bestellingen in uitvoering (forfaits)

Niet-aftrekbare BTW op wagens wordt geactiveerd.

Wanneer een vennootschap van de

methode van de voltooiingsgraad van

(op  het  passief) wanneer het

Tweedehands materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van een percentage tussen 20 en 50%.

klant een forfaitprijs vraagt, schatten

van het resultaat (inclusief marge) tegen

afwerking.

De materiële vaste activa waarvan het gebruik niet beperkt is in duur, vormen geen onderwerp van waardeverminderingen behalve in
geval van minderwaarden of duurzame waardeverminderingen.

De aandelen en de vorderingen worden
aan hun aankoopwaarde gewaardeerd,
met uitzondering van de bijkomende
kosten.

De vorderingen op verbonden

ondernemingen of waarmee een

participatieverhouding bestaat, worden
onder de financiële vaste activa

opgenomen als het voornemen bestaat
om de schuldeiser op duurzame wijze

groep projecten uitvoert waarvoor de

hetzelfde tempo als de vooruitgang van

berekenen. Een facturatieplan wordt

dat, op basis van de boekhoudkundige

om het budget voor het project te

overeen met de oplevering van bepaalde
te steunen. Deze vorderingen worden in
de balans tegen hun nominale waarde
opgenomen.

De participaties en de aandelen
die onder deze rubriek worden

opgenomen, zijn het onderwerp

van waardeverminderingen in geval
van minderwaarden of duurzame
waardeverminderingen die

gerechtvaardigd worden door de situatie,

de rentabiliteit of de vooruitzichten van

leveringen aan de klant. Het wordt als

of de aandelen worden aangehouden.

(ii) overhandiging van een prototype,

de onderneming, waarin de participatie
De vorderingen die onder deze

rubriek worden opgenomen, zijn het

onderwerp van waardeverminderingen
als hun terugbetaling op de vervaldag
gedeeltelijk of geheel onzeker of
onwaarschijnlijk is.

Vorderingen op meer dan een jaar en ten hoogste een jaar
De vorderingen van minder of meer dan één jaar worden in de balans tegen hun nominale waarde opgenomen en zijn het onderwerp

de werkzaamheden, zijnde: schatting

de projectleiders het werkvolume in

in het contract opgenomen en stemt

Financiële vaste activa

volgt duidelijk opgebouwd: (i) voorschot,

(iii) opleveren van de website, (iv) einde

van garantie. De lopende projecten
worden gewaardeerd volgens de

de werkzaamheden. Het heeft tot gevolg
beginselen die de onderneming toepast,
de lopende projecten, die volgens deze
methode worden gewaardeerd onder
de bestellingen in uitvoering in de

boekhouding worden opgenomen (op

het actief) indien de graad van afwerking  

voorloopt op het facturatieplan, en

facturatieplan voorloopt op de graad van
Indien de toepassing van een of
meerd van de hierna vermelde
waarderingsregels niet meer

gerechtvaardigd zou zijn, zullen

wijzigingen worden aangebracht in de

rekeningen, met vermelding in de bijlage
aan de jaarrekening, samen met de

redenen van deze wijzigingen en hun
impact op de rekeningen.

onder de ontvangen vooruitbetalingen

6. Belastingslatenties
Passieve belastingslatenties:
Indien het noodzakelijk blijkt, worden provisies voor belastingslatenties onder het passief van de balans opgenomen en worden deze
tegen het belastingtarief dat waarschijnlijk van toepassing zal zijn op het moment dat de tijdelijke verschillen ophouden te bestaan,
berekend, en voor zover een reële belastingheffing zal bestaan.

van een waardevermindering als hun terugbetaling op de vervaldag gedeeltelijk of geheel onzeker of onwaarschijnlijk is.

Actieve belastingslatenties:

Geldbeleggingen en liquide middelen

overgedragen verlies) op het actief  van de balans, voor zover het waarschijnlijk is dat er een belastbare winst zou zijn waarmee het

De tegoeden bij kredietinstellingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De tegoeden in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de wisselkoers geldend op de dag van de afsluiting van het boekjaar. De latente meer- en minderwaarden op vreemde valuta
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3. Herwaardering

worden opgenomen in de resultatenrekening.

De groep neemt de actieve belastingslatenties op in de geconsolideerde rekeningen (met betrekking tot het recupereerbare

verlies zou kunnen worden gecompenseerd.
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7.3. STATUTAIRE JAARREKENINGEN PER 31 DECEMBER 2007
De (statutaire) jaarrekeningen van Emakina Group worden in verkorte versie weergegeven, na aanwending van het resultaat over 2007.

Overeenkomstig het Wetboek der vennootschappen worden de volledige jaarrekening en het verslag van de commissaris bij de Belgische Nationale Bank neergelegd.

De statutaire rekeningen geven alleen de boekhoudkundige situatie van het moederbedrijf als holding weer. Ze zijn geen weergave van
de activiteiten van de groep.

PASSIVA (x 000 EUR)

7.3.1 Statutaire balans opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP) na verdeling

EIGEN VERMOGEN

		

ACTIVA (x 000 EUR)
VASTE ACTIVA

20/28

31/12/2007

31/12/2006

6.550,742

2.453,546

Oprichtingskosten

20

686,328

795,448

Immateriële vaste activa

21

30,736

0

0

0

Materiële vaste activa

22/27

Financiële vaste activa

28

5.833,678

1.658,098

280/1

5.833,503

1.658,098

280

5.833,503

1.658,098

Verbonden ondernemingen
Participaties
Overige financiële vaste activa

284/8

0,175

0

Borgtochten

285/8

0,175

0

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

2.476,493

6.503,886

Vorderingen op meer dan een jaar

29

0

0

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

0

0

2.063,379

614,879

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

Handelsvorderingen

40

690,781

192,240

Overige vorderingen

41

1.372,598

422,639

Vermogen
A. Geplaatst kapitaal

31/12/2007

31/12/2006

10/15

8.760,489

8.838,562

10

8.248,515

8.248,515

100

8.248,515

8.248,515

Reserves

13

46,602

46,602

Wettelijke reserve

13

46,602

46,602

Overgedragen winst

14

465,372

543,445

VOORZIENINGEN & UITGESTELDE BELASTINGEN

16

0

0

266,746

118,870

0

0

266,746

118,870

SCHULDEN

Schulden op meer dan een jaar

Schulden op ten hoogste één jaar

17/49

17

42/48

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

0

0

Financiële schulden

43

0

0

Handelsschulden

44

161,327

118,099

440/4

161,327

118,099

1. Leveranciers
Ontvangen vooruitbetalingen

46

0

0

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

45

47,419

0,771

Geldbeleggingen

50/53

344,996

5.698,720

1. Belastingen

450/3

27,436

0,771

Overige beleggingen

51/53

344,996

5.698,720

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

19,983

0

Overige schulden

47/48

58,000

0

Overlopende rekeningen

492/3

0

0

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

9.027,235

8.957,432

Liquide middelen
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Codes

Codes

54/58

40,273

145,703

Overlopende rekeningen

490/1

27,845

44,584

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

9.027,235

8.957,432
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7.4 VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS

7.3.2 Statutaire resultatenrekening opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP)

RESULTATENREKENING

31/12/2007

31/12/2006

Conform de wettelijke bepalingen brengen wij verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag bevat ons oordeel

70/74

699,261

152,265

over de geconsolideerde rekeningen, evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Omzet

70

591,225

152,265

Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde jaarrekening

Overige bedrijfsopbrengsten

74

108,036

0

1.491,309

409,970

60

0

0

600/8

0

0

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen

60/64

Diensten en diverse goederen

61

1.259,972

336,653

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

122,128

0

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

630

109,120

73,137

Overige bedrijfskosten

640/8

0,089

0,179

Bedrijfswinst

9901

-792,048

-257,705

Financiële opbrengsten

75

715,154

92,881

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

580,602

0

Opbrengsten uit vlottende activa

751

134,552

92,881

Financiële kosten

65

1,179

0,198

Kosten van schulden

650

0,415

0,154

Overige financiële kosten

652/9

0,764

0,044

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor
belastingen

9902

-78,073

-165,021

Uitzonderlijke opbrengsten

76

0

736,471

Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa

761

0

736,471

Uitzonderlijke kosten

66

0

0

Winst van het boekjaar voor belasting

9903

-78,073

571,449

Belastingen op het resultaat

67/77

0

-0 ,008

77

0

-0,008

-78,073

571,457

Regularisering van belastingen en terugneming van
fiscale voorzieningen
Winst van het boekjaar
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Codes

7.4.1 Verslag van de commissaris voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Emakina Group SA
over de per 31 december 2007 afgesloten geconsolideerde rekeningen

9905

Nous avons procédé au contrôle des
Wij zijn overgegaan tot de controle
van de geconsolideerde rekeningen
van EMAKINA GROUP SA en de
dochterondernemingen (de “groep”)
voor het boekjaar afgesloten per 31
december 2007, opgesteld conform de
in België geldende boekhoudregels. Het
balanstotaal bedraagt K€ 19.339 en de
resultatenrekening vertoont een winst
voor het boekjaar, aandeel van de groep,
van K€ 486.

Verantwoordelijkheid van de Raad van
bestuur bij de opstelling en eerlijke
voorstelling van de geconsolideerde
rekeningen.
De Raad van bestuur is verantwoordelijk
voor de opstelling van de geconsolideerde rekeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat: het ontwerp,
de implementatie en de follow-up
van een intern controlesysteem om na
te gaan of de geconsolideerde jaarrekeningen eerlijk zijn opgesteld en
voorgesteld en of deze geen duidelijke
afwijkingen bevatten, hetzij door fraude,
hetzij door vergissingen; de keuze en

toepassing van de correcte waarderingsregels en de bepaling van redelijke
boekhoudkundige ramingen die beantwoorden aan de situatie.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze taak om op basis van onze
controle een oordeel over deze rekeningen te formuleren. We hebben de
controle uitgevoerd overeenkomstig de in
België geldende wettelijke bepalingen en
de controleaanbevelingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De voormelde
controlenormen eisen dat onze controle
zo wordt georganiseerd en uitgevoerd
dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de geconsolideerde
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Conform de vermelde controlenormen hebben we controleprocedures
toegepast om overtuigende aanwijzingen
te verzamelen betreffende de bedragen en gegevens die geleverd worden
in de geconsolideerde rekeningen. Wij
oordelen over de keuze van deze procedures, evenals over het risico dat de
geconsolideerde rekening afwijkingen
van materieel belang bevat, hetzij door
fraude, hetzij door vergissingen.

In het kader van de risicobeoordeling hebben we rekening gehouden met
de binnen de Groep geldende interne
controles voor de opstelling en eerlijke
voorstelling van de geconsolideerde
rekening om de gepaste controleprocedures te bepalen en niet om een oordeel
te formuleren over de efficiëntie van de
interne controle van de Groep. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen
gemaakt door de vennootschap, alsook
de voorstelling van de geconsolideerde
jaarrekening globaal beoordeeld. Tot
slot hebben we van de Raad van bestuur
en de gemachtigden van de Groep de
nodige verklaringen en informatie ontvangen voor onze controle. Wij zijn van
oordeel dat de verzamelde overtuigende
aanwijzingen een redelijke basis vormen
voor het formuleren van ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel, rekening houdend met
de in België toepasselijke boekhoudkundige voorschriften, geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31
december 2007 een getrouw beeld van
het vermogen, de financiële toestand en
de resultaten van de Groep.

Bijkomende vermeldingen
De Raad van bestuur is verantwoordelijk
voor de opstelling en de inhoud van het
jaarverslag over de geconsolideerde
rekeningen.
Het is onze verantwoordelijkheid om ons
verslag aan te vullen met de volgende
bijkomende vermeldingen die niet van
die aard zijn dat ze de draagwijdte van
onze verklaring over de geconsolideerde
jaarrekening zouden wijzigen.

Het jaarverslag over de geconsolideerde
jaarrekening bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de
geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de
beschrijving van de voornaamste risico’s
en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen
ondernemingen worden geconfronteerd,
alsook van hun positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed
van bepaalde feiten op hun toekomstige

ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
evidente tegenstrijdigheden vertonen
met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Brussel, 7 april 2008
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SCCRL
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Eric GOLENVAUX, Vennoot.

7.4.2 Verslag van de commissaris over de per 31 december 2007 afgesloten statutaire rekeningen die aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders werden gepresenteerd
De statutaire jaarrekening van Emakina Group afgesloten per 31 december 2007 was het onderwerp van een volledige controle
uitgevoerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Er werd een attest zonder voorbehoud uitgegeven.
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VERKLARENDE
WOORDENLIJST

8.1 Evolutie van de notering in 2007
Sinds 7 juli staat Emakina Group genoteerd op de Alternext markt, georganiseerd door Euronext Brussel (ISIN:
BE0003843605 – Ticker: ALEMK).

• AJAX (Asynchronous JavaScript And XML of XML en
Javascript asynchroon):

AJAX is een acroniem dat slaat op een

De toepassingen zijn meer interactief, reactief, en

documenten online te plaatsen (publiceren van inhoud)

en de server wordt uitgewisseld is fel verlaagd. De

scheiden

is eveneens enigszins verlaagd, aangezien een deel

van document, blog, forum, vaak-gestelde-vragen...).

behandelingstijd van het verzoek aan de serverzijde
van de verwerking gebeurt op de computer waar de
zoekopdracht vandaan komt.

• B2C (Business to Consumer of bedrijven-naarklanten):

De naam omvat het geheel van commerciële aspecten,

van technische en software informatica-architectuur, die
het mogelijk maken om ondernemingen in contact te
brengen met hun klanten (verbruikers).
• Back office:

Dit betreft het deel dat de onderneming of de bank
de mogelijkheid geeft om haar site te bewerken en

te beheren. Volgende diensten kunnen bij voorbeeld
worden teruggevonden:

− Toevoegen van producten en diensten

− ze laten toe om de inhoud van de presentatie te

− ze laten toe om informatie te structureren (gebruik

• Blog:

Een blog is een website waarop één of meer personen
zich vrijuit, met een zekere periodiciteit kunnen
uiten. De gesprekken worden in chronologische

eenheden bijgehouden; de lezers kunnen elke eenheid
becommentariëren en aanvullen met externe links
• Buzz Marketing:

Buzz gebruikt geen specifieke medium, maar

maakt gebruik van alle communicatiekanalen om

ruchtbaarheid te creëren rond een bepaald onderwerp.
Het is een soort wilde reclame dat via de verbruiker
gaat en zo de vector van het bericht wordt. Het

verspreidingsschema is dus mond-op-mond (zie

gerucht, buzz). Buzz berust op een verrassingsprincipe

omdat telkens nieuwe middelen moeten worden

− Beheer van forum

creëren.

− Beheer van gebruikers

• Jaarlijks persbericht 2008: 23 maart 2009

− ze maken een workflow mogelijk om bij voorbeelde  

− Wijzigingen van diensten

− Aanpassing van parameters

• Gewone algemene vergadering 2008: 22 april 2008

− ze laten toe dat verschillende gebruikers gelijktijdig

aan eenzelfde document werken

de hoeveelheid gegevens die tussen de browsers

• Halfjaarlijks financieel verslag 2008: 29 augustus 2008

functionaliteiten:

informaticamethode voor de ontwikkeling van
webtoepassingen.

8.2 Financiële kalender

te maken en dynamisch bij te werken via volgende

• Bewerken van inhoud (content management):
De systemen voor de bewerking van inhoud zijn

een reeks programma’s die toelaten om websites

aangewend om aan te spreken en ruchtbaarheid te

• Client-serverapplicatie:

De client-serverarchitectuur wijst op een manier van een
communicatie tussen computers of software. Wanneer
de woorden “server” en “client” slaan op computers,

• Financieel jaarverslag 2008: 8 april 2009
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• Guerilla Marketing:

Dit is onconventionele marketingtechniek voor

doorgaans beperkte budgetten. Ze steunt voornamelijk

op street en viral marketing. Opdat ze effectief zou zijn,

moet ze voldoende innovatief, creatief en origineel zijn
om het doelpubliek aan te spreken.

• HTML (Hypertext Markup Language):

HTML is de computertaal ontworpen en gebruikt om

webpagina’s te beschrijven; ze maakt het o.a. mogelijk

om hyperlinks in een tekst te plaatsen.
dan spreekt men over informaticaserver en client post;

wanneer het slaat op de software die op deze computers
werkt, dan spreekt men over software-server of

software-client. De server staat ter beschikking van een
informaticanetwerk om verzonden klantenverzoeken te
beantwoorden. De clients worden door de gebruikers
bestuurd en verzenden verzoeken naar de server, en

wachten vervolgens op het antwoord om het door te
geven aan de gebruiker.

Een server is in staat om verschillende clients gelijktijdig
te bedienen, wat kan oplopen tot verschillende

duizenden. De 3-Tier-architectuur is een uitbreiding van
de client-serverarchitectuur.
• ColdFusion:

ColdFusion is een middleware informaticataal die

gebruikt wordt om webapplicaties te bouwen op een
type server met dezelfde naam.
• CSS (Cascading Style Sheets):

CSS is een taal De taal CSS wordt gebruikt voor het
beschrijven van een gestructureerd document te

beschrijven in HTML of in XML. CSS wordt gebruikt

om de kleuren, lettertypes, achtergronden en andere

kenmerken van een documentweergave te bepalen. Het
doel is om de structuur van het document (geschreven

in HTML of aanverwante) duidelijk te scheiden van de

weergave (in CSS).

• DOM (Document Object Model):

Het DOM is een aanbeveling van het W3C (Wold Wide

Web Consortium) die een onafhankelijke interface

van elke programmeertaal en elk platform beschrijft,

and amortization):

Bedrijfswinst voor afschrijvingen en
waardeverminderingen.
• E-business:

E-business slaat op een zeer breed concept dat men kan
beschrijven als het gebruik van elektronische middelen
om handel te drijven voor een maatschappij, extern of
intern.

• E-commerce:

E-commerce is een onderdeel van e-business en
laat transacties en online verkoop van goederen
en diensten toe via het internet of andere
telecommunicatienetwerken.

• ERP SYSTEMEN (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING):
Hulpmiddel voor bedrijven om strategische activiteiten
te rationaliseren en te beheren: stockbeheer,

leverancierrelaties, productieplanning, aankopen,

klantendienst, opvolging bestellingen e.d. Een modulair

informaticasysteem verbindt afzonderlijke processen en
waarborgt de uitwisseling van de gegevens tussen een

geheel van geïntegreerde toepassingsgerichte modules.
• Flash:

Macromedia Flash is een programma ontwikkeld

door Macromedia (nu Adobe) sinds 1996 en maakt

het mogelijk om vectoriële en interactieve animaties

te ontwerpen. Dit programma wordt veel gebruikt in
volgende toepassingen:

− Maken van internetsites en spelletjes verspreid via het

en informaticaprogramma’s en scripts toelaat om

World Wide Web.

bij te werken. Het document kan vervolgens

− Maken van multimediapresentaties

de inhoud, de structuur of de stijl van documenten
behandeld worden en de resultaten van deze

behandelingen kunnen terug worden geïntegreerd
in het document zoals het zal worden getoond.
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• EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation

• IAB België:

Het Interactive Advertising Bureau Belgium (IAB België)

software vormt altijd het referentiepunt.
• Portaal:

Een webportaal is een website die als toegangspoort

dient tot een breed aanbod aan diensten en informatie
zoals elektronische posts, discussiefora, zoekmachine
die via een centraal domein of gemeenschap
geconsulteerd kunnen worden.

• RIA (Rich Internet Application):

RIA combineert webtoepassingen met de klassieke

desktop applicaties waarbij de klant zelf een deel van de
handelingen op zich neemt (bijv. Google Maps).

is een beroepsvereniging die alle actoren binnen de

Een RIA kan:

verenigt.

aparte installatie;

te ontwikkelen. Het IAB vertegenwoordigt de belangen

volgens het “sandboxprincipe”

digitale en interactieve communicatiemarkt in België
De bedrijfsleden vinden elkaar hier om samen de markt
van de uitgevers, adverteerders, aankoopcentrales van

mediaruimte, agentschappen en andere dienstverleners
van de informatiemaatschappij. Haar voornaamste
doel is de interactieve markt te ontwikkelen en te

stimuleren. Om dit doel te bereiken werkt het IAB samen
met het merendeel der beroepsverenigingen en staat

voortdurend in contact met de regionale, nationale en
Europese overheden.

• ICT (Information and Communication Technologies):
Informatie- en Communicatietechnologieën

• ITS (Information Technology Systems):
Informatietechnologiesystemen

• Mediaplanning:

Het plannen van mediacampagnes voor adverteerders.
Op basis van een bepaald budget wordt de beste

planning voor de klant bepaald, verdeeld over de

verschillende media om een maximum aantal personen
te bereiken binnen de doelgroep die de klant voor het
product voor ogen heeft.
• Open Source:

De uitdrukking Open Source slaat op een licentiesysteem
voor software die beantwoordt aan een specifieke

definitie zoals bepaald door het Open Source Initiative,

− Maken van illustraties

met als voornaamste kenmerken:

− Maken van reclamebanners

- vrij beschikbare broncode;

− RIA of Rich Internet Application.

Open SourceTM te noemen. De gebruikslicentie van de

- Vrije distributie;

- mogelijkheid tot afgeleide werken

− worden uitgevoerd op de browser en vereist geen

− worden lokaal opgestart in een beveiligde omgeving

• ROI

Return on Investment.

• RSS (Really Simple Syndication):

Dit is een dynamisch bestand van het XML-type dat

het mogelijk maakt om via een RSS-lezer de inhoud te

tonen die voortdurend wordt geactualiseerd. Het is een

uitermate geschikt systeem om nieuws te verspreiden via
informatieve websites (nieuws, wetenschap, informatica

...) of blogs.
• Scripting:

Een scripttaal is een programmatietaalconcept dat wordt

uitgevoerd door middel van een “interpreter” (versus een

“compiler”).

• Sitestatistieken:

Het meten van de bezoekers op internet maakt het

mogelijk om het doelpubliek te bepalen en de frequentie
waarmee een site bezocht wordt op basis van een

aantal indicatoren zoals “het aantal unieke bezoekers”,
“de bekeken pagina’s”, “het aantal bezoeken”, “de

gemiddelde duur van een bezoek”...
• SMS (Short Message Service):

SMS is een dienst die tesamen met mobiele telefonie

wordt aangeboden om korte berichten te versturen en
te ontvangen (70 à 160 karakters, afhankelijk van de

gebruikte taal).

- het publiceren van broncode volstaat niet om ze
61

9. Verklarende woordenlijst

10. contact

Contact
Emakina Group S.A.
Middelburgstraat 64A
1170 Bruxelles
België

BTW 464.812.221

ISIN BE0003843605

Tel. : +32 2 400 40 00
Fax : +32 2 400 40 01

E-mail : think@emakina.com
• Stealth Marketing:

“Stealth marketing” is een marketingtechniek waarbij

• XML (Extensible Markup Language)

XML is een standaard gedefinieerd door het World Wide

Investeerders

acteurs worden ingezet om zo veel mogelijk passanten

Web Consortium die dient om andere talen van het type

Denis Steisel

dat ze te maken hebben met echte consumers die

Als “metataal” maakt XML het mogelijk om een

Tel. : +32 2 400 40 00

trachten te beïnvloeden waarbij deze overtuigd blijven

achter het product staan..Een soort van gesimuleerde of
undercover mond-op-mond reclame.
• Trafiek genereren:

Het geheel van activiteiten dat trafiek op een website

genereert (bezoekers of geraadpleegde pagina’s). Alle

online marketingacties of zoekmachineverwijzingen of

“metataal” te ontwikkelen.

CEO

vocabularium en een grammatica te bepalen die op

E-mail : dst@emakina.com

basis van geformaliseerde regels worden verenigd.
Het is voldoende algemeen opdat de talen die op

XML (XML-dialecten) zijn gebaseerd, gebruikt kunnen

worden om allerlei gegevens en teksten te beschrijven.

Frédéric Desonnay
CFO

Tel. : +32 2 400 40 66

E-mail : fds@emakina.com

zelfs offline marketing kunnen hiervoor dienen.
• Virale Marketing:

Media

Een door een bedrijf opgestarte marketingactie om een

Olivier De Doncker

en hen te stimuleren de boodschap te verspreiden.

Tel. : +32 2 400 40 21

maximum aan internetgebruikers of klanten te bereiken
Dergelijke communicatie heeft het voordeel dat ze zich
bliksemsnel kan verspreiden binnen het netwerk van

Communication Manager
E-mail : odo@emakina.com

vrienden, familie, collega’s van de primaire doelgroep.

De efficiëntie van virale marketing is gebaseerd
op de eenvoudige mond-tot-mondreclame,
peterschap of internetgemeenschappen.
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Emakina Group S.A.
Middelburgstraat 64A
B-1170 Brussel
België

BTW 464.812.221

ISIN BE0003843605

Tel. : +32 2 400 40 00
Fax : +32 2 400 40 01

E-mail : think@emakina.com
http://www.emakina.com

