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Resultaten groep 2020 Cecurity.com  
niet-geauditeerde geconsolideerde rekeningen en nog niet goedgekeurd  

 

 

De Raad van Bestuur van Cecurity.com, bijeengekomen op 20 april 2021, heeft de 

rekeningen afgesloten voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020. Deze 

rekeningen, die nog niet geauditeerd zijn, zullen op de gezamenlijke algemene 

vergadering van 30 juni 2021 ter goedkeuring van de aandeelhouders worden 

voorgelegd. 
 
 

Lichte omzetgroei en verbeterd resultaat 
 

Cecurity.com SA bezit momenteel 100% van de aandelen van de Belgische vennootschap 

Cecurity Argus. 

De consolidatie per 31 december 2020 omvat daarom twee structuren: Cecurity.com en 

Cecurity Argus. De financiële elementen houden rekening met eerdere fusies. 

Aan het eind van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020 bedroeg de 

geconsolideerde omzet van de Cecurity.com groep 7.433.325 euro tegenover 7.252.673 

euro in 2019 (een stijging van 2,5%).   

De geconsolideerde nettoresultaten na afschrijving van goodwill bedroegen 399.011 euro 

tegenover      279.812 euro in 2019 (een stijging van 42,6%).   

Cecurity.com bevestigt zijn strategische herpositionering naar het SaaS-model (Software 

as a Service). Cecurity.com baseert zijn ontwikkelingsvooruitzichten op de groei van de 

markt voor dematerialisatie, versneld door de huidige gezondheidscontext, de 

veranderende toepassingen en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. 

Het eigen vermogen van de geconsolideerde jaarrekening van Cecurity.com bedroeg 

4.713.684 euro, tegenover   4.500.423 euro in 2019.   De financiële schulden bedroegen 

813.627 euro aan het einde van het boekjaar 2020,  tegenover  445.837 aan het einde 

van het jaar 2019. De kaspositie van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 

2020 bedraagt 3.162.627 euro.   

 

Over de groep Cecurity.Com 

Cecurity.com (Mnemo: MLCEC) is een uitgever van software om het digitale vertrouwen te behouden. De 
Frans-Belgische groep Cecurity.com is een historische speler op de markt van digitale kluizen en elektronische 
archiveringssystemen met bewijskracht. Cecurity.com biedt een SaaS-platform van oplossingen om digitale 
gegevens- en documentstromen veilig te verwerken door ze te archiveren om de naleving ervan te 
garanderen.  
CNIL Label    AFNOR-certificering - NF-software   | ANSSI - CSPN    FNTC - CFE-label   |  Label Frankrijk 
Cybersecurity   Accreditatie Archives de France (SIAF) 
 
  

Perscontact Cecurity.com 

Arnaud Belleil:+33 (0)1 56 43 37 36 - arnaud.belleil@cecurity.com 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000032934229&fastReqId=1411597595&fastPos=1
https://certificates.infocert.org/certificates/CERTIF-13-303-R6.pdf
http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/coffre-fort-de-jeux-en-ligne-version-2-0/
https://fntc-numerique.com/fr/a-propos/les-labels.html#labellises
https://www.francecybersecurity.fr/catalogue/
https://www.francecybersecurity.fr/catalogue/
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