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Kerncijfers
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *

Evolutie van de omzet (EUR)

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

31.484.834

17.371.543

8.448.423

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)

-28.797.972

-15.794.940

-7.353.261

2.686.862

1.576.603

1.095.162

-636.033

-414.030

-231.108

2.050.829

1.162.573

864.054

-305.193

-32.974

12.907

1.745.636

1.129.599

876.961

AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN **

-891.000

-470.556

-116.904

BEDRIJFSWINST

854.636

659.043

760.057

45.918

-130.114

-1.618

WINST VOOR BELASTINGEN

900.554

528.929

758.439

UITGESTELDE BELASTINGEN

281.917

494.565

-45.216

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-792.196

-381.564

-372.679

1.281.275

1.112.486

457.448

NETTOWINST

390.275

641.930

340.544

A. deel derden

364.401

156.327

1.000

B. deel groep

25.874

485.603

339.544

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

7.423.437

7.864.347

1.590.178

VLOTTENDE ACTIVA

15.042.223

11.474.352

10.260.285

TOTAAL DER ACTIVA

22.465.660

19.338.699

11.850.463

EIGEN VERMOGEN

9.729.505

9.382.179

8.896.576

BEDRIJFSWINST VÓÓR AFSCHRIJFINGEN (EBITDA)
AFSCHRIJVINGEN
BEDRIJFSWINST
FINANCIEEL RESULTAAT
BEDRIJFSWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN **

UITZONDERLIJK RESULTAAT

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / CONSOLIDATIEVERSCHILLEN **

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR) *
IMMATERIËLE ACTIVA

BELANGEN VAN DERDEN
LOPENDE SCHULDEN
NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN/EIGEN VERMOGEN (RETURN ON EQUITY) **

GEGEVENS PER AANDEEL
PRIJS PER AANDEEL (in EUR)

493.893

347.079

10.587

11.131.261

8.680.741

2.857.873

13%

12%

5%

Evolutie van de gemiddelde

31/12/2008

31/12/2007

7,75

11,50

9,50

3.435.409

3.435.409

26.811.380

39.507.203

32.636.385

112.200

55.130

0

COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)

0,2470

0,1918

0,2212

DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)

0,0075

0,1414

0,0988

NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)

0,1128

0,1869

0,0991

NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN OP HANDELSVERSCHILLEN/
AANDEEL (in EUR) **

0,3704

0,3238

0,1332

BEURSKAPITALISATIE (in EUR)
AANTAL ONDERSCHREVEN WARRANTS

personeelsbezetting

*

31/12/2006

3.459.533

AANTAL AANDELEN

Evolutie van de EBITDA (EUR)

* Opgesteld in overeenstemming met de Belgische boekhoudnormen.
** In tegenstelling tot de internationale IFRS-normen, leggen de Belgische boekhoudnormen een afschrijving op de consoliditieverschillen die een
betekenisvolle impact hebben op het netto geconsolideerde resultaat van de onderneming, op.

* Het personeelsbestand van de groep bedraagt 300 personen op 31 december 2008.
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Een wereldcrisis
voor een nieuwe
wereld
Na verscheidene jaren van economische groei
heeft 2008 een periode van onzekerheid ingeluid. Tijdens het voltooien van het jaarverslag
beleeft de financiële wereld stormachtige tijden,
buigen de overheden zich over steeds meer herstelplannen, bevindt de autoindustrie zich in een
noodsituatie en slaat de recessie onverbiddelijk
toe in de Verenigde Staten waar het verlies aan
arbeidsplaatsen zienderogen toeneemt.

“To accomplish great things,
we must not only act, but also dream,
not only plan, but also believe.“
Anatole France

We are living a digital revolution, new technologies have given birth to new
means of interaction. Every day new digital tools open new ways of expression for brands, it’s chaos. Native to this world of complexity, Emakina fuses
imagination and innovation, orchestrates the relevant touch points to build
brand experiences that engage consumers... brand experiences that combine
stories and emotions to create attention, interest and ultimately desire.
Attention is the new currency.
think@emakina.com

www.emakina.com

Deze crisis is anders dan andere. We zijn getuige van een
systematische transformatie waarbij wereldwijd geen enkele
economische sector en regio zal ontsnappen. Hoewel het
waarschijnlijk niet zal verdwijnen, zal het kapitalistische
systeem ingrijpende veranderingen ondergaan die de regels
van het economisch spel voor altijd zullen wijzigen.
Emakina is er zich van bewust dat deze crisis een pijnlijke
overgangsperiode voor ondernemingen wordt. Maar we
denken dat ze de nieuwe technologieën meer dan ooit
de mogelijkheid biedt om het economische model te
veranderen: om haar producten en diensten te verbeteren,
om toegevoegde waarde voor de consument te creëren, om
de kosten te verminderen en de productiviteit te verhogen,
om efficiënter en verstandiger te communiceren, zoals
bij voorbeeld Barack Obama heeft getoond tijdens de
voorbije presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.
Het internet is een belangrijke speler geweest van de
economische en financiële globalisering. Dit nieuwe
medium wordt een speler waar niemand omheen kan
tijdens de grondige veranderingen die in het verschiet liggen.
Door de voorbije twee jaar haar organisatie, geografische
dekking en waaier aan competenties grondig aan te
passen, heeft Emakina geanticipeerd op deze grondige
verschuivingen. Met vijf agentschappen in drie landen en

“Cash-strapped marketers have also typically
emphasized traditional media, such as television and
newspaper ads, while cutting back on new advertising
vehicles. But marketing has evolved rapidly over the
past decade, with traditional media declining in
importance as the Internet and social networking
achieved meaningful scale. Marketing exécutives
trying to rationalize media spending must factor this
new balance into their austerity programs.”
(bron : Mc Kinsey Quarterly)

door zeven nieuwe competence centers die vandaag al
operationeel zijn, zijn we klaar om onze klanten in deze
nieuwe wereld bij te staan. We willen hen helpen om de
uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. Beter nog:
de crisis ondanks nemen we als een echte partner onze
verantwoordelijkheid op en engageren we ons tot betere
prestaties en kwaliteit van onze dienstverlening.
Het management van Emakina bedankt al haar klanten,
aandeelhouders en medewerkers die, de onzekere
tijden ondanks, in ons agentschap en onze visie blijven
vertrouwen. We stellen alles in het werk om de continuïteit
en ontwikkeling van Emakina te kunnen verzekeren waarbij
we de waarden respecteren waarop onze bedrijfscultuur is
geënt.

Uit een enquête van de Unie van Belgische
Adverteerders blijkt dat bij meer dan 90% van de
adverteerders de crisis de mediakeuze beïnvloedt.
Ruim 80% vermindert het reclame budget met
10 tot 20%. (...) Waar er grote verliezers zijn, zijn
er ook grote winnaars en dat is hier niet anders.
Liefst 45 procent van de ondervraagden wil meer
reclamegeld gaan spenderen aan het internet.
Slechts 8% verwacht een daling van het onlinebudget. Dat betekent dus dat netto 37 procent
van de adverteerders zelfs in dit crisisjaar extra zal
investeren in internetreclame.
(bron : De Standaard, 12 februari 2009)
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2
Geschiedenis
en visie
Emakina is in 2001 ontstaan door de samensmelting van drie agentschappen : Emalaya,
Net At Work en Ex Machina. De drie onderneminging, drie complementaire exptertises,
zijn samengesmolten tot het merk “Emakina”,
een samentrekking van “Emalaya” en “Ex
Machina”. In juli 2006 kende Emakina een succesvolle introductie op Alternext, het segment
van Euronext voorbehouden aan KMO’s in volle
groei.

Deze introductie op de financiële markt heeft Emakina
de kans gegeven om zijn uitstraling op Europees niveau
uit te breiden.
In 2008 heeft Emakina deze internationale uitbouw
aangevuld met competence centers gespecialiseerd in
specifieke domeinen binnen de digitale media: meting
van de “Return on Investment” en de marketing van
zoekmachines (Emakina/Perform), planning en aankoop
mediaruimte (Emakina/Media), social media en public
relations (Emakina/Social), interactieve direct marketing
(Emakina/Direct), mobiele toepassingen en websites
(Emakina/Mobile), creatieve hot shop (Emakina/aprilFIRST)
en audiovisuele productie (Emakina/Motion).
Door haar creatieve, technologische en business expertise krachten te bundelen, is Emakina uitgegroeid tot
het eerste interactieve bureau op de Belgische markt en
hoort vandaag tot twintig grootste Europese spelers binnen de sector. Deze sterke groei is een bevestiging voor
de ambitieuze langetermijndoelstelling van de Emakina
groep: doorstoten tot de top 5 van de Europese interactieve bureaus.

3
Positionering :
Building Brand
Experiences
De digitale media vormen ondertussen een
strategische uitdaging voor elke onderneming
die vandaag wil slagen in deze “interconnected world”. Tegelijk drijft de globalisering van
de handelstranscaties de concurrentie tussen
de internationale spelers op en is de manier
waarop we communiceren, ons informeren,
zaken doen en ons tot de consument richten,
ingrijpend veranderd.
Binnen deze continu veranderende wereld tegen een
gestaag toenemend ritme, helpt Emakina als een
Europees netwerk van interactieve bureaus haar klanten
bij de integratie van de nieuwe informatietechnologieën
en communicatie in het geheel van hun activiteiten.
Emakina profileert zich in het bijzonder als een Full Service
Digital Agency. Wat wat houdt dit in?
De digitale revolutie heeft vandaag geleid tot een explosie
van het aantal distributiekanalen: website, blogs, e-mail,
RSS, sociale netwerken, zoekmotoren, videoplatformen...
Dezelfde revolutie creëert ook nieuwe digitale biotopen
met verschillende dragers: het internet, de mobiele
telefoon, de MP3-speler, de videospelconsole, de
interactieve televisie... en waarschijnlijk staan ons nog
een pak nieuwe dingen te wachten.
Ondernemingen hebben een sterke en betrouwbare
partner nodig die in staat is de boodschap en waarden
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van hun product duidelijk, volledig en coherent over
te brengen binnen de toenemende complexiteit van
het medialandschap. Emakina kan als gevestigde speler
binnen de sector van de digitale media de raakpunten
met de consument dermate organiseren voor de opbouw
van relevante en innoverende “brand experiences”
die de aandacht van de consument opeisen en tot
interactie leiden met hun merk, hun product of hun
dienstverlening.
We zijn er ons van bewust dat de nieuwe technoligieën
doorgaans worden geassocieerd met een zeer typisch,
eerder gesloten milieu, voorbehouden aan een klein
groepje ingewijden. Emakina bestaat uit een groep
mensen die de passie deelt voor dit nieuwe universum.
Maar we zijn evenzeer gedreven om de uitdagingen aan
te gaan en oplossingen te zoeken voor de problemen die
onze klanten ons toevertrouwen.
Emakina beschikt over een ploeg van specialisten die in
staat is de totaliteit van uw behoeften voor zijn rekening
te nemen, ongeacht de doelstelling, het type project of
de aard van de opdracht. De samengebalde concentratie
van talenten binnen één bureau maakt het leven voor een
onderneming veel eenvoudiger : bij Emakina ontdekken
ze eenzelfde vertrouwenspartner die hen doorheen het
geheel van de digitale media loodst, hen bijstaat in het
maken van de goede keuzes en en hen in staat stelt zich
uitsluitend op de strategische doelstellingen te focussen.
Vier kernactiviteiten en zeven competence centers vormen
de pijlers waarop Emakina berust om deze geïntegreerde
aanpak te realiseren.
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4
De vier
kernactiviteiten
van Emakina
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4.1

4.2

4.3

4.4

Strategisch advies

Realisatie van websites

Interactieve communicatie

Ontwikkeling van
webtoepassingen

Elke samenwerking met Emakina start met een denkproces
over de best te ontwikkelen strategie.
Haar strategische cel is gespecialiseerd in informatiearchitectuur en ergonomie (usability) binnen het domein
van online media: Wat is de beste inhoud en navigatiestructuur voor uw website? Welke diensten bieden
een toegevoegde waarde in functie van uw doelgroep?
Hoe de klantencontacten, bestellingen en dienst na verkoop beheren? Kortom, hoe een website of toepassing
bruikbaar maken voor de internetgebruiker? Emakina volgt
de laatste tendensen, innovatieve ideeën, de best practises
die het agentschap kan toepassen in het voordeel van de
klant op de voet.
Eens het project gerealiseerd, moet het voordeel dat het
heeft opgebracht, worden geëvalueerd. Dit is het werk van
het competence center Emakina/Perform, gespecialieerd in
de meting van de bezoekersaantallen, berekening van de
ROI en zoekmachine marketing (Search Engine marketing).

Het internet is een nieuw medium waarvan de website de
hoeksteen vormt. Emakina realiseert uw publieke webstite,
intranet (voor het personeel van uw onderneming) of extranet (voorbehouden aan klanten, partners, onderaannemers, distributienetwerken of vertegenwoordigers van uw
onderneming).

Het internet is een schitterend communicatie-instrument
dat zijn geloofsbrieven heeft verdiend tegenover de
traditionele media. Binnen Emakina staan de creatieve
studio en de creatieve hot shop Emakina/aprilFIRST in voor
de realisatie van websites, mond-aan-mond campagnes,
communities, wedstrijden en spelletjes, newsletters...
waardoor de consument uw merk of product opmerkt. De
eenheid Emakina/Mobile zet uw website of campagne om
naar eender welke terminal: iPod, mobiele telefoon, PDA...

Het internet is ook een software-interface die de mogelijkheid
tot interactie tussen klanten en ondernemingen verhoogt.
Deze transacties kunnen op het internet verschillende
vormen aannemen: een overschrijving uitvoeren, een
catalogus bestellen, een hotelkamer boeken... Ook de
doelstellingen kunnen zeer divers zijn: informatie verstrekken
aan de consument, kosten besparen, de verkoop opdrijven...
Emakina staat in voor de volledige realisatie van dit soort
projecten, vanaf de conceptontwikkeling over de opstart,
via de ingebruikname tot en met de maintenance.
Deze ontwikkelingen vormen vaak een gelegenheid om
de interne processen van de onderneming te herbekijken.
Ze moeten ook geïntegreerd worden in de bestaande
heterogene systemen of soms gebruik maken van een
doordachte combinatie van online en offline processen

Emakina beheerst naast het design en advies m.b.t. de
usability van uw website, ook de technologische kennis om
een CMS of Content Management Systeem te installeren
waarmee uzelf de inhoud van uw website in samenhang
van de IT infrastructuur van uw onderneming kan beheren.
Emakina kan ook de hosting en onderhoud van uw website
voor haar rekening nemen en zo een totaaloplossing voor
uw behoeften te bieden.

De mix aan diensten van Emakina is recent verrijkt met het
competence center Emakina/Media (infra) dat u adviseert
bij de aankoop van mediaruimte en mediastrategie.

11

5
De
competence
centERS
Emakina heeft maar liefst zeven competence
centers opgezet om haar dienstverlening te kunnen
optimaliseren. De teams zijn samengesteld uit
specialisten met een uitgesproken voorliefde voor
hun vakgebied. Elk competence center focust op
een welbepaald domein dat gelinkt is aan de
digitale media en maakt het voor u mogelijk om uw
return on investment op uw online aanwezigheid
te maximaliseren. De competence centers zijn
echte, autonome entiteiten en alle bureaus van
de groep kunnen ze mobiliseren wanneer dit past
binnen de noden van de klanten.
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SOCIAL MEDIA

E-MAIL

EMAKINA/SOCIAL

EMAKINA/DIRECT

SEARCH ENGINE

MOBILE

EMAKINA/PERFORM

EMAKINA/MOBILE

VIDEO

DISPLAY

EMAKINA/MOTION

EMAKINA/MEDIA

consumer

channels
brand
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5 I

De competence centers

5 I

5.1

Emakina/aprilFIRST
Doelstelling : de beste creatieve concepten vinden om van
uw campagne een succes te maken en uw merkbekendheid
een extra boost te geven. Emakina/aprilFIRST is het testlabo
van een zeer getalenteerd team dat “out of the box”
denkt en alle mogelijke kanalen (zoekmachines, display
advertising, Web 2.0, guerilla marketing…) aanboort om
het interactieve van de online media volledig ten dienste te
stellen van uw communicatie en zo uitzonderlijke “brand
experiences” te creëren.
Het actieterrein van Emakina/aprilFIRST is erg divers: branding
campaigns, buzz en virale marketing, actions binnen de sociale
netwerken, strategische planning, brainstorming, copywriting
… In 2008 is Emakina/aprilFIRST reeds beloond met een
Webby Award (de hoogste erkenning in de internetwereld)
voor de campagne”I Need To Go”, of de internettoiletten die
voor de ING bank zijn gemaakt.
In 2008 is Emakina/aprilFIRST reeds beloond met een
Webby Award (de hoogste erkenning in de internetwereld)
voor de campagne”I Need To Go”, of de internettoiletten
die voor de ING bank zijn gemaakt.

COMPETENTIES
• Idea Generation
• Strategische planning
• Engagement Planning
• Geïntegreerde branding campagnes
• Virale marketing
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5.2

Emakina/Media
Emakina/Media is het eerste digitale media-agentschap
(strategie, planning en media buying) op de Belgische
markt en wil zo de adverteerders in staat stellen om al
meteen vanaf de conceptfase van hun campagnes hun
mediastrategie te integreren in symbiose met alle andere
elementen die bijdragen tot hun succes (constructie
van websites, meting van de return on investment...).
De innoverende positionering op de Belgische markt heeft
tot doel om efficiëntere strategieën te kunnen aanbieden,
zonder compromis met de traditionele media.
Emakina/Media is actief in vier landen : België, Frankrijk,
Luxemburg en Nederland. De digitale media vormen de
de ruggegraat van haar activiteiten, maar Emakina/Media
stemt haar dienstverlening ook af op de traditionel media :
televisie, radio, bioskoop, pers en “out of home”

COMPETENTIES

De competence centers

5.3

5.4

Emakina/Perform

Emakina/Direct

Emakina en The Reference hebben samen Emakina/Perform
opgezet en is gespecialiseerd in zoekmachinemarketing
(Search Engine Marketing) en Web Analytics. Dit
kenniscenter bestaat uit een team van tien gecertifieerde
experten: ontwikkelaars, business analisten, business
intelligence experts en e-marketing consultants.

E-mail is het uitgelezen kanaal om klantenbinding te
verzorgen. Emakina/Direct is de entiteit gewijd aan
interactieve direct marketing. Emakina/Direct helpt u om
een constante dialoog uit te bouwen met uw contacten
en staat u bij doorheen het volledige proces: keuze van het
platform, databasebeheer en opzet (“data warehousing”),
opstellen van de content, grafische creatie, integratie met
andere tools (CMS, CRM...), resultatenanalyse.

Emakina/Perform stelt een ruim dienstenpakket voor dat u
in staat stelt de return on investment van de digitale media
te evalueren en optimaliseren : opzetten van keyword
buying campaigns, installatie van web analytic tools, het
creëren van gepersonaliseerde rapporten, het optimaliseren
van websites voor betere zoekmachineresultaten...
Door het combineren van deze competenties helpt Emakina/
Perform u de volledige consumentencyclus te volgen, vanaf
zijn eerste bezoek aan uw website tot aan zijn aankoop en
ook via zijn inschrijving op uw nieuwsbrief. Het Emakina/
Perform team staat in voor een duidelijk en transparant
delen van de kennis met de klanten (dus geen « black box »
dienstverlening) waarbij volledige kennisoverdracht en het
verrijken van hun professionele praktijk zijn vooropgesteld.

Emakina/Direct heeft reeds meer dan 250 internationale en
complexe campagnes op zijn palmares voor grote namen
als Electrabel Suez GDF, Teleroute, Fortis, Proximus, Solvay
en Groupe Flammarion.

Zowel nationale als internationale klanten als KBC, Truvo,
Bekaert en Thomas Cook hebben Emakina/Perform reeds
als partner gekozen.

• Mediastrategie

• Mediaplanning

• Aankoop mediaruimte
• Meting van de ROI

• Analyse en benchmarking

COMPETENTIES

COMPETENTIES

• Web Analytics

• E-mail marketing

(Search Engine Marketing)
• Return On Investment metingen

• Contentcreatie

• Zoekmachinemarketing

• Optimalisatie van de campagnes
• Design en integratie
• Data Warehousing
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5 I

De competence centers

5 I

De competence centers

5.7

5.5

5.6

Emakina/Social

Emakina/Motion

Elke dag worden er wereldwijd tientallen virale marketing
campagnes gestart. Maar slechts enkele slagen erin om echt
door te dringen tot de sociale media (blogs, fora, sociale
netwerken...) en er de nieuwe opinieleiders te bereiken.
Emakina/Social is een competence center dat voor u zijn
pan-Europees netwerk van beïnvloeders inzet om een
mond-aan-mond campagne te activeren, uw bekendheid
binnen de sociale media te optimaliseren en van uw
campagne het laatste succes te maken waarvan iedereen
op het net heeft gehoord. Pfizer, Electronic Arts en Audi
hebben voor hun buzz campagnes en PR-operaties reeds
een beroep gedaan op Emakina/Social.

In navolging van YouTube heeft video de voorbije jaren een
ware explosie gekend op het internet, Emakina/Motion,
gespecialiseerd in audiovisuele producties, realiseert video’s
vanaf de casting tot en met de “final cut” voor eender welke drager van het project: website, interactieve marketingcampagne, interactieve kiosk, affichage, podcasting ...
Talrijke klanten hebben Emakina/Motion toevertrouwd hun
interne of externe communicatie in beeld om te zetten:
Electrabel, SWIFT, Wrangler, Europese instellingen ...

Emakina/Mobile
Met de ontwikkeling van de mobiele netwerken van de
derde generatie en de komst van nieuwe terminals, zoals
iPhone, dringt het net de mobiele wereld binnen en opent
het haast ongekende mogelijkheden om om het even waar
en wanneer in contact te komen met de consument.
Emakina/Mobile helpt ondernemingen hun weg te vinden
in dit nieuwe “always on” universum en om hun potentieel
te “mobiliseren”. Hierbij kan het gaan om het compatibel
maken van uw website voor verschillende dragers, de productie van relevante multimediacontent of het concipiëren
van reclamecampagnes, inspelend op de eigenheid van de
drager.
In samenwerking met Siruna heeft Emakina/Mobile al een
aantal belangerijke realisaties op haar naam kunnen schrijven, o.a. binnen de projecten voor Truvo (de Gouden Gids),
de VRT (Vlaamse Radio en Televisie) en de kabelmaatschappij Telenet. Emakina en Emakina/Mobile hebben voor rekening van Volkswagen ook VW Escape TV gerealiseerd: het
eerste televisiekanaal voor podcasting.

COMPETENTIES
• Social Media Marketing (campagnes opzetten)

• Audiovisuele productie : casting, reperage,

pagne binnen een pan-Europees netwerk van
beïnvloeders)
• Social Media Optimisation (optimaliseren van de
website voor de sociale media)
• Social Media Monitoring (scanning binnen de
sociale media)

• Post-productie : montage, motion design…

• Social Media Seeding (verspreiding van de cam-
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COMPETENTIES

het draaien

• Advertainment : films, podcasting, “webisodes”,

WebTV…

Klaar om uw merk op zak te hebben ?

COMPETENTIES
• Mobile advertising
• Mobile websites

• Content voor mobile

• iPhone toepassingen
• SMS toepassingen

17

6
De groep
Emakina
Emakina is sinds haar introductie op Alternext
in 2006 uitgegroeid tot een Europees netwerk
van interactieve bureaus met vestigingen in
drie landen : België, Nederland en Frankrijk. Wij
schetsen u in het kort de geschiedenis en identiteit van alle spelers die vandaag deel uitmaken
van de groep Emakina.

Emakina Group SA
België

Emakina Belgique SA
Emakina.EU SPRL*
Design is Dead BVBA
The Reference NV
Emakina Media SA
Frankrijk

Reflect SA
Emakina France SARL

6.1

Emakina Belgique
(Brussel)

Emakina Belgique, ontstaan in 2001, is een Full Service
Digital Agency dat vier soorten activiteiten aanbiedt : de
creatie van websites, interactieve communicatie, e-commerce en strategische consultancy. Beloond met talrijke
internationale onderscheidingen, combineert Emakina de
zakelijke aanpak, de technologische kennis en creatieve inspiratie om de digitale mediastrategieën voor ondernemingen uit te stippelen.
Emakina Belgique werkt onder andere voor Proximus,
d’Ieteren, Fortis, Dexia, ING, GSK, Pfizer, Vacature / Références en Brussels Airlines.

6.2

Emakina.EU*
(Brussel)

Tegenover de vele uitdagingen ten gevolge van de mondialisering en de uitbouw van Europa, zijn de digitale media
uitgegroeid tot een cruciaal communicatiemiddel tussen de
burger en de internationale organisaties. Emakina.EU begeleidt deze spelers op het terrein van de digitale media
spreken.
Dit bureau, opgericht in 2009, positioneert zich als een
competence center dat zich kan beroepen op de bestaande
expertise van de groep Emakina op creatief, technologisch
en strategisch vlak. Het gespecialiseerde team in institutionel communicatie legt zich volledig toe op de noden van dit
soort spelers.
De NATO, de Verenigde Naties, de Europese Commissie en
het Europees Parlement horen tot de eerste klanten die met
Emakina.EU als partner in zee zijn gegaan.

Nederland

6.3

6.5

Design is Dead

SunTzu

Het Antwerpse bureau Design is Dead, opgericht in
1998, verweeft grafische virtuositeit met creativiteit en
technologische kennis voor de kliënteel tot zeer bijzondere
interactieve projecten.

SunTzu maakt sinds april 2007 deel uit van de groep
Emakina. Dit bureau wil een band creëren tussen merk
en doelgroep via een mix van traditionele en digitale
media. Via de band tussen merk en consument leert de
adverteertder zowel zijn doelgroep als de behoeften van
deze doelgroep beter kennen. Bij een SunTzu campagne,
die alle mogelijke communicatiekanalen (affichage, acties
op de verkooppunten ...) uitspeelt, ligt het zwaartepunt toch
op het internet omdat dit het uitgelezen kanaal is om de
relatie met de doelgroep te verdiepen. De eerste grote klant
was Conimex, een van de Unilever merken gespecialiseerd
in Oosterse/Indonesische keuken. SunTzu werkt vandaag
voor een twintigtal merken van deze reus op de markt van
de convenience goederen (Dove, Unox, Knorr, Axe, Ola...).

(Antwerpen)

De ploeg geniet het vertrouwen van o.a. Panasonic Batteries,
Ecover en Live Nation (Clear Channel). Design is Dead is ook
actief voor diverse Belgische culturele spelers.

6.4

The Reference
(Gent)

The Reference is historische gezien het allereerste Belgische
webbureau, opgericht in 1993. Vandaag stelt het een rijk
palet aan multidisciplinaire experten tewerk die hoofdzakelijk
werken voor belangrijke accounts. De filosofie van The
Reference zit vervat in het adagio “It’s not a website, it’s
your business”.
Waar een website vroeger op een op zich staand project was
dat zijn voltooiing kende bij het online gaan, is het vandaag
verweven met alle activiteiten binnen een onderneming.
De uitwerking en ontwikkeling van een website heeft
gevolgen voor alle afdelingen van de onderneming en de
waardeketen. Het begrip return on investment staat centraal
bij de aanpak van The Reference : het team levert constant
inspanningen om te bewijzen wat een site oplevert via de
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI), publieksmetingen (Web
Analytics), de conversieratio van bezoeker naar klant...
zodat de lat steeds hoger kan worden gelegd.
De klantenportefeuille van The Reference bestaat uit KBC/
CBC, Axa, Truvo, Ackermans & van Haaren, Fidea, Atos
Wordline, de VRT, Telenet, Brussels Airport, Cofinimmo,
Luminus, CM, Thomas Cook, Betafence, Santander, Fluxys
en talrijke andere ondernemingen.

(Rotterdam)

Naast Unilever heeft SunTzu minstens even prestigieuze
internationale klanten als Microsoft en zijn MSN portaalsite,
Logitec of Maxxium. Op nationaal vlak is het bureau ook
actief voor Air France, KLM, de NCRV, Den Hartogh Logistics,
Renhardt en Art. 1.

6.6

groupeReflect
(Parijs en Limoges)

Het in 1997 opgerichte groupeReflect is gevestigd in Parijs
en Limoges en is op de Franse markt actief als een Full
Service Interactive Agency. In mei 2007 verwerft Emakina
groupeReflect. Deze samenwerking is ingegeven door een
gemeenschappelijke bedrijfscultuur met eenzelfde streven:
ervoor zorgen dat de klanten die met Emakina in zee
gaan via de nieuwe technologieën van een concurrentieel
voordeel kunnen genieten.
groupeReflect is actief voor de grote Franse en internationale
ondernemingen zoals Business Objects, Cisco, Legrand,
Libération, Accor, Nike…

SunTzu BV

* De onderneming B. On The Net is het voorwerp geweest van een overdracht van de onderdelen van het handelsfonds en is in de loop van het tweede
semester omgevormd tot Emakina.EU
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7
CASES

7.1

7.2

Pfizer Europe
Quitters Arcade

Teleroute
Transport Plaza

Uitdaging
Door het internet is de houding van de patiënt ten opzichte
van de geneeskunde de voorbije tien jaar grondig veranderd.
Hij gaat zelf op zoek naar informatie, wisselt informatie uit
op de fora of trekt de diagnose van zijn arts na via de diverse
zoekmotoren. Geconfronteerd met deze gewijzigde context,
heeft Pfizer Europe Emakina gevraagd een Europese virale
marketingcampagne uit te werken die rokers meer moet
aanzetten om hun dokter op te zoeken om een oplossing te
vinden voor hun tabaksverslaving.

Uitdaging
Teleroute, onderdeel van de groep Wolters Kluwer, is een
pan-Europese onderneming die de transportsector bedient
met elektronische dienstverlening. Teleroute is actief in 27
landen en gaf als eerste vorm aan een onlinedienst voor
vrachtuitwisseling waardoor vrachtbedrijven tijd en kosten
konden besparen door hun logistiek systeem te veranderen.
De onderneming wenste een online community op te zetten
om haar verankering binnen de transportwereld te vergroten
en die ook als verlengstuk kan dienen voor de talrijke professionele initiatieven.

Uitwerking
Tijdens het tweede semester van 2008 is de Quitters Arcade campagne in vijf Europese landen ontvouwd waarin eer
wordt betoond aan enkele klassiekers onder de videospelen.
Op de website www.quittersarcade.com kan de cybernaut
drie mini-spelletjes testen, toevoegen aan z’n profiel op het
sociale netwerk Facebook, verwerken in z’n blog en z’n omgeving uitnodigen om mee te doen. Aan het einde van elk
spel worden de spelers via een boodschap uitgenodigd om
het tabaksverslaving te overwinnen door een voorschrift dat
hun behandelende geneesheer kan afleveren.
Resultaat
Binnen zes maanden is Quitters Arcade via Emakina/Social
erin geslaagd tienduizenden spelers in Europa aan te trekken
door intens communiceren binnen de blogsfeer en de sociale mediakanalen. Het vernieuwende aspect van deze campagne is ook opgepikt door diverse Europese media zoals de
kranten Het Nieuwsblad en De Standaard in België en ook El
Pais en El Mundo in Spanje.
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Uitwerking
Transport Plaza vormt het eerste sociale netwerk dat zich uitsluitend richt op de spelers in de transportwereld. Eens geregistreerd via de website, kunnen nieuwe zakelijke contacten
worden aangeknoopt, de laatste nieuwtjes over de sector
verkend en blijft men op de hoogte van de meest recente
gebeurtenissen die gelinkt zijn aan de transportbusiness.
Resultaat
Teleroute positioneert zich vandaag door Transport Plaza
als een van de marktleiders binnen de sector en plukt de
vruchten van de constante band met zijn klanten en partners en onderstreept zijn bedrijfsimago als technologisch
vernieuwer.

7.3

7.4

Keytrade Bank – Campagne
“Members Get Members”

Volkswagen
VW EscapeTV

Uitdaging
Keytrade Bank (onderdeel van Crédit Agricole) was de
eerste online bank (100%) op de Belgische markt en is de
onbetwiste leider inzake online transacties. Met meer dan
90 000 klanten op z’n dashboard heeft Keytrade Bank de
voorbije twee jaar een indrukwekkende groei gekend,
niettegenstaande de financiële crisis.

Uitdaging
In 2006 begon Volkswagen marktaandeel te verliezen in België. Na jarenlang hoge toppen te hebben kunnen scheren
met de Golf GTI, begon het automerk zijn glans te verliezen
bij de jonge bestuurders die niet langer spontaan kozen voor
dit merk bij de aankoop van hun eerste voertuig. Daarop
vroeg Volkswagen Emakina om het merk een verjongingskuur te geven en daarbij in te spelen op de nieuwe communicatiemiddelen van de doelgroep van 18-28 jarigen.

Als challenger in het bankwezen wenste Keytrade Bank
een grote wervingscampagne op te zetten gebaseerd op
de aanbevelingen van de bestaande klanten voor hun
omgeving. Daarbovenop wilde Keytrade Bank ook het effect
van louter mond-aan-mond reclamecampagne testen zonder
een beroep te doen op de traditionele media om de actie te
promoten.
Uitwerking
De campagne draaide rond het peterschap : als klant van
Keytrade Bank werd je uitgenodigd om vrienden via een
gepersonaliseerde boodschap aan te zetten om klant te
worden. Voor elke nieuwe klant werden zowel peter als
petekind beloond met een bonus van twintig euro, dus
naarmate men meer klanten kon aandragen, des te groter de
winst. De lancering van de campagne is ook gepaard gegaan
met een PR-operatie om “buzz” te creëren bij de klanten
Resultaat
Het vooropgezette resultaat om 500 nieuwe klanten te
werven werd verpulverd door de perfecte combinatie
tussen creativiteit en ervaring qua virale marketing . Binnen
zes weken sloten zowat 1700 nieuwe klanten zich aan bij
Keytrade Bank, dus met een conversiegehalte van om en
bij 18%. En de klanten hebben zicht ontpopt tot echte
ambassadeurs van het merk en hebben om van andere
internetgebruikers petekinderen te maken gebruik gemaakt
van blogs, fora, reclame op Google, Facebook... En belangrijk
voor Keytrade Bank: een kostenplaatje dat 100% lager lag
dan een campagne via de traditionele media.

Uitwerking
VW EscapeTV werd in juni 2006 gelanceerd en was het eerste « advertainment »-project in België. Drie seizoenen lang
kregen de cybernauten de kans om à la carte een eigen uitzendingen in elkaar te steken, hun eigen TV-uitzending en
om zich op hun favoriete rubrieken te abonneren: muziek,
bioskoop, sport, extreme sporten, beroemdheden... Kabeltelevisie werd overbodig: VW EscapeTV was te bekijken via
het internet, op je iPod, iPhone, draagbare spelconsole... Zo
heeft het merk Volkswagen aansluiting gevonden tot de digitale biotoop waarin de jonge consumenten zich bewegen.
Resultaat
Na twee jaar hoorde Volkswagen tot het “top of mind”
niveau binnen het beoogde marktsegment en groeide het
marktaandeel van de VW Polo met 13% (zonder productvernieuwing). Een andere indicator voor het succes van deze
verjongingskuur is dat de gemiddelde leeftijd van de VW
Polo-bestuurder is gedaald.
VW EscapeTV heeft ook belangerijke gevolgen gehad op
PR-vlak. Het leverde onverwachte media-aandacht voor een
automerk op in Elle België, Flair, Télé Moustique… De visibiliteit heeft er ook toe geleid dat de ketens TMP en MCM Belgique hun beste programma’s naar voren moesten schuiven
in hun zendschema. Het is de eerste keer geweest in de Belgische televisiegeschiedens dat een uitzending die bedacht
is voor de digitale media de wereld van het kleine scherm is
binnengedrongen.
VW EscapeTV heeft ook diverse nationale en internationale
prijzen weggekaapt voor het innoverende aspect van dit initiatief.
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I

Cases

7.5

7.6

AGC
Websites

deFilharmonie
DeFilHarmonie for Kids

Uitdaging
AGC is de grootste glasproducent ter wereld. In september
2007 werd het Belgische filiaal Glaverbel AGC Flas Glass
(www.agc-flatglass.com). De gelegenheid om de aanwezigheid van het merk op het internet volledig te herzien en z’n
imago af te stemmen op de nieuwe media.
Uitwerking
Binnen een erg krappe deadline creëerde Emakina vier
nieuwe websites: AGC Flat Glass (www.agc-flatglass.eu),
AGC Europe (www.agceurope.com), AGC Flat Glass Europe
(www.agc-flatglass.eu) en AGC Automotive ( www.agcautomotive.eu ).
Emakina intstalleerde ook de emagiC CMS.Net oplossing,
gekozen opdat de verschillend AGC-teams zelf de content
van de websites kunnen beheren.
Resultaat
Door de bijdrage van Emakina heeft AGC haar positionering
vernieuwd en coherent uitgewerkt, zowel nationaal als internationaal. AGC vestigt zich als absoluut marktleider binnen
zijn sector. Via het content management systeem emagiC
CMS kunnen de verschillende AGC-teams meer dan duizend
pagina’s homogeen en gecentraliseerd, in vijf verschillende
talen, beheren. Dit leidt tot een verbeterde effeciëntie en
productiviteit voor deze speler van wereldformaat.
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7

Uitdaging
Het is vandaag een schier onmogelijke opdracht geworden
om kinderen belangstelling te laten krijgen voor klassieke
muziek. deFilharmonie (Royal Flemish Philharmonic) is deze
uitdaging echter aangegaan door een speciaal programma
uit te werken waardoor jongeren klassieke muziek in een
nieuw daglicht kunnen ontdekken. De website moet de originaliteit van het project in de kijker plaatsen.
Uitwerking
Een uitmuntend voorbeeld qua creativiteit vanwege de
groep Emakina. De website (http://kid.defilharmonie.be/)
is het werk van het bureau Design is Dead. De ouders en
kinderen leren interactief en ludiek op voorhand meer over
de concerten, verkennen luisterboekjes en ontdekken welke
muzikanten een orkest vormen. Een geheel waar video en
animatie worden samengebracht via Flash technologie.
Resultaat
Een TV spot of een glossy kleurenbrochure zouden niet in
staat zijn om de gebruikelijke vooroordelen ten opzichte van
de klassieke muziekwereld van de kaart te vegen, waar deze
website wel in slaagt. De Filharmonie is uitgegroeid tot een
ware ambassadeur om klassieke muziek te promoten bij de
allerjongsten.

I

Cases

7.7

7.8

Betafence
Website

Proximus
Website

Uitdaging
Betafence is wereldmarktleider in totaaloplossingen voor
omheiningen, toegangscontrole en detectiesystemen,
met filialen over de hele wereld. De onderneming heeft
13 productievestigingen in 12 landen, met hoofdzetel in
België. Betafence was op zoek naar één platform om de
content van de verschillende lokale websites te beheren.
De onderneming wenste een vernieuwende manier om
haar productcatalogus voor te stellen en zo het innovatieve
karakter van haar activiteiten uit te spelen.

Uitdaging
Proximus (Belgacom groep) is de belangrijkste Belgische
mobiele operator. Het is een uiterst concurrentiële markt
waar de spelers voortdurend met hun producten en diensten
visueel aanwezig moeten zijn en blijven. Het gebruik van het
internet maakt het mogelijk om de kosten te verlagen en
beter in te spelen op de verwachtingen van de consumenten.
Proximus was op zoek naar een betrouwbare en stabiele
partner die zowel op een creatief, technologisch als
strategisch vlak uitblinkt.

Uitwerking
Het bureau The Reference heeft de nieuwe Betafence
corporate website ontwikkeld
(www.betafence.co.uk)
met een vernieuwende navigatie waardoor men in enkele
clicks toegang krijgt tot de standaarden, specificaties,
productpagina’s en de technische installatieplannen. Als
klant bestaan er drie manieren om een product terug te
vinden op basis van de informatie waarover hij al beschikt:
per toepassingsgebied, per productcategorie of via een
speciale zoekmodule om de producten zelf te vinden.
Bovendien wordt via een Google Map de dichtsbijzijnde
verdeler aangegeven.

Uitwerking
Emakina tekent al vele jaren voor Proximus.be. We begeleiden
de klant vanaf de conceptfase (hoe de informatie en
webarchitectuur in functie van de verschillende doelgroepen
organiseren) tot en met de realisatie van diverse platformen
en interactieve toepassingen die het merk Proximus een
nieuwe dimensie geven.
Resultaat
Proximus.be is de communicatiespil van deze operator die
die het internet inzet als een echte troef om de coherentie
van z’n merk te versterken, nieuwe klanten te verleiden en de
bestaande klanten het dienstenpakket te laten ontdekken.

Resultaat
De gebruikte Ajax technologie geeft de gebruiker een
desktop-ervaring wat leidt tot een positieve impact van de
Betafence merkperceptie. Sitecore, het gekozen content
management systeem, maakt het mogelijk voor elk land waar
zich een onderneming bevindt, de informatie gecentraliseerd
en coherent te beheren.
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Cases

7.9

7.10

7.11

7.12

Ecover
The Healthy Home

Thomas Cook
e-commerce website

Libération
ExpressO

Truvo
mobile website voor de
Gouden Gids

Uitdaging
Binnen de markt van de “groene” onderhoudsproducten
geldt Ecover als de merkleider die erin geslaagd is het ecologisch bewuste publiek voor zich te winnen, maar haar boodschap en waarden wil vertalen naar een publiek dat zich minder bewust is van wat er ecologisch op het spel staat.

Uitdaging
Thomas Cook is een reus binnen de reismarkt. In België
positioneert de onderneming zich als touroperator en
als luchtvaartmaatschappij. Gezien het groeiend aantal
internetgebruikers dat het internet gebruikt om hun
volgende vakantie “à la carte” te plannen, wilde Thomas
Cook de e-commerce website grondig veranderen met een
drievoudige doelstelling: het merk als absolute speler op de
e-leisure markt positioneren, het aantal online reservaties
verhogen en Thomas Cook meer als luchtvaartmaatschappij
in de kijker zetten.

Uitdaging
Met de sterke opkomst van de nieuwe multimediaterminals
en de derde generatie netwerken, kunnen de grote
mediamerken het mobiele internet niet langer negeren als
distributiekanaal voor hun content. Naar aanleiding van
de lancering van de iPhone op de Franse markt, wenst de
leidende krant Libération een speciale afgeleide van haar
eigen website voor de Apple telefoon.

Uitdaging
Truvo is de uitgever van de Gouden Gids, de grootste
commerciële telefoongids op de Belgische markt. Als
uitgever wordt Truvo geconfronteerd met de uitdagingen
die de multimedia stellen en wenst zijn product via zoveel
mogelijk kanalen aan te bieden om de surfers te bereiken
die op zoek zijn naar informatie over een onderneming.

Uitwerking
Je wilt het beste voor uw kinderen en partner. Je probeert
gezond te eten en te leven. Maar wat zijn de gevolgen van
je gezin op het milieu? Hoe ecologisch is je levensstijl en hoe
gezond is je huis? “The Healthy Home” (www.thehealthyhome.eu), gerealiseerd door Design is Dead, is een Europees
platform waar je tips en tricks vindt voor een gezonde dosis
groen in je dagelijks leven (keuken, was, verwarming, enz.).
Je kan er ook je gepersonaliseerde “groene paspoort” verkrijgen in functie van je ecologische vingerafdruk.
Resultaat
Door het drempelverlagend effect van “The Healthy Home”
voor de Ecover producten is het uitgegroeid tot de link naar
de producten van de onderneming waardoor duizenden
nieuwe internetprofielen zijn aangemaakt en de onderneming in staat heeft gesteld de bezoekers beter de leren kennen.
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Uitwerking
The Reference heeft de integrale Thomas Cook website gerealiseerd: vanaf de business strategie tot en met het content
management systeem en de grafische uitwerking. Thomas
Cook.Be biedt onder andere een interactieve « brand experience » door de diverse functionaliteiten die de gebruiker in
staat stellen om z’n zoekopdrachten te personaliseren en z’n
eigen reisbrochure te creëren met zowel de reis op zich als
alle bijkomende diensten (autoverhuur, verzekering...). Men
kan zich ook abonneren op een nieuwsbrief op maat waarbij
rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessesferen.

Uitwerking
Libération Expresso, ontwikkeld door groupeReflect, pakt
uit met een informatie-architectuur die afgestemd is op de
mogelijkheden en ook de beperkingen die de iPhone biedt.
U kan de volledige inhoud op uw telefoon downloaden en
off-line raadplegen wanneer en waar men wil.
Resultaat
Via Libération Expresso heeft Libération zich als een
toonaangevend medium kunnen positioneren op het vlak
van technologische evolutie en is in staat om de lezer via
alle mogelijke dragers te bereiken. Libération Expresso
heeft ook nieuwe adverteerders aangetrokken voor wie
de geprivigilieerde doelgroep, waartoe de iPhone-bezitters
horen, erg belangrijk is.

Uitwerking
De websites van de Gouden Gids (http://m.goudengids.be)
stelt u vandaag in staat om de gegevens over een Belgische
onderneming op te zoeken en onmiddellijk via uw gsm te
bellen. Voor elk resultaat geeft de mobile zoekmachine van
de Gouden Gids u de naam van de onderneming (bedrijf,
handelaar of zelfstandige), bepaalde extra informatie
(openingsuren, bedrijfssector), het e-mailadres en of
hun telefoonnummer, dat onmiddellijk via uw gsm kan
worden gebruikt. De website bestaat in drie talen (Frans,
Nederlands en Engels).
Resultaat
Deze mobile website is in samenwerking met het
competenciecentrum
Emakina/Perform
ontwikkeld
waardoor Truvo nu over een performant platform beschikt
dat geschikt is voor alle bestaande terminals, voor zowel
goedkope toestellen als voor meer recente modellen zoals
de iPhone, de Blackberry en andere nieuwe generatie
gsm’s. Het is dus niet nodig om over het nieuwste type
gsm te beschikken om dit platform te raadplegen.
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Dit hoofdstuk heeft betrekking op de toepassing van de regels voor goed bestuur binnen
de groep Emakina in 2008, in navolging van de
aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code. Aangezien Emakina Group genoteerd staat op Alternext (niet-gereglementeerde
markt) en bijgevolg geen “beursgenoteerde vennootschap” is in de betekenis van het Wetboek
van vennootschappen (Art. 4 W. Venn.), is zij als
dusdanig niet onderworpen aan deze code.
Het was dan ook op vrijwillige basis dat het management van Emakina in 2006 een corporate
governance charter heeft goedgekeurd (laatste
aanpassing d.d. 18 maart 2008) dat in ruime
mate is gebaseerd op de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code.
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8.1

Aandeelhouderschap van
Emakina Group
Emakina Group SA is een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Middelburgstraat
64A te 1070 Brussel, België.
De statuten kunnen worden geraadpleegd op de website
van Emakina, op volgend adres: www.emakina.com, rubriek
“investors”.

Aandeelhouders

Aandelen

Overige

%

1.115.879

32,255

Two4Two S.A. :

921.326

26,632

Dhr. D. Steisel :

609.718

17,624

Dhr. B. Le Blévennec :

609.718

17,624

Commanditaire Vennootschap ACDC :

117.320

3,391

Mediadreams SA :

50.000

1,445

Antwerp CD Center BVBA :

21.818

0,631

Dhr. J. Deprez :

13.754

0,398

3.459.533

100 %

Totaal :

Inzake de belangrijke participatie van Two4Two SA werd een
transparantieverklaring afgelegd conform de betreffende
wetgeving (KB van 14 december 2006 met betrekking tot
Alternext).

Door het invoeren van een “stock option plan” in 2007 en
2008 voor personeelsleden, consultants en leidinggevenden
van de onderneming en haar filialen zijn in het totaal 112.200
warranten uitgegeven conform aan volgende voorwaarden:

Ter informatie: op 31 december 2008 bedroeg de beurskapitalisatie van Emakina Group SA 26.811.380,75 EUR.

Het aandeel van Emakina Group noteert sinds 14 juli 2006
op Alternext Brussel, de niet-gereglementeerde markt van
Euronext.
Op 31 december 2008 bestond het aandelenkapitaal van
Emakina Group SA uit 3.459.533 aandelen, die als volgt zijn
verdeeld:

Aantal warranten

Uitoefenprijs

Uitoefenperiode

Warrantenplan 2007

55.130

12,52

mei 2011 en mei 2012

Warrantenplan 2008

57.070

7,78

mei 2012 en mei 2013
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8.3

8.4

Structuur van Emakina Group

Corporate governance
charter

Raad van bestuur

Op 31 december 2008 bestaat de groep Emakina uit 9
juridisch afzonderlijke activiteiten. De banden worden hieronder aangegeven:

In 2006 heeft de Raad van bestuur van Emakina Group SA
vrijwillig een corporate governance charter goedgekeurd dat
in ruime mate is gebaseerd op de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code.
Dit charter is aangepast aan de eigenheid van de vennootschap en volgt het “pas toe of leg uit”-principe.
Het charter kan worden geraadpleegd op de website van
de Vennootschap (www.emakina.com), rubriek “investors”,
en is gratis te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap. Dit charter wordt regelmatig bijgewerkt:
laatste aanpassingen dateren van de raad van bestuur van
18 maart 2008.

Activiteitenverslag

8.2

Emakina Group SA
Emakina Belgique SA

Volle dochteronderneming
(2 aandelen via Emakina France)

Emakina France SARL

Volle dochteronderneming

De Raad van bestuur is in 2008 vier keer samengekomen.
Daarbij werden voornamelijk de volgende punten behandeld:
• Goedkeuring van de jaar- en halfjaarrekeningen;
• Goedkeuring van persberichten;
• Goedkeuring van het budget;

• Goedkeuring van de oprichting van Emakina Media SA;
• Goedkeuring van de oprichting van een eenheid die

•
•
•

Emakina.EU SPRL

(ex.B. On The Net SPRL)
Volle dochteronderneming

Design is Dead BVBA
(sinds 1 april 2007)
68% van de aandelen

•
•
•

zich richt op projecten met de Europese en internationale instellingen, “Emakina.EU” genaamd (ex B. On The
Net);
Goedkeuring van het Stock Option Plan;
Interne en externe groeistrategie;
Opvolging van de integratie van de dochterondernemingen en de implementatie van het ERP-systeem “Navision” voor de volledige groep;
Opvolging van aspecten m.b.t. de cashvoorraden;
Opvolging van impact van de financiële en economische crisis voor Emakina Group;
Opvolging van de werkzaamheden van de Comités;

Samenstelling en aanwezigheid bij de vergaderingen:

Suntzu BV

(sinds 1 mei 2007)
Volle dochteronderneming

Reflect SA

(sinds 1 juni 2007)
50% + 1 van de aandelen

• Voorzitter : Brice Le Blévennec 4/4

• Uitvoerende leden: Denis Steisel 4/4, John Deprez 4/4,

Karim Chouikri 4/4
• Niet-uitvoerende leden: François Gillet 4/4, Magnus
Schiller 4/4, Gautier Bataille de Longprey 4/4, Marc
Waha 0/4

The Reference NV

(sinds 1 september 2007)
Volle dochteronderneming
(1 aandeel via Emakina Belgique)

Emakina Media SA

(sinds 1 november 2008)
70% van de aandelen

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

John Deprez
Aandeelhouders

Uitvoerend

Niet-uitvoerend

Onafhankelijk

Einde mandaat

Dhr. Denis Steisel

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2010

Dhr. Brice Le Blévennec

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2010

Dhr. Karim Chouikri

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2009

Antwerp CD Center
(vertegenwoordigd
door de heer
John Deprez)

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2010

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2009

Dhr. Marc Waha*

x

Dhr. Magnus Schiller*

x

Dhr. Gautier Bataille
Longprey*

x

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2009

Dhr. François Gillet*

x

x

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2009

Algemene vergadering van
aandeelhouders van 2009

John Deprez, geboren in 1970, zetelt sinds 2001 in de Raad
van Bestuur van de vennootschap als permanente vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder Antwerp CD
Center. Dhr. Deprez, industrieel ingenieur van opleiding en
in het bezit van een aanvullend diploma bedrijfskunde, heeft
Emakina in mei 2001 vervoegd als executive manager. Hij is
verantwoordelijk voor de Benelux-markt, evenals voor meer
technische projecten van de groep (CTO). In dat kader oefent hij bij Emakina Belgique de functie uit van managing
director. Hij volgt van dichtbij de activiteiten en projecten van
de dochterondernemingen in de Benelux. Dhr. Deprez voltooide grote opdrachten bij topklanten zoals Fortis, SN Brussels Airlines, Delta Lloyd Life en Base, zowel als verantwoordelijke voor het projectmanagement, de ontwikkeling als de
IT-kant. Voor zijn overstap naar Emakina heeft dhr. Deprez
bij Alcatel en The Reference gewerkt. Dhr. Deprez is of was
gedurende de afgelopen vijf jaar bestuurder/zaakvoerder van
de volgende vennootschappen: : Emakina Group*, Antwerp
CD Center*. nVidea*. ACDC Commanditaire Vennootschap*.
Emakina Belgique*, B. On The Net*, The Reference*, SunTzu*, Design is Dead*, Emakina Media*.

Karim Chouikri

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

Denis Steisel

Brice Le Blévennec is geboren in 1967 en is sinds 2001
bestuurder van de Vennootschap. In 1991 heeft dhr. Le
Blévennec Ex Machina opgericht, een vennootschap actief
op het vlak van communicatie en nieuwe technologieën.
Dhr. Le Blévennec werkte achtereenvolgens aan een aantal
projecten en richtte in 1998, gesterkt door zijn succes, de
vennootschappen Ex Machina Graphic Design (grafische
studio) en Ex Machina Interactive Architects (web agency)
op, die in 2001 fuseerden met Emalaya. In 1999 richtte
hij NetBusiness SA op (vandaag ContactOffice Group SA),
die de site ContactOffice.com ontwikkelde, momenteel
aanwezig in Frankrijk, Nederland en in de Verenigde
Staten. In 10 jaar heeft Brice Le Blévennec verschillende
radio- en televisie-uitzendingen opgezet en gepresenteerd,
waaronder CyberCafé21 (Radio21), CyberCafé 2.0 (RTBF La
Deux), NetBusinessNews (BFM), Single (PureFM) en Elle et Lui
(PureFM). Als internetspecialist wordt hij regelmatig gevraagd
als spreker bij seminaries, congressen en conferenties,
zowel in België als in het buitenland. De afgelopen vijf jaar
is of was dhr. Le Blévennec bestuurder/zaakvoerder van de
volgende vennootschappen: Emakina Group*, Ex Nihilo Uno,
Contact Office Group*, Ex Machina, Ex Machina Television*,
Ex Tempore*, Ex Machina Interactive Architects, Demain
Ou Après Demain, Ex Machina Graphic Design, Emakina
Belgique*, Reflect*, Convergences*, Tunz.com* et Emakina
Media*.

Denis Steisel is geboren in 1959 en 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 SAP-deskundige,
met name als Business Unit Manager bij Econocom.
Vervolgens was hij mede-oprichter en algemeen directeur
van Expert Finance Consulting, alvorens zich te wijden aan
het internet en aan de elektronische handel. In 1998 richtte
hij Make it Happen op, sinds 1999 gekend onder de naam
Emalaya en vandaag als Emakina Belgique. Sinds 2001
bekleedt dhr. Steisel de functie van CEO van de onderneming
en is verantwoordelijk voor business development binnen
Emakina Group.
Dhr. Steisel is momenteel bestuurder van de volgende
vennootschappen: Emakina Group*, Emakina Belgique*,
Design is Dead*, SunTzu*, Reflect*, The Reference*.

Karim Chouikri is geboren in 1970 en is sinds maart 2006
bestuurder van de Vennootschap. Hij is handelsingenieur
van opleiding (Ecole de commerce Solvay, 1994). Als aandeelhouder, bestuurder of consultant heeft hij deelgenomen
aan de ontwikkeling van verschillende vennootschappen die
actief zijn op het vlak van nieuwe technologieën, internet,
de media of marketing. Dhr. Chouikri is of was gedurende
de afgelopen vijf jaar bestuurder van de volgende vennootschappen: Emakina Group*, Mediadreams*, NetHolding*,
NetCapital et B.C.I.*

Gautier Bataille
de Longprey
Gautier Bataille de Longprey is geboren in 1962 en is
burgerlijk ingenieur (wiskunde toegepast op de economie).
Hij heeft een aanzienlijke professionele ervaring op vlak van
de banksector en meer bepaald inzake verrichtingen op de
financiële markten. De jongste tien jaar heeft hij verschillende
directeurs- en bestuurdersfuncties uitgeoefend binnen
Bank Degroof SA. Hij oefent ook mandaten uit in andere
ondernemingen.

Marc Waha
Marc Waha is geboren in 1970. Dhr. Waha behaalde een
licentie in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles
(1994) en een master in laws aan de 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 mededingingsrecht in een internationale
context. Op deze manier heeft dhr. Waha aanzienlijke ervaring verworven op het vlak van internationale fusies en
overnames en heeft hij tevens de nodige kennis verworven
van de zakenwereld in tal van industriële sectoren, zoals de
media, de reclamesector en de ICT, en dit vooral in de Benelux, de Verenigde Staten en Azië. Hij heeft zijn activiteit als
advocaat uitgeoefend in Japan (1994), New York (1996-97)
en Brussel (1997 tot op heden).
Hij heeft in de loop van de jongste vijf jaar geen functies van
bestuurder of zaakvoerder uitgeoefend.

Magnus Schiller
Magnus Schiller, 64 jaar, behaalde een diploma in de rechten
aan de universiteit van Stockholm en een HND Business Management aan het Hendon College of Technology en aan het
City of London College. Hij startte zijn carrière als magistraat:
hij is rechter geweest aan het Hof van Beroep van Stockholm
en secretaris bij het Hooggerechtshof van Zweden. Daarna
zette hij zijn juridische loopbaan voort als advocaat-fiscalist.
Vervolgens verlegde hij zijn activiteiten naar risicokapitaal; zo
nam hij deel aan de ontwikkeling van verschillende projecten
en vennootschappen.
Hij heeft talrijke vennootschappen gefinancierd die actief
waren binnen het domein van de technologie en de life sciences. Hij is oprichter en bestuurder van Mediadreams SA*.

François Gillet
François Gillet is van opleiding handelsingenieur aan de IAG.
In 1984 trad hij in dienst bij Union Minière als adjunct van de
financieel directeur, waar hij belast werd met het financiële
aspect van de aanwervingen, strategische plannen en specifieke projecten. In 1988 vervoegde hij de financiële holding
Sofina waar hij momenteel directeur is en bijdraagt tot het
management van de groep. Hij is er verantwoordelijk voor de
opvolging van verscheidene investeringen in bedrijven - waar
hij ook bestuursfuncties bekleedt - waaronder momenteel
Colruyt, Luxempart, Kredyt Bank (Polen), Deceuninck NV,
Codic International, Callataÿ & Wouters. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor private equity-activiteiten in de Benelux,
met de opvolging van fondsen, waaronder Sofindev, Bencis en Waterland, als bestuurder of als lid van de aandeelhouderscomités. Hij is lid van meerdere audit comités. Hij is
tevens, ten persoonlijke titel, onafhankelijk bestuurder van
Emakina. Tijdens zijn opleiding aan de IAG studeerde hij aan
de 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.

*mandaat loopt nog.
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8.5

Comités binnen de Raad van bestuur
8.6

8.7

8.5.1 Algemeen

Uitvoerend comité

De Raad van bestuur van Emakina kan gespecialiseerde comités oprichten om zich te laten bijstaan bij zijn functie.

8.6.1 Algemeen

Vergoeding van de
bestuurders en van het
Uitvoerend comité

De comités zijn louter adviserende organen en de beslissingen blijven de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van
bestuur.

De Raad van bestuur heeft een gedelegeerd bestuurder
aangesteld die zal worden bijgestaan door de uitvoerende
bestuurders: samen vormen zij het Uitvoerend comité.

In 2006 heeft de Raad van bestuur heeft drie comités opgericht waarvan de leden in zijn schoot werden gekozen: een Auditcomité,
een Vergoedingscomité en een Benoemingscomité.
De Raad van bestuur van 18 maart 2008 heeft beslist (zoals toegestaan in de statuten) om de Vergoedingscomité en het
Benoemingscomité te fuseren.
8.5.2 Auditcomité

8.5.3 Comité Benoemingen en Vergoedingen

Het Auditcomité dient de Raad van bestuur bij te staan bij
diens verantwoordelijkheden op het vlak van financiële
integriteit van de Vennootschap, en in het bijzonder toezicht
houden op financiële verslagen, de interne audit, de externe
audit, het interne toezicht en de financiële relaties tussen de
Vennootschap en zijn aandeelhouders.

Het Comité Benoemingen en Vergoedingen is gevormd
binnen de Raad van Bestuur en is belast met :
• het geven van aanbeveling met betrekking tot de

De leden van het Auditcomité beschikken over de ruimste
onderzoeksbevoegdheden bij het uitoefenen van hun
opdracht voor bijstand en toezicht. Zij beschikken in het
bijzonder over dezelfde onderzoeksbevoegdheden als deze
die door de wet zijn toegekend aan de commissaris.

benoeming van bestuurders.
• het toezien op het goede verloop van de benoemings
en herverkiezingsprocedure opdat dit objectief en
professioneel wordt georganiseerd.
• het formuleren van aanbevelingen over de individuele
verloning van de uitvoerende bestuurders met inbegrip
van de bonussen en winstdeelnemingsformules op lange
termijn (aandelenopties …).

In de loop van 2007 is het Auditcomité vier keer
samengekomen. Daarbij werden de volgende punten
behandeld:

Het Comité Benoemingen en Vergoedingen bestaat uit drie
niet-uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid uit
onafhankelijke bestuurders is samengesteld.

• Analyse van de jaarrekeningen en van de

•
•
•
•
•

•
•
•

geconsolideerde rekeningen en het verslag van de
commissaris;
Analyse van de halfjaarrekeningen;
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;
Analyse van de potentiële risico’s door de financiële
crisis;
Hernieuwen van het mandaat van de commissaris.

In de loop van 2008 is het Comité Benoemingen en
Vergoedingen twee keer samengekomen. Daarbij werden
volgende punten behandeld:

Het huishoudelijk reglement van het Uitvoerend comité werd
opgesteld door de Raad van bestuur. Het Uitvoerend comité
is geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het
Wetboek van vennootschappen.

8.6.2 Chief Executive Officer (CEO) en gedelegeerd
bestuurder
De Raad van bestuur heeft een gedelegeerd bestuurder
aangesteld tijdens de eerste raad volgend op de
beursintroductie van de Vennootschap in juli 2006, met
name dhr. Denis Steisel. Zijn mandaat kan worden herroepen
door de Raad van bestuur van de Vennootschap. De Raad
van bestuur heeft dhr. Steisel tevens benoemd als CEO, die de
eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de Raad van
bestuur voor het management van de 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 bestuurder is door de Raad van bestuur
belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
In deze hoedanigheid leidt hij en oefent hij toezicht uit over de
verschillende centrale departementen en bedrijfseenheden
van Emakina, en rapporteert hij over zijn activiteiten aan de
Raad van bestuur.

8.7.1 Niet-uitvoerende bestuurders
De Raad van bestuur heeft besloten een jaarlijkse vergoeding
toe te kennen van 48.000 EUR voor alle niet-uitvoerende
bestuurders. Bestuurders die lid zijn van het Auditcomité
ontvingen tevens 1.000 EUR voor elke vergadering van
het Auditcomité waaraan zij hebben deelgenomen. De
bestuurders die lid zijn van het Comité Vergoedingen en
Benoemingen hebben eveneens 500 EUR ontvangen voor
elke vergadering van deze comités waaraan zij hebben
deelgenomen.

8.7.2 Uitvoerende bestuurders (Uitvoerend comité)
De totale vergoeding die in 2008 door de Vennootschap aan
het Uitvoerend comité werd betaald, bedroeg 722.587 EUR
en een bonus van 164.941 EUR. Behoudens de bedragen
die verschuldigd zijn overeenkomstig het arbeidsrecht, zal de
Vennootschap geen enkel bedrag verschuldigd zijn in geval
van ontslag van een lid van het Uitvoerend comité.
In het kader van het Stock Option Plan 2008 tekenden de
uitvoerende bestuurders in op 25.770 warrants tegen een
uitoefenprijs van 7,78 EUR.

• Stock Options Plan 2008 voor het personeel en de

leidinggevenden.

• Vergoedingsbeleid voor 2007 van de uitvoerende

bestuurders.

Samenstelling en aanwezigheid bij de vergaderingen:
Leden : Gauthier Bataille 2/2, Magnus Schiller 2/2, John
Deprez 2/2

8.6.3 Samenstelling van het Uitvoerend comité
Het Uitvoerend comité is samengesteld uit vier leden: dhr.
Denis Steisel (Chief Executive Officer), dhr. Brice Le Blévennec (Chief Visionary Officer), Antwerp CD Center BVBA, vertegenwoordigd door dhr. John Deprez (Managing Director
Benelux & Chief Technology Officer), dhr. Karim Chouikri
(Directeur overnames en integratie).
Het Uitvoerend comité wordt voor financiële aspecten bijgestaan door dhr. Frédéric Desonnay (Chief Financial Officer).

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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8.8

Aandelen in het bezit van niet-uitvoerende bestuurders en de
leden van het Uitvoerend comité
8.8.2 Aandelen in het bezit van de leden van het Uitvoerend comité
In het kader van het aandelenoptieplan 2007/2008 tekenden de uitvoerende bestuurders in op 51.549 warrants tegen een
respectieve uitoefenprijs van 12,52 EUR (plan 2007) / 7,78 EUR (plan 2008).

8.8.1 Aandelen in het bezit van niet-uitvoerende bestuurders
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandelen die op 31 december 2008 rechtstreeks of onrechtstreeks werden
aangehouden door de bestuurders die geen lid zijn van het Uitvoerend comité:

Niet-uitvoerend
bestuurder

Rechtstreeks aangehouden
aandelen

Aantal
aandelen

Percentage
van het
maatschappelijk kapitaal

Niet-uitvoerend
bestuurder

Onrechtstreeks/transitief aangehouden aandelen

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

Aantal aandelen

3.314

0,10%

971.326/207.051 **

28,08%/5,98%

Dhr. M. Waha*

0

0%

0

0%

200

0,006%

0

0%

3.506

0,10%

0

0%

Dhr. G. Bataille de
Longprey*
* Onafhankelijk bestuurder

** De vennootschap Two4Two is een holdingmaatschappij met als aandeelhouders dhr. S. Vinçotte (50%) en de vennootschap Mediadreams SA
(50%). Mediadreams is een holdingmaatschappij met als aandeelhouders dhr. K. Chouikri (29,9%), dhr. A. Chouikri (29,9%) en dhr. M. 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 dhr. M. Schiller in Emakina verkregen door 921.326 te vermenigvuldigen met de participatie van Mediadreams in
Two4Two en met de participatie van dhr. M. Schiller in Mediadreams. Hierbij komt nog 50.000 vermenigvuldigd met de participatie van dhr. M.
Schiller in Mediadreams, alsook 247 aandelen die worden aangehouden via een andere vennootschap.
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Rechtstreeks aangehouden
aandelen
Aantal a
andelen

Dhr. M. Schiller

Dhr. F. Gillet*

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandelen die op 31 december 2008 rechtstreeks of onrechtstreeks werden
aangehouden door de leden van het Uitvoerend comité.

Percentage van
het maatschappelijk kapitaal

Onrechtstreeks/transitief aangehouden aandelen
Percentage van het
maatschappelijk kapita

Aantal aandelen

Dhr. D. Steisel

609.718

17,62%

-

-

Dhr. B. Le Blévennec

609.718

17,62%

-

-

13.754

0,40%

139 138*

4,02%

0%

971.326/152.688**

28,08%/4,41%

Dhr. J. Deprez
(permanente
vertegenwoordiger
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 dhr. S. Vinçotte (50%) en de vennootschap Mediadreams SA
(50%). Mediadreams is een holdingmaatschappij met als aandeelhouders dhr. K. Chouikri (29,9%), dhr. A. Chouikri (29,9%) en dhr. M. 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 dhr. K. Chouikri in Emakina verkregen door 921.326 te vermenigvuldigen met de participatie van Mediadreams in
Two4Two en met de participatie van dhr. K. Chouikri in Mediadreams, en door 50.000 te vermenigvuldigen met de participatie van dhr. K. Chouikri
in Mediadreams.
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8.9

8.10

De commissaris

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

Sinds 17 maart 2006 is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV,
met maatschappelijke zetel Marcel Thirylaan 204 te 1200
Brussel, vertegenwoordigd door dhr. Eric Golenvaux, vennoot, de commissaris van de Vennootschap. Sinds 20 maart
2006 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV tevens als
commissaris aangesteld voor de Belgische dochteronderneming Emakina Belgique. Sinds 5 maart 2007 werd Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren BV tevens als commissaris aangesteld voor de Belgische dochteronderneming B. On The Net
en sinds 4 februari 2008 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissaris benoemd van de Belgische dochterondernemingen Design is Dead en The Reference.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door
dhr. Eric Golenvaux, vennoot, is eveneens verantwoordelijk
voor de controle en de certificatie van de geconsolideerde
jaarrekeningen van de Vennootschap voor de boekjaren
eindigend 31 december 2008, 2009 en 2010 en werd
hernieuwd tijdens de GAV 2008 op aanraden van het
auditcomité.
De jaarvergoeding voor de auditwerkzaamheden voor
de Vennootschap en haar dochteronderneming bedroeg
68.185 EUR voor het boekjaar 2008.
In de loop van het boekjaar werden een aantal bijzondere
opdrachten (voornamelijk in het kader van de realisatie
van het Stock Option Plan, een rapport aan de CBFA,
een kapitaalverhoging, corporate tax) toegekend aan de
commissaris van de Vennootschap. Hiervoor werd 15.100
EUR aan honoraria betaald.

De Raad van bestuur heeft geen andere 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.
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8.11

Relaties met de verbonden
vennootschappen
Aangezien Emakina op Alternext Brussel genoteerd staat,
is Emakina geen beursgenoteerde vennootschap in de betekenis van artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen,
dat een speciale procedure voorziet met betrekking
tot de relaties tussen vennootschappen en hun
verbonden
vennootschappen
(andere
dan
hun
dochtervennootschappen) is dus niet van toepassing op
Emakina. Het management ziet er echter op toe dat deze
operaties en beslissingen worden aangegaan volgens de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt
gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

8.12

Relaties met grote
aandeelhouders
De huidige zakelijke en commerciële betrekkingen tussen de
aandeelhouders en hun verbonden vennootschappen enerzijds en de Vennootschap en haar dochterondernemingen
anderzijds omvatten onder andere de betrekkingen tussen
de managementvennootschappen van de aandeelhoudersmanagers en Emakina. De bedragen die worden gefactureerd door de aandeelhouders-managers aan de Vennootschap en aan haar dochtervennootschappen zijn voor het
boekjaar 2008 inbegrepen in de bedragen vermeld in punt
8.7.2 en zullen voor de toekomstige boekjaren bepaald
worden door de Raad van bestuur op aanbeveling van het
Comité Benoemingen en Vergoedingen.

Het optieplan dat in maart 2008 in het kader van het
vergoedingsbeleid werd doorgevoerd ten voordele van
het personeel en de bestuurders werd voorafgaand ter
goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van
aandeelhouders, op voorstel van de Raad van bestuur.

De Vennootschap en haar dochtervennootschappen verlenen overigens van tijd tot tijd diensten aan vennootschappen met een indirect gemeenschappelijk aandeelhouderschap. Deze transacties zijn verwaarloosbaar voor Emakina.
De overeenkomsten werden gesloten tegen marktvoorwaarden.

Tijdens het boekjaar 2008 vonden er slechts sporadisch en
occasioneel contractuele operaties plaats tussen (i) Emakina
Group en/of de verbonden vennootschappen en (ii) een of
meerdere uitvoerende bestuurders. Deze transacties zijn
verwaarloosbaar aangezien de totale waarde van de prestaties door deze uitvoerende bestuurders in het kader van de
betreffende contracten lager lag dan 0,5% van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap. Deze overeenkomsten werden gesloten tegen marktvoorwaarden.

8.13

Naleven van de wetgeving
op handel met voorkennis
en marktmanipulatie
(marktmisbruik)
Emakina leeft de Richtlijn 2003/6/EG betreffende de handel
met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) na.
In de loop van 2008 onthielden de bestuurders zich van
transacties met effecten van de Vennootschap tijdens de
periode voorafgaand aan de publicatie van de financiële
resultaten (gesloten periodes) en tijdens andere periodes die
als gevoelig worden beschouwd (sperperiodes).
Daarnaast werd de lijst van personen met voorkennis in
de loop van 2008 regelmatig door de Raad van bestuur
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 Belgische
Corporate Governance Code) die waakt over de naleving
van deze regels (gesloten periodes en sperperiodes).
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9.1

Jaarverslag
9.1.1 Markante feiten van het boekjaar en de evolutie van de activiteiten van de groep Emakina

9
FINANCIËLE
GEGEVENS
In dit hoofdstuk worden de afgesloten en geconsolideerde rekeningen van Emakina Group
op 31 december 2008 voorgesteld met vergelijkbare cijfers van 31 december 2007 en de statutaire rekeningen van Emakina Group van 31
december 2008 met vergelijkbare cijfers van 31
december 2007.
De jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen van Emakina Group, zoals ze zijn
voorgesteld tijdens de algemene vergadering
van aandeelhouders op 22 april 2009, zijn
goedgekeurd door de raad van bestuur van 17
maart 2009.

Zeer sterke omzetgroei

Emakina consolideert haar positie als Belgisch marktleider

In 2008 bereikte de geconsolideerde omzet van Emakina
Group 31.484.834 EUR tegenover 17.371.543 EUR het jaar
ervoor of een vooruitgang van 81% die bijna dubbel zo hoog
is als in de aangekondigde prognoses van augustus 2008. Op
basis van de vaste consolidatiekring bereikt de omzetgroei in
2008 55%.

De Top 50 van het magazine Inside is de betrouwbare
barometer van de Belgische markt van webagentschappen
en stelt om de twaalf maanden een klassement op van de
belangrijkste spelers binnen onze sector. Ook in 2008 werd
Emakina opnieuw in deze Top 50 als belangrijkste interactieve
agentschap op de Belgische markt vermeld.

Verschillende factoren verklaren deze forse groei :
• De uitbouw van de activiteiten van de in 2007 verwor-

ven filialen vertaalt zich in een resultaat dat in 2008
meer dan de helft van de geconsolideerde EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) vertegenwoordigt. Dit
resultaat bevestigt de externe groeistrategie die Emakina Group kenmerkt sinds haar introductie op Alternext
in 2006.
• De oprichting van nieuwe competentiecentra (infra).
De commerciële en operationale synergieën tussen de
verschillende entiteiten hebben extra wegen geopend
om nieuwe klanten en internationale projecten aan te
trekken.
• Door hun aanwezigheid in België, Frankrijk en
Nederland realiseren de bureaus, die deel uitmaken
van de groep Emakina, projecten met een Europese
spankracht. De vraag zal waarschijnlijk toenemen
omdat de economische crisis de internationale groepen
verplicht tot concentraties en een rationalisering van hun
investeringsbeleid.

Oprichting van competentiecentra
Door de explosie van de digitale media zijn de ondernemingen
op zoek naar geïntegreerde oplossingen die alle aspecten
van de online marketing integreren : mediaplanning,
zoekmachinemarketing, video, enz. Om de groeiende
vraag naar integratie tussen deze verschillende kanalen te
kunnen beantwoorden, heeft de groep Emakina in 2008
zeven autonome compententiecentra opgericht : Emakina/
aprilFIRST, Emakina/Media, Emakina/Direct, Emakina/Perform,
Emakina/Mobile, Emakina/Social en Emakina/Motion.

Meer dan 27 prijzen en vermeldingen voor de groep
Emakina
In 2008 kaapten de Emakina bureaus wereldwijd met hun
werk meer dan 27 onderscheidingen weg. Tot de meest
prestigieuze horen de drie Webby Awards (ook de “Oscars
van het internet” genoemd) voor “I Need To Go” en de
website voor de herfst/winter collectie 2007 voor het
modemerk Wrangler

In 2008 hebben nieuwe klanten, zoals Air France KLM,
Bekaert, Panasonic France, Aero Mexico en Pfizer Europe,
een van de Emakina bureaus als partner gekozen om hun
aanwezigheid binnen de digitale media te verankeren.

Twee nieuwe entiteiten
Het afgelopen jaar hebben binnen Emakina Group twee
nieuwe entiteiten het levenslicht gezien: Emakina/Media
en Emakina.EU (ex B. On The Net) die in de loop van het
tweede semester operationeel zijn geworden. Emakina/
Media is het eerste media-agentschap op de Belgische
markt dat zich uitsluitend wijdt aan digitale media. Via deze
know-how biedt Emakina de adverteerders de mogelijkheid
om de digitale media van meet af aan in hun strategie te
integreren, zonder tussenkomst van de traditionele media.
Het nieuwe bureau Emakina.EU focust zich op Europese
en internationale instellingen met een dienstverlening die
volledig is afgestemd op de noden van dit type organisaties
en kan hen terzijde staan om betere antwoorden te vinden
op de uitdagingen ten gevolge van de mondialisering en de
uitbouw van Europa.
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9.1.2 Commentaar op de geconsolideerde rekeningen van Emakina Group
Zoals reeds uiteengezet is de consolidatiekring van Emakina
Group in 2008 ten gevolge van de investeringen van Emakina Group als volgt uitgebreid:
• Participatie van 70% van de aandelen in Emakina Me-

dia SA op 1 oktober 2008;
• Participatie van 16% van de bijkomende aandelen (52% tot 68%) in Design is Dead BVBA op 1 april
2008.

Ter herinnering : door de uitbreiding van de consolidatiekring
in 2007 bevat de geconsolideerde resultatenrekening van
Emakina Group op 31 december 2007, 12 maanden resultaat
van Emakina Group, Emakina Belgique, Emakina France,
B.On The Net, 9 maanden resultaat van Design Is Dead, 8
maanden resultaat van SunTzu, 7 maanden resultaat van
Reflect en 4 maanden resultaat van The Reference.
Alle dochterondernemingen van Emakina Group zijn geconsolideerd volgens de globale integratiemethode en opgesteld
in overeenstemming met de Belgische boekhoudnormen.
Resultatenrekening
Zoals aangegeven is de omzet van 17.371.543 € in 2007 naar
31.484.834 € in 2008 geëvolueerd of een vooruitgang van
81% en dus een prestatie die beduidend hoger ligt boven
de initiële prognose van 25.000.000 € voor het boekjaar
2008. Uitgaande van een vaste consolidatiekring (waarbij
het resultaat over 12 maanden binnen beschouwing wordt
genomen voor alle filialen die op 31 december 2007 onder
de controle van Emakina Group vallen) is de omzet met 55%
toegenomen.
De bedrijfskosten vertegenwoordigen 93,5 % van de
totale omzet in 2008 tegenover 93,3% in 2007. In detail
vertegenwoordigt het bedrag van de aankopen 18% van
de omzet in 2008 tegenover 17% in 2007 en verklaart zich
door een toename van onderaanneming op projecten. De
diverse goederen en diensten bedragen 32% van de totale
omzet in 2008 tegenover 30% in 2007 doordat de kosten
voor externe consultants zwaarder doorwegen in de kosten
van de groep. De personeelkost in verhouding tot de omzet
neemt echter af in 2008 (41%) vergeleken met 2007 (43%)
waarvoor de verklaring te vinden is in de evolutie van de
consolidatiekring tussen de twee boekjaren.
Het bedrag van de afschrijvingen op de (im)materiële vaste
activa evolueert van 369.583 € naar 629.935 €, hoofdzakelijk door (i) de uitbreiding van de consolidatiekring (het
volledige effect van de acquisities in 2007 vertaalt zich in
2008), (ii) de investeringen in IT-materiaal om de uitbouw en
implementatie van onze nieuwe geïntegreerde beheerstool
te ondersteunen.
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De bedrijfswinst gaat van 1.162.573 EUR in 2007 naar
2.050.829 EUR in 2008 of een verhoging van 76%. De
EBITDA (bedrijfswinst voor afschrijvingen) stijgt met 69% in
2008 tot 2.686.862 EUR tegenover 1.576.603 EUR het jaar
ervoor.
Het bedrag van de afschrijvingen op de consolidatieverschillen
(goodwills) geboekt in de financiële kosten, conform de
Belgische boekhoudnormen, gaat van 470.556 EUR in
2007 naar 891.000 EUR in 2008 door de verschillende
acquisities in 2007 en omdat de afschrijving in 2008 over
12 maanden worden gedragen in tegenstelling tot het
voorgaande boekjaar. De kosten van schulden stegen van
159.282 EUR in 2007 naar 287.105 EUR in 2008 terwijl de
financiële gunningen voor dezelfde periode evolueren van
139.644 EUR naar 22.449 EUR door de investeringen van de
fondsen naar aanleiding van de beursgang in juli 2006 in de
acquisities in 2007.
Het uitzonderlijke positieve resulataat in 2008 van 45.918
EUR is hoofdzakelijk te wijten aan de terugnemingen van
voorzieningen voor risico’s en kosten verbonden aan de
rechtzaken tegen voormalige werknemers bij een van onze
filialen, met een gunstige afloop. Het uitzonderlijke negatieve resultaat in 2007 van 130.114 EUR was hoofdzakelijk
het gevolg van een minnelijke schikking in een geschil.
De winst voor belastingen steeg met 528.929 EUR naar
900.554 EUR, of een stijging van 66%.
In 2008 wordt het resultaat van de uitgestelde belasting
voor 467.500 EUR grotendeels verklaard door enerzijds
een activering van fiscale latenties door overdraagbare
verliezen van onze dochteronderneming The Reference
terwijl de last van de uitgestelde belastingen van 185.583
EUR hoofdzakelijk overeenstemt met de aanwending van de
actieve fiscale latenties door de gerealiseerde winst in 2008
van onze dochteronderneming The Reference.
De winst na belastingen steeg van 641.930 EUR in 2007
naar 390.275 EUR in 2008. Dit wordt verklaard door het
gunstige effect van de lagere uitgestelde belastigen in 2008
tegenover 2007 en door een belasting op het resultaat die in
2008 verdubbeld is ten opzichte van 2007.
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Balans
De oprichtingskosten stemmen in grote mate overeen met de
gemaakte kosten naar aanleiding van de beursintroductie van
de onderneming in juli 2006. De verlaging van 100.045 EUR
die we vaststellin en 2008 komt overeen met de toegepaste
afschrijvingsperiode van acht jaar.
Het bedrag van de consolidatieverschillen is direct
gekoppeld aan de kosten van de acquisities die zowel de
prijs als de bijhorende kosten omvatten en van 5.829.471
EUR in 2007 naar 5.415.980 EUR in 2008 evolueren. Deze
consolidatieverschillen worden over een periode van acht
jaar afgeschreven.
De nettostijging van 211.310 EUR in 2008 van de immateriële
vaste activa wordt ten dele verklaard door de ontplooiing
van de nieuwe geïntegreerde beheerstool en door de
verschillende aangekochte licenties in de loop van het
boekjaar.
De stijging van de uitgestelde belastingsschulden die eind
2007 650.000 EUR bedroegen en 931.842 EUR eind
2008, verklaart zich door een aanvullende activatie van de
overdraagbare fiscale verliezen van onze dochteronderneming
The Reference in overeenstemming met de boekhoudkundige
aanpak in 2007.
De toename van 20% voor de bestellingen in uitvoering op
31 december 2008 in vergelijking tot 31 december 2007 is
vooral het gevolg van de omzetgroei.
De geldbeleggingen en de liquide middelen blijven relatief
stabiel wanneer we de situatie op 31 december 2007 met
die van 31 december 2008 vergelijken.
De vordering op meer dan een jaar en op meer dan een
jaar die binnen het jaar vervallen nemen met 38% toe en
bedragen 10.774.837 EUR op 31 december 2008 tegenover
7.821.791 EUR op 31 december 2007. De verklaring is
dezelfde als die voor de bestellingen in uitvoering maar ook
omdat het gefactureerde totaal in december 2008 erg hoog
was.

De belangen van derden ten belope van 493.893 EUR komen
overeen met de overgedragen geconsolideerde inkomsten in
handen van de minderheden Design Is Dead (32%), Reflect
SA (49,98%) en Media (30%).
De voorzieningen voor risico’s en kosten komen overeen met
de verplichtingen uit hoofde van een oud reorganisatieplan
van een van de nieuwe dochterondernemingen.
De uitgestelde belastingsschulden van 203.576 EUR op 31
december 2008 tegenover 200.651 EUR op 31 december
2007 komen overeen met de nevenkosten voor de via
goodwill in consolidatie geactiveerde acquisities.
De schulden op meer dan een jaar en op meer dan een jaar
die binnen het jaar vervallen, komen voor een groot deel
overeen met een financiering van belangrijjke IT investeringen
in de loop van 2007 en 2008 (materiële en immateriële vaste
activa).
De financiële schulden hebben betrekking op de financiering
van het vakantiegeld, de voorafbetalingen en de eindejaarspremie.
De handelsschulden en schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten volgen het ritme van
de activiteiten van de onderneming.
De handelsschulden liggen met een bedrag van 2.138.677
EUR op 31 december 2008 beduidend hoger vergeleken met
1.350.035 EUR op 31 december 2007. De verklaring ligt in de
opstart van diverse nieuwe projecten eind 2008 en door de
groei van de gemiddelde grootteorde van de projecten.
Het bedrag van de overige schulden eind 2007 bestond
vooral uit een schadevergoeding door een minnelijke
schikking van een geschil.
Het bedrag van de overlopende passiefrekeningen omvat
vooral de IT hosting inkomsten die overgedragen worden
naar 2009.

Het eigen geconsolideerde vermogen van de onderneming
bedraagt 9.729.505 EUR op 31 december 2008 tegenover
9.382.179 EUR op 31 december 2007. Dit verschil is vooral
het gevolg van de incorporatie van het aandeel van de
groep in het geconsolideerde resultaat in 2008 van 25.874
EUR in de reserves, maar ook door de kapitaalverhoging op
1 juli 2008 van 57.897 EUR wat heeft geleid tot het vormen
van een onbeschikbare reserve van 266.573 EUR om de
emissiepremie te weerspiegelen.

Kapitaal
Reserves
Totaal

8.306.412 EUR
1.423.093 EUR
9.729.505 EUR
41
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9.1.3 Commentaar bij de (statuaire) jaarrekeningen
van Emakina Group
De (statuaire) jaarrekening weerspiegelen de boekhoudkundige situatie van de moederonderneming na toewijzing van
het resultaat van 2008 en opgesteld volgens de Belgische
boekhoudnormen.
Resultatenrekening
Het merendeel van de inkomsten uit de activiteiten van
Emakina Group in 2008 komt voor uit (i) de herfacturatie
van de management fees en andere kosten voor een bedrag
van 1.637.313 EUR, (ii) de uitkering van dividenden aan
de dochterondernemingen voor 440.468 EUR en (iii) de
renteontvangsten uit geldbeleggingen voor 60.227 EUR.
Het grootste deel van de bedrijfslasten van 1.765.310 EUR
die in 2008 door Emakina Group SA worden gedragen,
komt overeen met de honoraria voor het management voor
54% en met de kosten voor consulting voor 31% (in het
kader van wettelijke en contractuele verplichtingen) en de
personeelskosten voor 15%.
Het bedrag van de afschrijvingen van 125.658 EUR wordt in
essentie verklaard door de kosten verbonden aan het IPO en
worden op een periode van acht jaar afgeschreven.
Het boekjaar 2008 sluit af met een nettowinst van 367.160
EUR. Een deel van de winst van het boekjaar wordt
overgedragen en de rest verdeeld (zie hieronder voor de
toewijzing van het resultaat 2008 zoals voorgesteld aan de
algemene vergadering) .
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9.1.4 Risicoanalyse

Balans
Bij de activa komen de belangrijkste balansverschillen op 31
december 2008 tegenover 31 december 2007 overeen met:
• De aankoop van de merknaam “Emakina” door Emakina

Belgique voor een som van 350.000 EUR en haar
activatie in de immateriële vaste activa. Het merk is door
Emakina Group ondertussen ook gedeponeerd voor
Europa en niet langer voor de Benelux alleen. Het merk
wordt afgeschreven over een periode van acht jaar.
• De verandering in het bedrag in het aandeel door de
wijzigingen in de consolidatiekring en prijstoeslagen en
bijhorende kosten door “earn-out”.

Het peil van de handelsvorderingen is relatief hoger:
2.305.772 EUR en de overige vorderingen bedragen 524.583
EUR op 31 december 2008. Dit wordt verklaard door een
aantal belangrijke openstaande posten van de verbonden
ondernemingen.
Op 31 december 2008 bedraagt het eigen vermogen van
de onderneming na toewijzingen 9.252.119 EUR tegenover
8.760.489 EUR eind 2007.
Het verschil van het eigen vermogen wordt verklaard door
(i) de kapitaalverhoging van 1 juli 2008 die resulteerde in
een verhoging van het kapitaal (voor een fractiewaarde) van
57.898 € en door een onbeschikbare wettelijke reserve van
266.573 EUR te vormen die de emissiepremie weerspiegelt
en door (ii) de toewijzing van de winst op het boekjaar (zie
hieronder)

Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserves
Onbeschikbare reserves
Overgedragen winst
Totaal

I

-8.306.412 EUR
-64.960 EUR
-266.573 EUR
-614.174 EUR
-9.252.119 EUR

Het bedrag van de overige schulden wordt verklaard door
een lopende rekening van een van de filialen en door het uit
te keren dividend van 200.000 EUR op het resultaat van de
onderneming in 2008.

In deze periode van economische crisis is het management van
Emakina Group zich ten zeerste bewust van de verschillende
interne en externe risico’s die een belangrijke impact op de
prestaties van de vennootschap kunnen hebben.
Emakina Group heeft volgende maatregelen getroffen om
de verschillende uitdagingen het hoofd te bieden :

• De productiviteit van de operationele resources verhogen.
• Sterke mobilisatie van de salesforce door de uit-

bouw van de klantenportefeuille en ook door
een duurzaamheid van de bestaande kliënteel.

9.1.5 Vooruitzichten voor 2009
Belangrijke gebeurtenissen sinds het afsluiten van het
boekjaar en gevoelige factoren die een opmerkelijke
invloed kunnen hebben op de activiteiten.
Na het afsluiten van het boekjaar is er niets voorgevallen dat
een opmerkelijke invloed zou kunnen hebben op de activiteiten van de vennootschap.
Zoals hieronder uiteengezet zal de huidige economische wereldcrisis het groeitempo van de ondernming in 2009 beïnvloeden, maar de crisis biedt tegelijk een aantal opportuniteiten ten gevolge van de uitdagingen die de nieuwe media
met zich meebrengen.

• Controle

Evolutie van de omzet

• Regelmatige

Ondanks het onzeker economische klimaat voorziet Emakina
Group in 2009 een bescheiden omzetgroei en onderstreept
dat verschillende elementen meespelen om deze kaap
te ronden : omzetvernieuwing door een trouw clièntele,
meerjarencontracten
met
langetermijnsdoelstellingen,
het investeren in de commerciël uitbouw van de bureaus, het
zelf aanbieden van hosting- en maintenance oplossingen om
een continuïteit in de relatie met bepaalde klanten te kunnen
garanderen.

van de algemene kosten en de
productiekosten: het onderzoeken van schaalvoordelen
en van de synergiën tussen de verschillende
onderdelen van de groep vervolgen en de verdere
uitbouw van de gemeenschappelijk beheertool.
opvolging van de kasstroomvoorzieningen en het gebruik van de kredietlijnen.

• Aandacht voor de optimalisatie van het niveau van het

werkkapitaal van de verschillende entiteiten.

Er dient worden opgemerkt dat het risico verbonden aan
kredieten beperkt blijft omdat de schuldenlast van de groep
zeer gering is.
Door de crisis zal de groep minder groeien dan de voorbije
jaren, maar het kan tegelijkertijd een mogelijkheid zijn om de
marges te versterken.

Nieuwe samenwerkingen in het vooruitzicht
In de loop van de volgende maanden verwacht Emakina
Group haar Europese groeistrategie verder uit te bouwen
door nieuwe partnerships aan te gaan met locale spelers in
andere landen.

9.1.6 Belangengeschillen tussen de beheerders en de
vennootschap
De Raad van Bestuur van Emakina Group heeft geen weet
van beslissingen die aanleiding geven tot de toepassing van
artikels 523 of 524 van het Wetboek der vennootschappen.

Emakina Group heeft op 31 december 2008 geen financiële
schulden of schulden op lange termijn.
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9.1.8 Kapitaalsverhoging binnen het kader van het
toegestane kapitaal (art. 608 van het Wetboek
Vennootschappen)

9.1.7 Wettelijke informatie aangaande de omzetting
naar de OBA-richtlijn
Kapitaalstructuur :

Aandeelhouderspact :

Op 31 december 2008 bestaat het kapitaal van Emakina
Group SA uit 3.459.533 aandelen en is als volgt uitgesplitst:

Zoals bepaald in het Corporate Governance Charter dat
kan worden ingekeken op de website van de vennootschap
(www.emakina.com), hebben de historische aandeelhouders
van Emakina Group (Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Karim
Chouikri en Antwerp CD Center BVBA vertegenwoordigd
door John Deprez) een aandeelhouderspact opgesteld
waarvan de vennootschap geen deel uitmaakt, met volgende
bepalingen:

Aandeelhouders

Overige

Aandelen

%

1.115.879

32,255

Two4Two S.A. :

921.326

26,632

Dhr. D. Steisel :

609.718

17,624

Dhr. B. Le Blévennec :

609.718

17,624

Commanditaire Vennootschap ACDC :

117.320

3,391

Mediadreams SA :

50.000

1,445

Antwerp CD Center
BVBA :

21.818

0,631

Dhr. J. Deprez :

13.754

0,398

3.459.533

100 %

Totaal :

Door het stock option plan voor de werknemers, consultants
en leidinggevenden van de vennootschap en haar dochterondernemingen is een totaal van 112.200 warrants uitgegeven.

• De aandeelhouders engageren zich ertoe om in het

voordeel te stemmen van het behoud en de verlenging
van het mandaat van de bestuurders benoemd tijdens
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap op 17 maart 2006, en met name de heren
Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Karim Chouikri en Antwerp CD Center BVBA vertegenwoordigd door de heer
John Deprez, behalve wanneer er een reden tot ontslag
bestaat door een zware fout in de uitoefening van het
mandaat.
• Elke aandeelhouders die minstens 20% van de stemrechten van de Vennootschap bezit, heeft het recht om
een kandidaat bestuurder voor te stellen per schijf van
20% van de stemrechten die hij bezit.
Elke aandeelhouder stemt ermee in te stemmen voor de
kandida(a)t(en) bestuurder(s) voorgesteld door een andere
aandeelhouder op voorwaarde dat deze laatste het recht
heeft om deze kandida(a)t(en) bestuurder(s) voor te dragen
in functie van de schijven van 20% stemrechten van de vennootschap die hij bezit.
Elke aandeel recht geeft op één stem; de belangrijkse aandeelhouders genieten niet van verschillende stemrechten.

De raad van bestuur van Emakina Group SA (hierna “Emakina Group”) heeft, tijdens de vergadering van 1 juli 2008, een
kapitaalsverhoging door een inbreng in natura doorgevoerd
in overeenstemming met het toegestane kapitaal in lijn met
artikel 17bis van de statuten van Emakina Group en volgens
de hieronder vermelde voorwaarden.

Financiële gegevens

9.1.9 Activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling
In het kader van de activiteiten zet Emakina het onderzoek
naar de ontwikkeling en implementatie van technologische
oplossingen verder. De kosten in verband met investeringen
op dat vlak worden direct door de vennootschap gedragen.
9.1.10 Bijkantoren van de vennootschap
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
9.1.11 De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Emakina Group SA heeft sinds 2006 een periode van consolidatie ingeluid die zich onder andere heeft vertaald in de
overname van alle aandelen van de onderneming SunTzu BV
op 27 maart 2007 waardoor deze een dochterondernemingen van Emakina Group SA is geworden. In het overnamecontract werd voorzien dat de verkopers van de aandelen
van SunTzu BV, behalve de overnameprijs, ook recht hebben
op een aanvulling op de prijs (waarbij Emakina Group SA
dit kan uitbetalen in Emakina Group aandelen) waarvan het
bedrag in functie is van het omzetcijfer van de onderneming
SunTzu BV in 2007, 2008 en 2009.

We stellen de algemene vergadering voor om de netto bedrijfswinst van 2008 voor een bedrag van 367.159,83 EUR
als volgt aan te wenden :
• 18.357,99 EUR toe te wijzen aan de wettelijke reserves

• Verdelen van een dividend voor een bruto totaalbedrag

van 200.000 EUR of een brutowaarde (nettowaarde)
van 0,05781 EUR (0,04914 EUR) per aandeel.
• Een nieuwe overdracht van 148.801,84 EUR.

Op deze manier heeft Emakina Group haar financiële middelen niet te sterk moeten aanspreken voor de overname van
de aandelen van SunTzu BV en de verkopers gemotiveerd om
de uitbouw van SunTzu BV te steunen.

9.1.12 Ontslag van de beheerders en de commissaris

De bijdrage in natura die heeft gezorgd voor een kapitaalverhoging is versterkt door de verkopers via de contractuele vorderingen in het contract. De waarde in euro van de contractuele vordering, door de partijen vastgelegd in functie van
de resultaten van SunTzu BV kwam overeen met 324.470,19
EUR. Bijgevolg bestond de contracutele vordering uit 24.124
aandelen van Emakina Group tegen een contractuele prijs
van 13.45 EUR (prijs ligt zowel boven de fractiewaarde als
boven de marktprijs op het ogenblik van de transactie).

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.

Het kapitaal van Emakina Group is hierdoor verhoogd van
8.248.514,58 EUR naar 8.306.412,18 EUR. Het saldo van
266.572,59 EUR bestaat uit een emissiepremie die boekhoudkundig verwerkt werd als onbeschikbare reserve. Het
vermogen wordt dus vertegenwoordigd door 3.459.533
aandelen.
Zowel de inbreng in natura als de kapitaalverhoging vormden
een onderdeel van het acquisitiebeleid van Emakina Group
en was in het belang van Emakina Group omdat het de
vennootschap heeft mogelijk gemaakt om haar financiële
middelen te kunnen behouden voor nieuwe toekomstige
overnames.
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We stellen voor de beheerders en de commissaris ontslag te
verlenen.

Opgesteld te Brussel op 17 maart 2009

De heer Denis Steisel
De heer Karim Chouikri
De heer Brice Le Blévennec
Antwerp CD Center BVBA vertegenwoordigd door de
heer John Deprez
De heer François Gillet
De heer Gautier Bataille
De heer Magnus Schiller
De heer Marc Waha

45

9

I

Financiële gegevens

9

I

Financiële gegevens

9.2

Geconsolideerde rekening op 31 december 2008
9.2.1 Consolidatiekring

9.2.2 Consolidatiemethode

Zoals reeds uiteengezet is de consolidatiekring van Emakina
Group in 2008 ten gevolge van de investeringen van Emakina Group als volgt gegroeid:

Alle dochterondernemingen van Emakina Group (zie hoofdstuk 8.2. hiervoor of hoofdstuk 9.2.6. hierna) zijn geconsolideerd volgens de globale integratiemethode.

• Participatie van 70% van de aandelen in Emakina Media

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

SA op 1 oktober 2008;
• Participatie van 16% van de bijkomende aandelen (52%
tot 68%) in Design Is Dead BVBA op 1 april 2008.

• ofwel de moederonderneming direct of indirect meer

dan 50% van het kapitaal bezit

Ter herinnering : door de uitbreiding van de consolidatiekring
in 2007 bevat de geconsolideerde resultatenrekening van
Emakina Group op 31 december 2007, 12 maanden resultaat van Emakina Group, Emakina Belgique, Emakina France,
B.On The Net, 9 maanden resultaat van Design Is Dead, 8
maanden resultaat van SunTzu, 7 maanden resultaat van Reflect en 4 maanden resultaat van The Reference.
Alle dochterondernemingen van Emakina Group zijn geconsolideerd volgens de globale integratiemethode en opgesteld
in overeenstemming met de Belgische boekhoudnormen.

• ofwel de moederonderneming over de controle van de

beheersorganen van de betrokken vennootschap beschikt.

Deze methode bestaat erin om in de rekeningen van de moederonderneming ieder element van de activa en passiva van
het patrimonium van de geïntegreerde dochterondernemingen toe te voegen, ter vervanging van de inventariswaarde
van deze participaties.
Zij zet ertoe aan om een consolidatieverschil te bepalen en
om de minderheidsbelangen te scheiden. 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.
De interne groepsverrichtingen die het actief en passief beïnvloeden, zoals participaties, schulden en vorderingen, evenals de resultaten zoals de interesten, kosten en opbrengsten,
worden in de integrale consolidatie geannuleerd

9.2.3 Geconsolideerde balans opgesteld volgend de Belgische normen (Belgian GAAP) na verdeling*

ACTIVA (EUR)
VASTE ACTIVA

Codes

31/12/2008

31/12/2007

20/28

7.423.437

7.864.347

I

VASTE ACTIVA

20

602.771

702.816

II

Oprichtingskosten (bijlage VII)

21

448.365

572.445

III

Immateriële vaste activa (bijlage VIII)

9920

5.415.980

5.829.471

IV

Consolidatieverschillen (bijlage XII)

22/27

886.031

674.721

B.

Materiële vaste activa (bijlage IX)

23

153.026

284.466

C.

Installaties, machines en uitrusting

24

269.525

287.743

D.

Meubilair en rollend materieel

25

410.319

38.242

E.

Leasing en soortgelijke rechten

26

53.161

64.270

V

Financiële vaste activa (bijlage I tot IV en X)

28

70.290

84.894

B.

Andere ondernemingen

284/8

70.290

84.894

2. Vorderingen

285/8

70.290

84.894

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

15.042.223

11.474.352

3

1.688.548

1.404.894

37

1.688.548

1.404.894

40/41

11.706.679

8.471.791

VII

Voorraden en bestellingen in uitvoering

B.

Bestellingen in uitvoering

VIII

Vorderingen op ten hoogste één jaar

A.

Handelsvorderingen

40

10.473.505

7.517.531

B.

Overige vorderingen

41

1.233.174

954.260

IX

Geldbeleggingen

50/53

428.811

344.996

B.

Overige beleggingen

51/53

428.811

344.996

X

Liquide middelen

54/58

934.829

1.073.627

XI

Overlopende rekeningen

490/1

283.356

179.044

TAAL VAN DE ACTIVA

20/58

22.465.660

19.338.699

* Artikel 124 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 behoudende de uitvoering van het Wetboek der vennootschappen
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9.2.4 solideerde resultatenrekening opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP)

PASSIVA (EUR)
EIGEN VERMOGEN
I

Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal

IV

Geconsolideerde reserves (bijlage XI)

Codes

Interesten van derden
VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN
EN BELASTINGSLATENTIES

IX A.

IX B.

31/12/2008

31/12/2007

70/74

31.484.834

17.371.543

9.729.505

9.382.179

I.

Bedrijfsresultaat

10

8.306.412

8.248.515

1.

Bedrijfsopbrengsten

100

8.306.412

8.248.515

A. Omzet (bijlage XIV, A)

70

30.919.864

16.467.728

9910

1.423.093

1.133.664

B. Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering

71

283.653

757.543

493.893

347.079

C. Geproduceerde vaste activa

72

0

0

9913

493.893

347.079

D. Overige bedrijfsopbrengsten

74

281.317

146.272

16

233.710

273.915

60/64

(29.434.005)

(16.208.970)

60

5.642.728

2.607.085

600/8

5.642.728

2.607.085

2.

Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

160/5

30.134

73.264

1. Aankopen

4. Overige risico’s en kosten

163/5

30.134

73.264

B. Diensten en diverse goederen

61

10.037.493

5.621.137

168

203.576

200.651

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

13.065.395

7.533.083

17/49

12.008.552

9.335.526

17

877.291

654.785

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

630

629.935

369.583

170/4

877.291

654.785

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

853.701

616.868

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

631/4

6.098

44.447

4. Overige leningen

173

23.590

37.917

G. Overige bedrijfskosten

640/8

52.356

33.635

Bedrijfswinst

70/64

2.050.829

1.162.573

2.686.862

1.572.603

75

22.449

139.644

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

751

234

0

751

19.104

132.814

752/9

3.111

6.830

65

(1.218.642)

(643.174)

650

287.105

159.282

B. Afschrijvingen op consolidatieverschillen

9961

891.000

470.556

D. Overige financiële kosten

652/9

40.537

13.336

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor
belastingen

70/65

854.636

659.043

Uitgestlede belastingen en belastingslatenties
(bijlage VI, B)

X

Schulden op meer dan één jaar (bijlage XIII)

A.

Financiële schulden

XI

Schulden op ten hoogste één jaar (bijlage XIII)

42/48

10.819.072

8.290.158

A.

Schulden op meer dan één jaar die binnen het
jaar vervallen

42

1.252.670

765.008

B.

Financiële schulden

43

297.724

666.321

430/8

297.724

134.733

439

0

531.588

44

3.890.918

3.045.187

B. Opbrengsten uit vlottende activa

440/4

3.890.918

3.045.187

C. Overige financiële opbrengsten

1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen
C.

Codes

Voorzieningen voor risico’s en kosten

SCHULDEN

Handelsschulden
1. Leveranciers

48

RESULTATENREKENING
(EUR)

31/12/2007

10/15

INTERESTEN VAN DERDEN
VIII

31/12/2008

D.

Ontvangen vooruitbetalingen

46

2.138.677

1.350.035

E.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

3.147.276

2.184.931

1. Belastingen

450/3

1.317.286

784.328

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

1.829.990

1.400.603

F.

Overige schulden

47/48

91.807

278.676

XII

Overlopende rekening

492/3

312.189

390.583

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

22.465.660

19.338.699

3.

Bedrijfswinst vóór afschrijvingen = EBITDA
II.

Financiële opbrengsten

1.

Financiële opbrengsten

2.

Financiële kosten
A. Kosten van schulden

3.
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9.2.5 Financieringstabel (EUR)

RESULTATENREKENING (vervolg)
(EUR)
III.

Uitzonderlijke resulaten

1.

Uitzonderlijke opbrengsten

31/12/2008

31/12/2007

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat van de groep

76

57.441

24.890

25.874

Resultaat van derden

364.401

Afschrijvingen (inclusief op consolidatieverschillen)
D. Voorzieningen voor uitzonderlijke risicso’s en kosten

763

43.130

E. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

763

14.161

23.800

764/9

150

1.090

66

(11.523)

(155.004)

F. Overige uitzonderlijke opbrengsten (bijlage XIV, C)
2.

Uitzonderlijke kosten

Waardevermindingen

A. Uitzonderlijke afschrijving en waardeverminderingen op
materiële vaste activa

660

3.627

E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

663

15.015

664/8

11.523

136.362

IV.

Winst van het boekjaar vóór belastingen

70/66

900.554

528.929

V.

Uitgestelde belastingen

281.917

494.565

VI.

A. Onttrekking

780

467.500

665.877

B. Overboekingen

680

(185.583)

(171.312)

Belasting op het resultaat

67/77

(792.196)

(381.564)

A. Belastingen (bijl. XIV, D)

670/3

(802.256)

(389.857)

Voorzieningen

(43.130)

Meerwaarde op overdrachten

(14.161)

Uitgestelde belastingen

77

10.060

8.293

1.578.099

Mutatie van de vlottende activa

(3.347.109)

Mutatie van de behoefte aan bedrijfskapitaal
OPERATIONELE KASSTROOM (1)

2.202.833
(1.144.276)
433.823

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Aanschaffing van vaste activa

(1.485.519)

Immateriële en materiële vaste activa

(966.595)

Financiële vaste activa

(518.924)

Overige

(1.750)

Totaal van de desinvesteringen (sale & lease back)
INVESTERINGSKASSTROOM (2)

VII

Winst van het boekjaar

70/67

390.275

641.930

IX

Geconsolideerde winst

9976

390.275

641.930

A. Aandeel van derden

99761

364.401

156.327

Mutatie van de schulden

D. Aandeel van groep

99762

25.874

485.603

Dividenden uitgekeerd aan derden

(1.487.269)
379.990
(1.107.279)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Oprichting van Emakina Media (deel van derden)

50

(281.917)

Bruto-zelffinancieringsgraad

Totaal van de investeringen
B. Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

1.520.934
6.098

Mutatie van de passiva (schulden op korte termijn)
F. Overige uitzonderlijke kosten (bijl. XIV, C)

31 december 2008

794.645
(194.922)
18.750

FINANCIERINGSKASSTROOM (3)

618.473

Variatie kasstroom (1) +(2) + (3)

(54.983)

- Saldo beschikbare waarden en beleggingen op 01/01/08

1.418.623

- Saldo beschikbare waarden en beleggingen op 31/12/08

1.363.640
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9.2.6 Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen

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

BIJLAGE VI B. UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGSLATENTIES

Consolidatiemethode.

Houderschap %

Variatie %

Integraal

100%

0%

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

Uitsplitsing van de rubriek 168 van de passiva

203.576

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

203.576

Passieve belastingslatenties erkend door de EG met betrekking tot de activering in (uitsluitend) geconsolideerde rekeningen van
de kosten in verband met de acquisities.

Emakina France SARL
Avenue Gambetta 41
92928 Paris La Défense Cedex
France

Integraal

100%

0%
BIJLAGE VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN
Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

Emakina.EU SPRL
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
België
BE 0456.608.593

Integraal

100%

0%

Rue Atlantis 4 - Parc d’Ester
BP 26840 87068 Limoges
France

Mutaties van het boekjaar:

- Nieuwe gemaakte kosten
- Afschrijvingen (-)

Reflect SA
Integraal

50,02%

0%

702.816

14.183
(114.228)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

602.771

Waarvan oprichtingskosten en kapitaalsverhoging

602.771

Waarvan herstructureringskosten

0

SunTzu BV
Boompjes 548
3011 XZ Rotterdam
Nederland

Integraal

100%

0%

Integraal

100%

0%

Integraal

68%

16%

Integraal

70%

70%

The Reference NV
Stapelplein 70
9000 Gent
België
BE 0474.475.203

Design is dead BVBA
Stadswaag 8
2000 Antwerpen
België
BE 0457.419.732

Emakina Media SA
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
België
BE 0806.579.150
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Concessies, octrooien,
licenties

R&D

Installaties,
machines,
uitrusting

Goodwill

a) Aanschaffingswaarde
434.902

782.282

84.411

- per einde van vorig boekjaar

95.128

236.437

148.846

101.456

462.923

2.191

(221.935)

(16.423)

(14.441)

455.759

1.225.372

543.610

238.628

244.382

852.596

56.885

172.167

- geboekt

106.253

119.674

90.847

13.300

- overdrachten en buitengebruikstellingen

(47.902)

(16.423)

(14.441)

- per einde van het boekjaar

302.733

955.847

133.291

185.467

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

153.026

269.525

410.319

53.161

Mutaties van het boekjaar:

120.000

- overdrachten en buitengebruikstellingen

0

(15.992)

0

- overdrachten en buitengebruikstellingen

- overboekingen

0

0

- overboekingen

- overige

0

(350.000)

(120.000)

434.902

787.448

84.411

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
434.902

288.094

6.155

- overige
- per einde van het boekjaar

- per einde van vorig boekjaar
Mutaties van het boekjaar:

- geboekt

0

180.081

5.551

- overboekingen

0

0

0

- geannuleerd wegens overdrachten en buitenge
bruikstellingen

0

(56.388)

0

- overige

0

0

0

434.902

411.787

11.706

d) Nettowaarde per einde boekjaar : (a) - (c)

- acquisities

c) Afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties tijdens het boekjaar :

- Per einde boekjaar

Overige
materiële
vaste activa

1.140.339

371.158

- Per einde van het vorige boekjaar

Huur financiering

528.848

0

- per einde van het boekjaar

Meubilair, rollend materieel

a) Aanschaffingswaarde

Mutaties van het boekjaar:

- aanschaffingen

Financiële gegevens

ANNBIJLAGE IX. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

BIJLAGE VIII. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

- per einde van vorig boekjaar

I

- overboekingen
- overige

0

375.661

72.705

Het bedrag “overige” (kolom “licenties”) komt overeen met de annulatie op geconsolideerd niveau van de activatie van de merknaam “Emakina” bij Emakina Group in 2008 door de overname via Emakina Belgique.

De bedragen met betrekking tot de overdrachten en buitengebruikstellingen komen hoofdzakelijk overeen met de sale en lease back
transacties van het IT materiaal binnen het kader van een financiering op 3 jaar.

Het bedrag “overige” (kolom “goodwill”) komt overeen met de annulatie op geconsolideerd niveau van de activatie van de
handelsfonds van B. On The Net ten gevolge van de tussenkomst in 2008 door de overname via Emakina Belgique.
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LAGE X. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
2. Vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

- Toevoegingen
- Aflossingen
- Overige
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Autres enterprises
Nettoboekwaarde
per einde van vorig
boekjaar

84.894

(16.354)
0
70.290

BIJLAGE XI. STAAT VAN DE RESERVES
1.133.663

Emakina Belgique

- Overige verschillen
- terugname vrijgestelde reserves
- Onbeschikbare reserves (emissiepremie)
- Overige
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Overige
verschillen

Afschrijvingen

Nettoboekwaarde
per einde van het
boekjaar

421.552

-105.388

316.164

Emakina France

27.121

-6.780

20.341

Emakina.EU

87.094

-14.024

99.996

-54.761

342.253

-229.663

1.454.535

-140.165

899.395

-339.875

2.252.792

-344

30.505

-891.000

5.415.981

1.339.687

Reflect

1.039.560

The Reference

2.579.060

Emakina Media

25.874

26.926

335.397

Suntzu

TOTAL

Mutaties van het boekjaar

- Quotum van de groep in het geconsolideerde resultaat

Verschillen als gevolg
van de verhoging
van het
eigendomspercentage

1.750

DID

Geconsolideerde reserve per einde van vorig boekjaar

Financiële gegevens

BIJLAGE XII. STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Mutaties van het boekjaar

61.617
344.511

13.607

0

30.849

5.829.471

92.466

385.044

Het bedrag van de overige verschillen wordt verklaard door de aanvulling op de prijs als de kosten verbonden aan vroegere
acquisities.

263.573
(3.000)
266.573
(17)

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

1.423.093

Leasingschulden en soortgeljke schulden

Die binnen het jaar
vervallen

> 1 jaar
< 5 jaar

> 5 jaar

Rubriek 42

Rubriek 17

Rubriek 17

Algemeen totaal

1.252.670

853.701

-

2.106.371

23.590

-

23.590

877.291

-

2.129.961

Overige schulden
TOTAAL
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1.252.670

Algemeen totaal
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BIJLAGE XIV.

9

	RESULTATEN

Omzet van de groep in België (rubriek 70)

B11.

Gemiddeld personeelsbestand

14.731.893

280

191

1

2

226

147

Directiepersoneel

17

18

Overige

36

24

13.065.395

7.533.083

229

0

11.523

136.362

Kosten voor verhuis

0

32.323

Minnelijke schikking

0

100.000

11.523

4.040

0

0

Arbeiders
Bedienden

Personeelskosten (rubriek 62)

B13.

Gemiddeld personeelsbestand in België tewerkgesteld
door de betrokken ondernemingen

C2.

Overige uitzonderlijke kosten (rubriek 664/8)

Overige
D1.

Vorig boekjaar

24.854.139

B12.

Financiële gegevens

BIJLAGE XVII. FINANCIELE BETREKKINGEN MET

Boekjaar
A.

I

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.

Exercice
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.

895.528

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

68.185

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

9.100

b. Overige opdrachten buiten de revisoropdracht

6.000

BIJLAGE XV. 	NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Overige belangrijke verplichtingen
Diverse verplichtingen :
•
•
•

C.

58

Pand op het handelsfons van 504.522 EUR
Huurwaarborg van 150.812 EUR
Maximum van de kredietlijnen : 1.840.250 EUR

Belangrijke verplichtingen inzake participaties :

Engagement tegenover de minderheidsaandeelhouders in Design is Dead voor de terugkoop van de overige aandelen
voor een bedrag van 206.000 EUR, gekoppeld aan de resultaatsverplichtingen.
• Engagement via aankoop opties tegenover de minderheidsaandeelhouders in Reflect SA voor de terugkoop van de
overige aandelen voor een bedrag dat afhangt van de rendabiliteit.
• Engagement tegenover de oud aandeelhouders van SunTzu betreffende 2 potentieel te betalen extra’s afhankelijk
van de omzet. De extra prijs voor 2009 bedraagt 500.000 EUR.
• Hoofdelijke borg van Emakina Group met The Reference tegenover KBC : 400.000 EUR.

59

9

I

Financiële gegevens

9.2.7 Overzicht van de belangrijkste geconsolideerde
waarderingsregels

9

I - CONSOLIDATIEKRING EN CONSOLIDATIEMETHODES

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

Zie punt 9.1.1.

De toegepaste afschrijvingregels zijn de volgende:

II - WAARDERINGSREGELS
1. Waardering van de activa
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen aankoopwaarde; de kosten van herstructurering en onderzoek en
ontwikkeling, andere dan die verkregen van derden, tegen
kostprijs.
Oprichtingskosten en kosten van kapitaalsverhogingen
worden lineair prorata temporis over een periode van 5 jaar
afgeschreven.
De kosten voor de beursintroductie en het aandelenoptieplan
worden lineair prorata temporis over een periode van 8 jaar
afgeschreven.

Consolidatieverschillen
Deze verschillen bestaan uit ongelijkheiden, niet toewijsbaar
aan actief- en passiefbestanddelen, tussen enerzijds,
het quotum gevormd in het eigen vermogen van de
geconsolideerde vennootschappen, en anderzijds, de
inventariswaarde van deze participaties.
De positieve verschillen worden afgezonderd op het actief
van de balans, onder rubriek III “consolidatieverschillen”, de
negatieve verschillen worden afgezonderd op het passief van
de balans onder rubriek V “consolidatieverschillen”.
De consolidatieverschillen worden afgeschreven over 8 jaar.
Deze afschrijvingen worden opgenomen onder de financiële
kosten van het boekjaar.

kosten van onderzoek
en ontwikkeling

lineair prorata temporis:
25%

octrooien, concessies,
licenties

lineair prorata temporis:
20%

software

lineair prorata temporis:
33%

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

van 5 tot 20%

machines en uitrusting

van 20 tot 33%

meubilair

van 20 tot 33%

bureaumateriaal

van 20 tot 33%

informaticamateriaal

van 20 tot 33%

wagens

van 20 tot 25%

I
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is in duur, vormen geen onderwerp van waardeverminderingen behalve in geval van minderwaarden of duurzame
waardeverminderingen.

2. Waardering van de passiva

Financiële vaste activa

Ieder jaar evalueert de Raad van bestuur, met voorzichtigheid,
oprechtheid en goede trouw de vereiste voorzieningen.
Deze voorzieningen worden geïndividualiseerd naargelang
de aard van de risico’s en kosten die zij dienen te dekken.
Ze worden niet gehandhaafd in zoverre ze aan het einde
van het boekjaar een actuele beoordeling van de risico’s en
kosten, waarvoor zij werden gevormd, overschrijden.

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 te steunen. Deze vorderingen worden in de balans aan hun nominale waarde opgenomen.
De participaties en de aandelen die onder deze rubriek worden opgenomen, zijn het onderwerp van waardeverminderingen in geval van minderwaardes of duurzame waardeverminderingen die gerechtvaardigd worden door de situatie,
de rentabiliteit of de vooruitzichten van de onderneming,
waarin de participatie of de aandelen worden aangehouden.
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.

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Schulden op meer dan een jaar en op hoogsten een jaar
De schulden worden aan nominale waarde in de boekhouding
opgenomen.
De verplichtingen die uit de gebruiksrechten voortvloeien,
waarover de onderneming beschikt aangaande materiële
vaste activa in gevolge van leasingcontracten of gelijkaardige
contracten, worden elk jaar ten belope van het deel van
de gefaseerde aflossingen zoals voorzien in het contract,
opnieuw gewaardeerd, teneinde het kapitaal van de waarde
van het goed te reconstrueren, voorwerp van het contract.
3. Herwaardering
De materiële vaste activa, participaties en aandelen, die
onder de financiële vaste activa worden hernomen, zijn geen
onderwerp van herwaardering.

Vorderingen op meer dan een jaar en ten hoogste een jaar
De vorderingen van minder of meer dan één jaar worden
in de balans aan hun nominale waarde opgenomen en
zijn het onderwerp van een waardevermindering als hun
terugbetaling op de vervaldag gedeeltelijk of geheel onzeker
of onwaarschijnlijk is.

Geldbeleggingen en liquide middelen
De tegoeden bij kredietinstellingen worden aan nominale
waarde gewaardeerd. De tegoeden in vreemde valuta
worden omgerekend aan de wisselkoers geldend op de
dag van de afsluiting van het boekjaar. De latente meer- en
minderwaarden op vreemde valuta worden opgenomen in
de resultatenrekening.

4. Vreemde valuta
De vorderingen en de schulden in vreemde valuta worden
opgenomen op basis van de koers geldend bij hun opname.
De vorderingen en de schulden die in vreemde valuta
worden uitgedrukt, worden aan het einde van het boekjaar
omgezet aan de slotkoers behalve indien deze specifiek
worden gegarandeerd. De wisselkoersverschillen die hieruit
voortvloeien, worden opgenomen in de resultatenrekening
indien deze omrekening aanleiding geeft tot een negatief
verschil. Indien deze omrekening aanleiding geeft tot
een positief verschil, worden deze opgenomen onder de
overlopende rekeningen van het passief.

Niet-aftrekbare btw op wagens wordt geactiveerd.

Immateriële vaste activa

60

Tweedehands materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van een percentage tussen 20 en 50%.
De materiële vaste activa waarvan het gebruik niet beperkt
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5. Erkenning van de omzet op bestellingen in
uitvoering (forfaits)
Wanneer een vennootschap van de groep projecten uitvoert waarvoor de klant een forfaitaire prijs vraagt, wordt
een inschatting van het werkvolume door de projectleiders
uitgevoerd. Dat maakt het mogelijk om het budget voor
het project te berekenen. Een factureringsplan wordt in het
contract opgesteld en stemt overeen met de oplevering van
bepaalde leveringen aan de klant. Typisch organiseert men
zich op de volgende manier: (i) voorschot, (ii) overhandiging
van een prototype, (iii) opleveren van de website, (iv) einde
van garantie.
De lopende projecten worden gewaardeerd volgens de
methode van de voltooiingsgraad van de werkzaamheden,
zijnde: schatting van het resultaat (inclusief marge) tegen
hetzelfde tempo als de vooruitgang van de werkzaamheden. Het heeft tot gevolg dat, op basis van de boekhoudkundige beginselen zoals toegepast door de onderneming,
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 onder
de ontvangen vooruitbetalingen (op het passief) wanneer
het facturatieplan voorloopt op de graad van afwerking.

9
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9.3.1 Statutaire balans opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP) na verdeling

ACTIVA (EUR)

Codes

De (statutaire) jaarrekeningen van Emakina Group worden
in verkorte versie weergegeven, na aanwending van het
resultaat over 2008. Overeenkomstig het Wetboek der
vennootschappen worden de volledige jaarrekeningen en
het verslag van de commissaris bij de Belgische Nationale
Bank neergelegd.

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

22/27

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

Financiële vaste activa

20/28

31/12/2008

31/12/2007

7.247.837

6.550.742

Oprichtingskosten

20

577.755

686.328

Immateriële vaste activa

21

363.651

30.736

0

0

28

6.306.431

5.833.678

280/1

6.304.756

5.833.503

280

6.304.756

5.833.503

Verbonden ondernemingen
Participaties
Overige financiële vaste activa

284/8

1.675

175

Borgtochten

285/8

1.675

175

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

3.180.505

2.476.493

Vorderingen op meer dan een jaar

29

0

0

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

0

0

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

2.830.355

2.063.379

Handelsvorderingen

40

2.305.772

690.781

Overige vorderingen

41

524.583

1.372.598

Geldbeleggingen

50/53

24.766

344.996

Overige beleggingen

51/53

24.766

344.996

6. Belastingslatenties

Liquide middelen

54/58

283.889

40.273

Passieve belastingslatenties:

Overlopende rekeningen

490/1

41.495

27.845

Indien het noodzakelijk blijkt te zijn, worden provisies voor
belastingslatenties onder het passief van de balans opgenomen in de boeken en worden deze aan het belastingtarief
dat waarschijnlijk van toepassing zal zijn op het moment dat
de tijdelijke verschillen ophouden te bestaan, berekend, en
in zoverre een reële belastingheffing zal bestaan. De groep
neemt geen actieve belastingslatenties in de boekhouding
op.

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

10.428.342

9.027.235

Indien de toepassing van een of meerdere 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.

Actieve belastingslatenties:
De groep neemt de actieve belastingslatenties op in de geconsolideerde rekeningen (met betrekking tot het recupereerbare overgedragen verlies) op de balansactiva, voor zover het waarschijnlijk is dat er een belastbare winst zou zijn
waarmee het verlies gecompenseerd zou kunnen worden.
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9.3.2 Statutaire resultatenrekening opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP)

PASSIVA (EUR)
EIGEN VERMOGEN

Codes

31/12/2008

RESULTATENREKENING (EUR)

31/12/2007

Bedrijfsopbrengsten

31/12/2008

31/12/2007

70/74

1.637.313

699.261

10/15

9.252.119

8.760.489

Vermogen

10

8.306.412

8.248.515

Omzet

70

1.628.889

591.225

A. Geplaatst kapitaal

100

8.306.412

8.248.515

Overige bedrijfsopbrengsten

74

8.424

108.036

Reserves

13

331.533

46.602

1.765.310

1.491.309

Wettelijke reserve

130

64.960

0

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

0

0

Niet beschikbare reserves

131

266.573

0

Aankopen

600/8

0

0

1. Overige

13

266.573

0

Diensten en diverse goederen

61

1.378.555

1.259.972

Overgedragen winst

14

614.173

465.372

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

260.682

122.128

VOORZIENINGEN & UITGESTELDE
BELASTINGEN

16

0

0

Afschrijvingen en waardeverminderingen op kosten

630

125.658

109.120

1.176.223

266.746

0

0

1.175.036

266.746

SCHULDEN
Schulden op meer dan een jaar

17/49
17

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

Schulden op meer dan één jaar die
binnen het jaar vervallen

42

0

0

Financiële schulden

43

0

0

Handelsschulden

44

759.632

161.327

440/4

759.632

161.327

1. Leveranciers
Ontvangen vooruitbetalingen

46

0

0

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

103.877

47.419

1. Belastingen

450/3

60.711

27.436

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

43.166

19.983

Overige schulden

47/48

311.526

58.000

Overlopende rekeningen

492/3

1.188

0

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

10.428.342

9.027.235

Bedrijfskosten

60/64

Overige bedrijfskosten

640/8

415

89

Bedrijfswinst

9901

-127.997

-792.048

Financiële opbrengsten

75

500.724

715.154

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

440.468

580.602

Opbrengsten uit vlottende activa

751

60.227

134.552

Opbrengsten uit vlottende activa

751

29

0

Financiële kosten

65

5.567

1.179

Kosten van schulden

650

4.715

415

Overige financiële kosten

652/9

852

764

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor
belastingen

9902

367.160

-78.073

Uitzonderlijke opbrengsten

76

0

0

Terugneming van waardeverminderingen op vaste
activa

761

0

0

Uitzonderlijke kosten

66

0

0

Winst van het boekjaar voor belasting

9903

367.160

-78.073

Belastingen op het resultaat

67/77

0

0

77

0

0

367.160

-78.073

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen
Winst van het boekjaar

64

Codes

9905

65
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RESULTAATVERWERKING
(EUR)

9

Codes

31/12/2008*

31/12/2007

9906

832.531

465.372

Toe te wijzen winst (verlies) van het boekjaar

(9905)

367.160

-78.073

Overgedragen winst (verlies) van het vorig boekjaar

14P

465.371

543.445

Toevoeging aan het eigen vermogen

691/2

18.358

0

Aan de wettelijke reserve

6920

18.358

0

Over te dragen winst (verlies)

(14)

614.173

465.372

694/6

200.000

0

694

200.000

0

Te bestemmen winst (te bestemmen verlies)

Te verdelen winst
Vergoeding van het kapitaal

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde
jaarrekening
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder
de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en
in stand houden van een interne controle met betrekking
tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat;
het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en
het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris
* Voorstel voorgelegd aan de algemene vergadering van 22 april 2009.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen 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.

9.4

Verslagen van de commissaris
9.4.1. Verslag van de commissaris aan de algemene
vergadering der aandeelhouders van Emakina Group
SA over de geconsolideerde jaarrekening over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2008
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit
verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.
Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde
jaarrekening van EMAKINA GROUP NV en haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, opgesteld overeenkomstig het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van K€ 22.466 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar,
deel van de Groep, van K€ 26.
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Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
bedragen en toelichtingen. De keuze van deze controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling alsook van onze
inschatting van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of het maken van fouten.
Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de Groep met
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van
de geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven
omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen,
maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit van
de interne controle van de Groep. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels en consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige
schattingen gemaakt door de Groep, alsook de voorstelling
van de geconsolideerde jaarrekening, als geheel beoordeeld.
Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de
verantwoordelijken van de Groep de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons
oordeel.

I
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
Groep, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van
aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
Het geconsolideerd jaarverslag behandelt 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 onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover
wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Diegem, 3 april 2009
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Eric GOLENVAU
Vennoot

9.4.2. Verslag van de commissaris over de per 31 december 2008 afgesloten sociale statutaire rekeningen
die aan de algemene vergadering van de aandeelhouders werden gepresenteerd
De sociale statutaire jaarrekening van Emakina Group afgesloten op 31 december 2008 was het onderwerp van een
volledige controle uitgevoerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Er werd een attest zonder voorbehoud uitgegeven.
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10
VERKLARING
VAN DE
BESTUURDERS
Denis Steisel, CEO en algemeen bestuurder van Emakina
Group en Brice Le Blévennic, voorzitter van de raad van bestuur van de onderneming, verklaren dat, volgens hun beste
kennis, de geconsolideerde rekeningen per 31 december
2008 en de (statuaire) jaarrekening per 31 december 2008,
opgesteld zijn in overeenstemming met de Belgische boekhoudnormen, en een getrouw beeld schetsen van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Emakina
Group. Het jaarverslag 2008 bevat een getrouw overzicht
van de informatie die moet worden opgenomen.

11
RELATIES MET
DE INVESTEERDERS :
11.1. Evolutie van de notering in 2008

Emakina Group
11,40
10,90
10,40
9,90
9,40
8,90
8,40
7,90
7,40
6,90

0

11.2. Financiële kalender
Gewone algemene vergadering 2009: 22 avril 2009
Halfjaarlijks financieel verslag 2009: 31 augustus 2009
Jaarlijks persbericht 2009: 19 maart 2010
Financieel jaarverslag 2009: 7 april 2010
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VERKLARENDE
WOORDENLIJST
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML of XML en
Javascript asynchroon):
AJAX is een acroniem dat slaat op een informaticamethode
voor de ontwikkeling van webtoepassingen.
De toepassingen zijn meer interactief, reactief, en de
hoeveelheid gegevens die tussen de browsers en de server
wordt uitgewisseld is fel verlaagd. De behandelingstijd van
het verzoek aan de serverzijde is eveneens enigszins verlaagd, aangezien een deel van het verwerking op de computer wordt verwezenlijkt die de vraag heeft gelanceerd.
B2C (Business to Consumer of bedrijven-naar-klanten):
De naam omvat het geheel van commerciële zaken, 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.
Men zal volgende diensten kunnen terugvinden:
− Toevoegen van producten en diensten
− Wijzigingen van diensten
− Aanpassing van parameters
− Beheer van forum
− Beheer van gebruikers
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Bewerken van inhoud:
De systemen voor de bewerking van inhoud zijn een reeks
programma’s die toelaten om websites te maken en bij te
werken via volgende functionaliteiten:
− ze laten toe aan meerdere gebruikers om tegelijkertijd
aan eenzelfde document te werken,
− ze bieden een werkschema zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om documenten online te plaatsen (publiceren van
inhoud)
− ze laten toe om de inhoud van de presentatie te scheiden
− ze laten toe om informatie te structureren (gebruik van
document, blog, forum, vaak-gestelde-vragen...).
Blog:
Een blog is een website waar op één of meer personen zich
vrijuit, met een zekere periodiciteit uitdrukken. De gesprekken worden in chronologische eenheden bijgehouden; elke
eenheid is geschikt om door de lezers te worden becommentarieerd en aangevuld met externe links
Buzz Marketing:
Buzz gebruikt geen specifieke media maar speelt zich af
over alle communicatiekanalen met als doel over een bepaalde zaak te laten spreken. Het is een soort wilde reclame
dat via de verbruiker gaat en die de vector van het bericht
wordt. Het verspreidingsschema is dus mond-op-mond
(zie gerucht, buzz). Buzz berust op een verrassingsprincipe
aangezien de aangewende middelen constant vernieuwd
moeten worden om aan te spreken.

Client-serverapplicatie:
De client-serverarchitectuur wijst op een manier van een
communicatie tussen computers of software. De woorden
“server” en “client” kunnen betrekking hebben op computers, men spreekt dan over informaticaserver en client post;
ofwel de software die op deze computers werkt, en men
spreekt dan over software-server of software-client. De
server is ter beschikking van een informaticanetwerk om op
de verzoeken te antwoorden die door clients worden verzonden. De clients worden door de gebruikers bestuurd en
verzenden verzoeken naar de server, en wachten vervolgens
op het antwoord om het te tonen aan de gebruiker.
Een server is in staat om verschillende clients gelijktijdig te
dienen, tot verschillende duizendtallen. De 3-Tier-architectuur is een uitbreiding van de client-serverarchitectuur.
ColdFusion:
ColdFusion is een informaticataal die gebruikt wordt om
webapplicaties te bouwen op een type server met dezelfde
naam.
CSS (Cascading Style Sheets ou feuilles de style en
cascade):
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, weergave
en andere kenmerken in verband met het tonen van een
document te bepalen. Het doel is de structuur (in gelijksoortige HTML) en het tonen (in CSS) te scheiden van het
document zelf.

DOM (Document Object Model):
Het DOM is een aanbeveling van W3C die een onafhankelijke interface van elke programmeertaal en elk platform
beschrijft, en informaticaprogramma’s en scripts toelaat om
de inhoud, de structuur of de stijl van documenten bij te
werken. Het document kan vervolgens behandeld worden
en de resultaten van deze behandelingen kunnen terug
worden geïntegreerd in het document zoals het zal gepresenteerd worden.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization):
Bedrijfswinst voor afschrijvingen en waardeverminderingen.
E-business:
E-business slaat op een zeer breed concept dat men echter
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):
Helpt bedrijven op strategische activiteiten te rationaliseren
en te beheren: stockbeheer, leverancierrelaties, productieplanning, aankopen, klantendienst, opvolging bestellingen
e.d. Een modulair systeem verbindt afzonderlijke processen
en waarborgt de uitwisseling van de gegevens tussen een
geheel van geïntegreerde toepassingsgerichte modules.
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Flash:
Macromedia Flash is een programma ontwikkeld door
Macromedia (nu Adobe genaamd) 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
World Wide Web.
− Maken van illustraties
− Maken van multimediapresentaties
− Maken van publicitaire banners
− RIA of Rich Internet Application.
Guerilla Marketing:
Dit is onconventionele marketingtechniek met meestal
lage budgetten. Ze steunt voornamelijk op street marketing 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 informatietaal ontworpen en gebruikt om
webpagina’s te beschrijven; ze maakt het o.a. mogelijk om
hyperlinks in een tekst te plaatsen.
IAB België:
Het Interactive Advertising Bureau Belgium (IAB België) is
een beroepsvereniging die de voornaamste belanghebbenden in digitale en interactieve communicatie in België
verenigt. Haar 109 leden (maart 2005) treffen er elkaar om
er de markt samen te ontwikkelen. Het IAB is de vertegenwoordiger van belangen bij uitgevers, drukkers, adverteerders, verkopers van advertentieruimte, agentschappen voor
interactieve communicatie, studiebureaus en algemener de
leveranciers van diensten voor de informatie maatschappij.
Haar voornaamste doel is de interactieve markt te ontwikkelen en te stimuleren. Om dat doel te bereiken werkt het
IAB samen met het merendeel der beroepsverenigingen en
staat het permanent in contact met de openbare regionale,
nationale en Europese instellingen.
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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, verspreid over de verschillende media om een maximum aan personen uit het doelpubliek te
bereiken die de klant wenst te bereiken voor het product.
Open Source:
De uitdrukking Open Source slaat op een licentiesysteem
voor software die voldoet aan een specifieke definitie zoals
bepaald door het Open Source Initiative, waarvan de voornaamste kenmerken zijn:
- Vrije distributie;
- Openbare broncode;
- Men mag de werken aanpassen
Zomaar de broncode publiceren, volstaat niet om ze Open
Source te noemen. De licentieovereenkomst dient als referentie.
Portaal:
Een webportaal is een website die als toegangspoort dient
tot een veelheid aan diensten en informatiepunten zoals
elektronische posts, discussieforums, zoekmachine die via
een centraal domein of gemeenschap geconsulteerd kunnen worden.

RIA (Rich Internet Application):
RIA slaat op een combinatie tussen webtoepassingen en
klassieke kantoorprogramma’s die een deel van de gegevensverwerking op de client afhandelen (bijv. Google
Maps).
Een RIA kan:
− worden uitgevoerd op de browser en vereist geen aparte
installatie;
− lokaal worden opgestart in een beveiligde omgeving
volgens het “sandboxprincipe”
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.
Het is een zeer nuttig systeem om nieuws te verspreiden
over websites of blogs
Scripting:
Een scriptingtaal is een programmatietaalconcept dat wordt
uitgevoerd door een interpreter, in tegenstelling tot een
compiler.
Sitestatistieken:
Het meten van de bezoekers op internet biedt de mogelijkheid om het doelpubliek te bepalen en de frequentie waarmee dat een site bezoekt op basis van een aantal indicatoren zoals “aantal unieke bezoekers”, “bekeken pagina’s”,
“aantal bezoeken”, “gemiddelde duur van een bezoek”...
SMS:
SMS is een dienst die wordt aangeboden bovenop spraak
voor mobiele telefoons en biedt de mogelijkheid om kleine
getypte berichten door te sturen

I
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Stealth Marketing:
“Stealth marketing” slaat op het verleiden van het doelpubliek om via een systeem van bedekte hints een publiek
kennis te laten maken met een onbekend en mysterieus
product.
Trafiek genereren:
Het geheel van activiteiten dat trafiek op een website
creëert (bezoekers of geraadpleegde pagina’s). Alle online
marketingacties of zoekmachineverwijzingen of offline
marketing kunnen dienen.
Virale Marketing:
Een door een bedrijf opgestarte marketingactie om een
maximum aan internetgebruikers of klanten te bereiken en
hen te stimuleren de boodschap te verspreiden.
Dergelijke communicatie heeft het voordeel dat ze zich
bliksemsnel kan verspreiden in het netwerk van vrienden,
familie, collega’s van het doelpubliek.
De efficiëntie van virale marketing is gebaseerd op mondtot-mondreclame, peterschap of internetgemeenschappen.
XML (Extensible Markup Language)
XML is een standaard gedefinieerd door het World Wide
Web Consortium die dient om andere talen van het type
“metataal” te ontwikkelen.
Als “metataal” maakt XML het mogelijk om een vocabularium en een grammatica te bepalen die op 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.
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Awards
2008
Best in Class Fashion category,
Interactive Media Awards,
Wrangler Europe
Visionary Award Viral Marketing category,
Summit Emerging Media Awards,
I Need To Go (ING)
Visionary Award Consumer Integrated Campaign
category,
Summit Emerging Media Awards,
I Need To Go (ING)
Innovator Award Flash category,
Summit Emerging Media Awards,
Wrangler Europe
Silver Award Web 2.0 category,
CMS Awards,
Thomas Cook Belgium
Bronze Award Government category,
CMS Awards,
ASTRID
Bronze Award Navigation category,
CMS Awards,
Dexia.jobs
Outstanding Website Airlines category,
WebAwards,
Brussels Airlines
Real Estate Standard of Excellence Real Estate category,
WebAwards,
Immoweb
Consulting Standard of Excellence Consulting category,
WebAwards,
Krauthammer
Travel Standard of Excellence Travel category,
WebAwards,
CityShare (Novotel)
Public Voice’s Winner “Rich Media Avertising: B2C” category,
Webby Awards,
I Need To Go (ING)
Official Honoree “Best Use of Video” category,
Webby Awards,
Wrangler Europe
Official Honoree Fashion category,
Webby Awards,
Wrangler Europe
Bronze Award Interactive Campaign category,
Belgian Cyber Lions,
I Need To Go (ING)
Gold Award Flash category,
Horizon Interactive Awards,
Wrangler Europe

Silver Award Consumer Information category,
Horizon Interactive Awards,
Wrangler Europe

WebAward,
VW EscapeTV
Fashion Standard of Excellence,
WebAward,
Wrangler Europe

Silver Award Flash category,
Horizon Interactive Awards,
Proximus Wireless Office

B2B Standard of Excellence,
WebAward,
Join2Grow (Fortis)

Bronze Award - Advertising Online
category,
Horizon Interactive Awards,
I Need To Go (ING)
Bronze Award B2B category,
Horizon Interactive Awards,
Join2Grow (Fortis)
Bronze Award B2B category,
Horizon Interactive Awards,
SCA Packaging
Bronze Award e-commerce category,
Horizon Interactive Awards,
Brussels Airlines

Online Community Standard of
Excellence,
WebAward,
Join2Grow (Fortis)

2006
Best Automobile Rich media Online
campaign,
IAC Awards,
VW EscapeTV
Best Interactive Case,
IAB Efficiency Awards,
GB Caddy Gratis (with Isobar)
e-Publisher of the Year,
7th Night Of Internet,
VW EscapeTV

Bronze Award Public Service category,
Horizon Interactive Awards,
STIB/MIVB

Gold Award Design category,
CMS Awards,
VW EscapeTV

Best in Class B2B category,
Interactive Media Awards,
Join2Grow (Fortis)

Bronze Award Design category,
CMS Awards,
Fiesta Latina

Best Bank Rich Media
Online campaign,
IAC Awards,
I Need To Go (ING)

Motivation Award,
CMS Award,
Plan Poids Santé, Roche

Nominee Funny category,
Pixel Awards,
I Need To Go (ING)
Nominee Fashion category,
Pixel Awards,
Wrangler Europe

First Alternext Performer Award,
Euronext

2005
Best Content Management,
MarketShare Awards,
FlySN.com

2007

Best Layout Silver,
MarketShare Awards,
FlySN.com

European Cyber Cristal
of the Financial Website,
Méribel Ad Festival,
Join2Grow (Fortis)

Best Information Structure Gold,
MarketShare Awards,
FlySN.com

Gold Award Design,
CMS Awards,
Le blog d’Elio (Socialist Party)
Silver Award Web 2.0 category,
CMS Awards,
EmocionTV (Seat)
Bronze Award Web 2.0 category,
CMS Awards,
Join2Grow (Fortis)
Outstanding Website
(E-Zine/Magazine category),

2004
Best Business of The Year,
5th Night Of Internet,
FlySN.com

Contacts
EMAKINA GROUP
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
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2002
Best Website,
RMB Cyber Lions Awards,
Coca-Cola.be
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