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Eerste jaarhelft
in een notendop
Door de uiterst droge eerste jaarhelft kwamen in juni

Diezelfde droogte beïnvloedde het voorbije halfjaar

niet alleen veel landbouwers, maar ook water-intensie-

ook de zuiveringsefficiëntie van onze waterzuiverings-

ve industriële bedrijven in de problemen. Drinkwater-

installaties, maar dan in gunstige zin. Hoe minder het

beperking en lokaal captatieverbod op grond- en op-

afvalwater verdund is met regenwater, hoe efficiënter

pervlaktewater maakten de situatie nog nijpender. Voor

de zuivering verloopt. Op 30 juni voldeden dan ook al

Aquafin was dit de aanleiding om het potentieel en de

288 van de 305 beoordeelde rioolwaterzuiveringsinstal-

beschikbaarheid van gezuiverd afvalwater nog eens on-

laties, ofwel 94,43%, aan alle geldende normen.

der de aandacht te brengen. Ons zogeheten ‘effluent’ is
immers heel geschikt voor hergebruik, direct of na bij-

Ondertussen werkten we uiteraard ook verder aan de

komende zuivering, afhankelijk van de toepassing.

realisatie van de aan ons opgedragen projecten. Qua
aanbestedingen zaten we eind juni op koers om onze

De persaandacht voor deze bron van 1 miljard m /

uitdagende jaartarget te halen. Toch wordt het moei-

jaar aan water bleef niet zonder gevolg. Vooral in

lijk om het vooropgestelde totale jaarvolume van 160

West-Vlaanderen ging men gretig op ons aanbod in

miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt te

om gezuiverd afvalwater af te halen in één van onze

brengen. Sinds het in voege treden van de Omgevings-

waterzuiveringsinstallaties. Dit leidde tot maar liefst

vergunning in februari zijn er immers voortdurend pro-

37 nieuwe contracten. Samen met de Boerenbond, de

blemen met het indienen van aanvragen via het nieu-

provinciebesturen en gemeenten gaan we nu onder-

we digitale platform, waardoor de projectvoorbereiding

zoeken wat nodig is om het gezuiverde afvalwater

ernstige vertraging oploopt. Begin 2017 hebben we ter

meer structureel in te zetten als alternatief voor andere

anticipatie van de nieuwe werkwijze nog zoveel mo-

waterbronnen. Een mooi voorbeeld van hoe ook water-

gelijk projecten op de markt gebracht, maar de impact

zuivering een bijdrage kan leveren aan een circulaire

hiervan zal zich vanaf de laatste maanden van dit jaar

economie.

toch laten voelen op ons aanbestedingsritme.
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Tijdens de projectuitvoering en exploitatie van onze
installaties gaat nog meer aandacht dan vroeger naar
veiligheid. Naast onze technische expertise en accuraat
projectmanagement moeten onze opdrachtgevers,
medewerkers en partners immers ook kunnen rekenen
op ons absoluut engagement tot veilig denken en handelen. Daarom zetten wij onze veiligheidstarget rigoureus op nul ongevallen. Onze medewerkers hebben het
mandaat om activiteiten onmiddellijk stop te zetten of
stil te laten leggen als ze niet veilig worden uitgevoerd.
Van onze technische partners verwachten we hetzelfde engagement. Daarvan brachten we hen begin dit
jaar schriftelijk op de hoogte. Dat we het STOP-principe
ondertussen al verschillende keren hebben toegepast,
bewijst dat het ons menens is. Ook intern blijven we
verder werken aan een sterk veiligheidsbewustzijn omdat elk ongeval kan vermeden worden.
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Belangrijke
gebeurtenissen
TUSSEN 1 JANUARI 2017 EN 30 JUNI 2017 EN
VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN VOOR
DE RESTERENDE MAANDEN VAN HET BOEKJAAR

VERGOEDINGSMODEL

Aquafin als geheel zonder hierbij tussenschotten te

Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het model

creëren tussen de enveloppes of tussen personeelskos-

voor de jaarlijkse vergoeding van de werkingskosten

ten en overige werkingskosten.

van Aquafin, als een proefmodel goed. Dit model is
beter gekend als ‘het prestatiebudget’ en is gebruikt

Deze formule garandeert een stabieler resultaat dan de

voor de bepaling van de werkingskosten voor de jaren

originele formule.

2014 t.e.m. 2016. De Economisch Toezichthouder (VMM)
heeft het model ten gronde geëvalueerd. Op basis van

Op het budgetoverleg van 23 februari 2016 werd in aan-

de evaluatie die de VMM in 2015 uitvoerde en de aan-

wezigheid van VMM, het Kabinet Omgeving, Natuur

vullende opmerkingen van Aquafin, stelde de inspec-

en Landbouw, het Kabinet Begroting, de Administratie

teur van financiën voor om het model te kalibreren.

Begroting en de Inspectie van Financiën voor het eerst
de vernieuwde formule toegepast voor het werkings-

Dit alles leidde ertoe dat Aquafin een (ver)nieuw(d) mo-

budget 2017. De formule ligt momenteel voor ter goed-

del ontwikkelde, in nauw overleg met de Economisch

keuring door de Vlaamse Regering. We verwachten de

Toezichthouder. We versleutelden de kosten over de

beslissing in het najaar van 2017.

verschillende bedrijfsprocessen en voerden een nieuwe
– diepgaandere - analyse uit op de activiteiten die de
kosten bij Aquafin aansturen.

ASSETMANAGEMENTPROTOCOL
GOEDGEKEURD

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet verder
Binnen het voorgelegde model relateerden we een

in ondersteuning van de bovengemeentelijke sane-

groot deel van de werkingsmiddelen in het kader van

ringsinfrastructuur via onderhoud en vervanging om

de beheersovereenkomst aan een beperkt aantal voor-

gebreken tijdig te voorkomen. De beheersovereen-

gedefinieerde outputs en dit aan een redelijk geacht

komst tussen Aquafin en het Vlaamse Gewest kent

prijsniveau, rekening houdend met een aantal assump-

alleen een procedure voor investeringen in projecten

ties. Het berekende budget is een totaalbudget voor

via het jaarlijkse optimalisatieprogramma. Een speci-
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B EL ANGR IJ KE GEB EU RTEN ISSEN

fieke procedure voor vervanging en verbetering van de

pijen, waarvoor het Vlaamse Gewest als co-debiteur

infrastructuur is niet voorzien. Wel is er de ‘Procedure

optreedt. Het totale bedrag van deze vorderingen is de

vervangingsinvesteringen en diverse investeringsbud-

bovengrens voor de uitstaande langetermijnleningen

getten’ die Aquafin toelaat om beperkte investeringen

onder de affectatie1. De opleveringen hebben dus een

aan bestaande infrastructuur door te voeren. Deze laat-

rechtstreeks verband met de hoeveelheid langeter-

ste procedure volstond echter niet om aan de alsmaar

mijnleningen die kunnen opgenomen worden.

stijgende nood aan investeringen voor het bestaande
patrimonium te voldoen.

Op vandaag voldoet dit protocol niet aan de verwachtingen. Sinds de toepassing van de nieuwste versie, op 1

Na een constructief overleg met de Economisch Toe-

maart 2016, verlopen opleveringen moeizaam. De voor-

zichthouder keurde de Vlaamse Regering op 14 juli 2017

naamste oorzaken zijn van administratieve aard en de

een zogenaamd ‘assetmanagementprotocol’ goed. Dit

door de overheid geformuleerde voorbehouden. Deze

protocol voorziet in een specifieke procedure voor de

voorbehouden zijn randvoorwaarden van een project die

realisatie van assetmanagementprojecten op een effi-

ervoor zorgen dat Aquafin afhankelijk is van acties van

ciënte en transparante manier. Zo kunnen we dergelijke

derden vooraleer een project kan worden opgeleverd.

projecten dus sneller, met minder formaliteiten en in
goed overleg met de Economisch Toezichthouder uit-

Eind 2016 bedroeg de totale investeringswaarde van

voeren. Het is de bedoeling om deze procedure enkele

de projecten waarvan de oplevering betwist wordt 18,2

jaren als proef te gebruiken en dan te evalueren.

miljoen euro. Hiervan werd in het eerste semester van
2017 12,2 miljoen euro geregulariseerd door de Minister

Voor 2017 bedraagt het budget voor assetmanagement

van Omgeving, Natuur en Landbouw. De investerings-

21 miljoen euro, een bedrag dat in de toekomst verder

waarde inclusief aanverwante kosten van de projecten

zal stijgen.

die bedrijfsklaar waren maar niet opgeleverd konden

OPLEVERINGEN EN NAGEKOMEN KOSTEN

worden, ingediend tot en met 30 juni 2017, bedraagt 24
miljoen euro.

Opleveringen

Het protocol Opleveringen heeft in het verleden ge-

Op basis van de inventaris die we hebben opgemaakt

zorgd voor een verduidelijking van de bepalingen in de

van projecten die in aanmerking komen voor opleve-

beheersovereenkomst rond de oplevering van investe-

ring in het tweede gedeelte van 2017, verwachten we

ringsprojecten. Aquafin kreeg hierdoor grotere rechts-

dat investeringen ter waarde van 9 miljoen euro op een

zekerheid. Bij een oplevering verwerft Aquafin immers

probleem zouden kunnen stuiten. Om die reden is de

vaststaande vorderingen op de drinkwatermaatschap-

1

8

AQUAFIN

 e affectatieovereenkomst bepaalt dat, wanneer Aquafin in financiële moeilijkheden verkeert, de drinkwatermaatschappijen niet langer aan Aquafin
D
moeten betalen voor de zuivering van het door hen geleverde drinkwater, maar aan Belfius Bank die optreedt als agent in de overeenkomst.
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provisie voor nog op te leveren projecten verhoogd tot

Eerst moeten volgende zaken nog afgerond worden:

3,4 miljoen euro.
• Vergoedingsmodel (prestatiebudget): zoals hierboven
Nagekomen kosten

beschreven, werd in de periode 2014-2016 voor het

De Economisch Toezichthouder kan nagekomen kos-

eerst het werkingsbudget bepaald aan de hand van

ten, die op het ogenblik van de oplevering nog niet

de formule voor het prestatiebudget. Tijdens de proef-

definitief gekend zijn, betwisten. Een definitief proto-

periode bleek dat het moeilijk was om één van de pa-

col hierover is er nog niet. Aquafin deed een voorstel,

rameters – de inwonerequivalenten - uit de formule

dat in juli 2016 resulteerde in een tegenvoorstel van de

eenduidig te bepalen. In de loop van 2016 hebben de

Economisch Toezichthouder. Dat voorstel werd in 2017,

Economisch Toezichthouder en Aquafin hierover een

in aanwezigheid van het Kabinet Leefmilieu, verder be-

consensus bereikt. Aquafin verwacht een goedkeuring

sproken. Zowel het Kabinet Leefmilieu, VMM als Aqua-

van de Vlaamse Regering in het najaar van 2017.

fin hebben zich geëngageerd om dit dossier zo snel als
mogelijk af te ronden.

• Nagekomen kosten : zoals eerder beschreven is er
nog geen éénduidigheid over de manier waarop de

De totale som aan ingehouden nagekomen kosten voor

kosten die na oplevering van een project geboekt

de periode 2014 tot en met het eerste semester 2017 be-

worden, moeten doorgerekend worden. Momenteel

draagt ongeveer 6 miljoen euro. Deze ingehouden kos-

bespreken de Economisch Toezichthouder en Aqua-

ten werden geëvalueerd aan de hand van het ontwerp

fin een ontwerpprotocol om hieraan tegemoet te

van het protocol Nagekomen Kosten. Ook de kosten die

komen. Aquafin hoopt deze besprekingen op korte

nog moeten doorgerekend worden, zijn mee in de eva-

termijn af te ronden.

luatie opgenomen. Op basis van deze evaluatie werd
de provisie voor de nagekomen kosten gebracht op 0,9

Zodra bovenstaande items zijn afgerond, staat niets de

miljoen euro.

afrekening van de voorbije drie financiële jaren nog in

AFREKENING FINANCIËLE JAREN 2014 2016

de weg.

Nadat eind vorig jaar het financiële jaar 2013 conform
de bepalingen van de beheersovereenkomst werd afgerekend, verwachten we dat vóór het jaareinde ook de
financiële jaren 2014 tot en met 2016 kunnen afgesloten worden.
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SAMENWERKING MET RIO-LINK

Hernegotiatie dienstverleningsovereenkomst met
rio-link
Op 28 juni 2017 heeft Aquafin een nieuwe onderaannemingsovereenkomst met rio-link ondertekend, die samenhangt met de verkoop van de aandelen van Aquafin in rio-link.
De voornaamste aanpassingen betreffen:
• een verlengde duurtijd, met name een bepaalde duur
van 15 jaar;
• de (her)oprichting van een overlegcomité waarin beide partijen gelijkwaardige partners zijn;
• een vernieuwde taakverdeling tussen de partijen,
waarbij rio-link een stuk projectmanagement kan
doen en het assetmanagement aan Aquafin wordt
toebedeeld.
Verkoop aandelen in rio-link aan water-link
Sinds 2011 had Aquafin een participatie in rio-link die
één derde van het totale aantal aandelen vertegenwoordigde. Aquafin had ook het recht om drie (één derde) van de bestuurders voor te dragen.
Het aandelenpakket van Aquafin in rio-link werd bij de
ondertekening van bovenvermelde dienstverleningsovereenkomst, die de huidige samenwerking met riolink bestendigt, op 28 juni 2017 aan water-link (het vroegere AWW) verkocht.
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Kerncijfers op 30 juni 2017
(IN DUIZEND EURO)

30-06-2017

31-12-2016

Bedrijfsopbrengsten

153.731

309.586

Te bestemmen winst

6.285

8.162

2.749.978

2.775.960

276.755

278.258

Balanstotaal
Eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn*

171.450

207.869

1.934.800

1.881.873

1.024

1.008

61

63

1.085

1.071

AANTAL
Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
MEDEWERKERS TOTAAL

* Retroactieve aanpassing cijfer per 31 december 2016: inclusief financiering op lange termijn Geo-Aquaplus ten bedrage van 1.779 duizend euro.

Op 30 juni 2017 was Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 305 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het
afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, had Aquafin 6.026 km leidingen in beheer. Aquafin beheert
1.670 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

PROJECTEN IN PORTEFEUILLE VOOR HET VLAAMSE GEWEST OP 30 JUNI 2017

Opgeleverde projecten (1)

AANTAL PROJECTEN

WAARDE (IN MILJOEN EURO)

2.980

3.739,00

Gegund en aanbesteed (2)

413

462,14

Ontwerp (3)

946

1.000,95

4.339

5.202,10

TOTAAL IN UITVOERING (2) + (3)

AQUAFIN
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Verkorte
geconsolideerde staten
BALANS EN RESULTATENREKENING
GECONSOLIDEERDE BALANS (IN DUIZEND EURO)

Per 30 juni 2017

TOELICHTING

JUNI 2017

DECEMBER 2016

2.541.048

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Langetermijnvordering beheersovereenkomst

5.0

2.501.853

Overige financiële activa

5.1

36.428

37.104

2.538.281

2.578.152

VLOTTENDE ACTIVA
Kortetermijnvordering beheersovereenkomst

5.0

147.189

142.245

Handelsvorderingen en overige vorderingen

5.2

22.148

31.313

Overige financiële vlottende activa

5.3

10.853

16.992

Geldmiddelen en kasequivalenten

5.4

31.507

7.259

211.697

197.808

2.749.978

2.775.960

TOTAAL ACTIVA
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TOELICHTING

JUNI 2017

DECEMBER 2016

5.5

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
EIGEN VERMOGEN
248.400

248.400

Groepsreserves

Geplaatst kapitaal

5.6 & 5.7

28.117

29.618

Minderheidsbelangen

5.6 & 5.7

238

240

276.755

278.258

5.8

1.791.451

1.736.651
278.501

Totaal eigen vermogen
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
Rentedragende leningen
Overige langlopende financiële verplichtingen

5.9

239.544

Voorzieningen

5.10

10.036

7.893

Pensioenverplichting

5.11

25.550

24.713

2.066.581

2.047.758

Totaal

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
Handelsschulden en overige te betalen posten

5.12

62.488

83.113

Rentedragende leningen

5.8

314.799

353.091

Overige kortlopende financiële verplichtingen

5.13

20.692

7.829

Te betalen belasting

5.14

8.663

5.911

406.642

449.944

Totaal verplichtingen

2.473.223

2.497.702

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

2.749.978

2.775.960

Totaal

AQUAFIN
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VER KORTE GECONSOLI DEER DE STATEN

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (IN DUIZEND EURO)

Over 1e semester 2017

TOELICHTING

JUNI 2017

JUNI 2016

6.0

153.731

158.157

153.731

158.157

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN
Geleverde diensten
OPBRENGSTEN
Overige bedrijfsopbrengsten

6.1

1.007

1.287

Grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

6.2

-73.699

-78.742

Personeelskosten

6.3

-36.651

-34.804

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere
waardevermindering

6.4

-2.951

-565

Overige lasten

6.5

-3.301

-3.759

Financieringskosten

6.6

-50.193

-50.402

Financieringsopbrengsten

6.7

18.343

13.213

6.285

4.385

WINST VOOR BELASTINGEN
UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN
Belastingslast

6.8

-3.854

-2.121

Doorrekening belastingslast via vordering
beheersovereenkomst

6.8

3.854

2.121

WINST UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

6.285

4.385

NETTOWINST

6.285

4.385

6.287

4.392

Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten
van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

-2

-7

6.285

4.385

Winst per aandeel (euro)
• gewone winst per aandeel, toe te rekenen aan houders
van gewone aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

• verwaterde winst per aandeel, toe te rekenen aan houders
van gewone aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

• gewone winst per aandeel uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten, toe te rekenen aan houders
van gewone aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

• v erwaterde winst per aandeel uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten, toe te rekenen aan houders
van gewone aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (euro)
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN (IN
DUIZEND EURO)

Over 1e semester 2017
OVER 1E SEMESTER 2017

TOELICHTING

NETTOWINST

JUNI 2017

JUNI 2016

6.285

4.385

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Recycleerbaar:
Netto waardestijging op kasstroomafdekkingen

5.9

35.049

-78.707

Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

5.9

-35.049

78.707

Actuariële winsten en verliezen op toegezegd
pensioenregelingen

5.11

0

0

Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

5.11

0

0

0

0

6.285

4.385

6.287

4.392

-2

-7

6.285

4.385

Niet-recycleerbaar:

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN NA BELASTINGEN
TOTALE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN NA BELASTINGEN
Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten
van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
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VER KORTE GECONSOLI DEER DE STATEN

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IN DUIZEND EURO)

Per 30 juni 2017

EIGEN VERMOGEN TOE TE REKENEN AAN DE HOUDERS VAN EIGENVERMOGENSINSTRUMENTEN VAN DE MOEDERMAATSCHAPPIJ

PER 1 JANUARI 2017

MINDERHEIDSBELANGEN

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

29.618

240

278.258

6.287

-2

6.285

6.287

-2

6.285

GEPLAATST KAPITAAL

GROEPSRESERVES

248.400

Winst over het boekjaar
Gerealiseerd en niet-gerealiseerd
resultaat

0

Kapitaalsvolstorting

0

Dividenden

0
-7.788

Minderheidsbelangen

0

-7.788
0

0
0

Per 30 juni 2017

248.400

28.117

238

276.755

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IN DUIZEND EURO)

Per 30 juni 2016

EIGEN VERMOGEN TOE TE REKENEN AAN DE HOUDERS VAN EIGEN-VERMOGENSINSTRUMENTEN VAN DE MOEDERMAATSCHAPPIJ

PER 1 JANUARI 2016

Kapitaalsvolstorting

0

AQUAFIN
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0

240.748

4.392

-7

4.385

4.392

-7

4.385

37.500

Dividenden

16

29.848

210.900

37.500
-8.402

Minderheidsbelangen
Per 30 juni 2016

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

GROEPSRESERVES

Winst over het boekjaar
Gerealiseerd en niet-gerealiseerd
resultaat

MINDERHEIDSBELANGEN

GEPLAATST KAPITAAL

248.400
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-8.402

0

250

250

25.838

243

274.481

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (IN DUIZEND EURO)

Over 1e semester 2017

TOELICHTING

JUNI 2017

JUNI 2016

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Betalingen aan leveranciers

-97.625

-94.575

Betalingen aan personeel

-36.651

-34.804

246.683

258.462

-1.102

680

111.305

129.764

Aanschaffingen binnen vordering
beheersovereenkomst

-81.925

-75.656

Netto investerings-cashflow

-81.925

-75.656

73.702

36.393

Aflossing financiering

-57.194

-59.548

Betaalde interesten

-18.987

-24.133

Ontvangsten klanten

7.1

Betaalde vennootschapsbelasting

Netto operationele kasstroom
INVESTERINGSACTIVITEITEN

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten financiering

Ontvangsten uit kapitaalverhoging
Uitgekeerde dividenden
Overige investeringstransacties (netto)
Netto financierings-cashflow
Netto toename kas en kasequivalenten

0

37.500

-7.788

-8.402

5.137

-503

-5.131

-18.693

24.248

35.415

Kas en kasequivalenten begin periode

7.259

6.920

Kas en kasequivalenten einde periode

31.507

42.335

AQUAFIN
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Verslag van de
commissaris
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
AQUAFIN NV OVER HET BEPERKT NAZICHT VAN DE TUSSENTIJDSE
VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN VOOR DE PERIODE
VAN 6 MAANDEN AFGESLOTEN PER 30 JUNI 2017

INLEIDING

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie

nanciële toestand van het geconsolideerd geheel (“de

te formuleren over deze Tussentijdse Verkorte Gecon-

balans”) van Aquafin NV (de “Vennootschap”) en haar

solideerde Financiële Staten op basis van ons beperkt

dochterondernemingen (samen “de Groep”) per 30

nazicht.

juni 2017 nagekeken, alsook de bijhorende tussentijdse
verkorte geconsolideerde resultatenrekening, het ge-

18
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als goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie.

Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte fi-

DRAAGWIJDTE VAN ONS NAZICHT

consolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gere-

Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in over-

aliseerde resultaten, het geconsolideerde mutatieover-

eenstemming met de Internationale Standaard voor

zicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd

Beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling van tussen-

kasstroomoverzicht voor de periode van 6 maanden

tijdse financiële informatie uitgevoerd door de onaf-

afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, geza-

hankelijke auditor van de entiteit”. Een beperkt nazicht

menlijk, de “Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde

van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het

Financiële Staten”. Deze staten tonen een geconsoli-

bekomen van informatie, hoofdzakelijk van personen

deerd balanstotaal van euro 2.749.978 (000) en een

verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige

geconsolideerde winst voor de periode van 6 maanden

aangelegenheden, en uit het toepassen van analyti-

afgesloten op deze datum van euro 6.285 (000) . Het

sche en andere werkzaamheden. Een beperkt nazicht is

bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen

aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit uitgevoerd

en het voorstellen van deze Tussentijdse Verkorte Ge-

in overeenstemming met de Internationale Controle-

consolideerde Financiële Staten in overeenstemming

standaarden (ISA’s). Bijgevolg waarborgt een beperkt

met de International Financial Reporting Standard IAS

nazicht niet dat wij kennis zouden krijgen van alle be-

34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving (“IAS 34”) zo-

langrijke elementen die bij een volledige controle aan

•
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het licht zouden komen. Daarom onthouden wij ons
van een auditopinie.

CONCLUSIE

Op basis van ons beperkt nazicht wijst niets erop dat
de bijgevoegde Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde
Financiële Staten geen getrouw beeld geven van de
financiële toestand van de Groep per 30 juni 2017, en
van haar resultaat en kasstromen voor de periode van
6 maanden afgesloten op die datum, in overeenstemming met IAS 34.
Diegem, 7 september 2017
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris, vertegenwoordigd door
Patrick Rottiers
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA
Ref: 18PR0009

AQUAFIN
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Toelichting bij de
geconsolideerde balans
en resultatenrekening
COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE
BALANS

Onder de overige financiële activa worden onder ande-

Op het einde van het eerst semester 2017 bedraagt het

re de nog te factureren vergoedingen met betrekking

balanstotaal 2.750 miljoen euro, 26 miljoen euro lager

tot prestaties buiten het kader van de beheersovereen-

dan vorig boekjaar.

komst opgenomen.

De vordering op lange termijn in het kader van de be-

De sterke stijging van de geldmiddelen en kasequiva-

heersovereenkomst met het Vlaamse Gewest, neemt af

lenten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de opname

ten opzichte van vorig boekjaar.

van een investeringskrediet midden juni 2017.

Enerzijds is er een aangroei van de vordering met be-

De voorziening voor risico’s en lasten heeft betrekking

trekking tot investeringen in de waterzuiveringsin-

op juridische geschillen, verzekeringsdossiers, geschil-

frastructuur, uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse

len in het kader van de uitvoering van de beheersover-

Gewest. Zo werden in het eerste halfjaar van 2017 35 in-

eenkomst en verwerking van het slib gebufferd in de

vesterings- en optimalisatieprojecten opgeleverd voor

installaties.

een totale aannemingswaarde van 51 miljoen euro. Bovendien werden voor 7 miljoen euro aan vervangings-

De financiering in het kader van de beheersovereen-

en aanpassingsinvesteringen uitgevoerd binnen het

komst op lange termijn is gebaseerd op de affecta-

budget Asset Management.

tieovereenkomst. Die bepaalt dat het saldo van de
kredieten op lange termijn kleiner moet zijn dan de

20
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Anderzijds is er een toename van de reële waarde finan-

aanspraken die Aquafin heeft op de drinkwatermaat-

ciële instrumenten per einde juni 2017. Aquafin gebruikt

schappijen, respectievelijk het Vlaamse Gewest. Deze

derivaten om renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit

aanspraken bestaan uit het nog niet betaalde gedeelte

de financieringsactiviteiten. De (minder) negatieve markt-

van de al opgeleverde investeringsprojecten. Rekening

waarde van de hedgingstructuren is opgenomen onder

houdend met alle leningen op lange termijn – onder

de overige langlopende financiële verplichtingen. Vermits

affectatie, met een algemeen of commercieel doel - en

financieringskosten redelijke kosten zijn in het kader van

de terugbetalingen van al eerder opgenomen leningen,

de beheersovereenkomst, wordt de tegenwaarde van

bedraagt het saldo van de bankleningen op lange ter-

deze verplichting erkend als een onderdeel van de vorde-

mijn 1.935 miljoen euro, inclusief het gedeelte dat bin-

ring (op lange termijn) binnen de beheersovereenkomst.

nen het jaar moet worden terugbetaald.

•
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In het eerste semester van 2017 heeft Aquafin voor 110

wel volgens een met het Vlaamse Gewest afgesproken

miljoen euro nieuwe kredieten op lange termijn opge-

vergoedingsmodel – met gedefinieerde prestaties -

nomen.

waarbij het resultaat van de afgesproken vergoedingsformule als redelijk wordt beschouwd.

De leningen op korte termijn kenden een afname van
208 miljoen euro per einde 2016 tot 171 miljoen euro

Concreet heeft dit prestatiebudget betrekking op de

per einde juni 2017. Binnen het ‘commercial paper’ pro-

vaste kosten hoofdkantoor en de operationele kosten

gramma ter waarde van 500 miljoen euro werd voor

van het exploitatiepatrimonium.

166,5 miljoen euro opgenomen op korte termijn. Binnen de bestaande kredietlijnen ten bedrage van 495

De evolutie van de rubrieken grond- en hulpstoffen,

miljoen euro, inclusief de gesyndiceerde lening en de

diensten en diverse goederen en van de personeels-

kredietlijnen van de gemeenten, werd slechts 4,9 mil-

kosten ligt in de lijn van de groei van de infrastructuur

joen euro opgenomen.

die door Aquafin geëxploiteerd en uitgebouwd wordt,
zowel binnen als buiten het kader van de beheersover-

Aquafin gebruikt derivaten om renterisico’s af te dek-

eenkomst. Daarnaast zijn er een aantal uitzonderlijke

ken die voortvloeien uit de financieringsactiviteiten. De

factoren die de mutatie verklaren: nieuwe of hogere

(negatieve) marktwaarde van de hedgingstructuren is

belastingen, historische regularisaties van kosten, re-

opgenomen onder de overige langlopende financiële

cuperatie van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek- en

verplichtingen.

ontwikkelingsactiviteiten, …

COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING EN HET
OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIETGEREALISEERDE RESULTATEN

De financiële kosten en opbrengsten bevatten naast de

In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest

financiële kosten en opbrengsten, beide gerelateerd

is bepaald dat de vergoeding van Aquafin gebeurt op

aan het actief rentemanagement, zijn ten opzichte

basis van de doorrekening van alle redelijke kosten, ver-

van 30 juni 2016 gestegen omwille van de evolutie van

hoogd met een vergoeding voor de aandeelhouders die

de marktwaarde van structuren die geoptimaliseerd

gebaseerd is op hun inbreng in het eigen vermogen.

werden. De hedgingstructuren, geoptimaliseerd in

Hieruit volgt dat de kosten en opbrengsten in grote

de eerste helft van 2017, hadden een grotere absolute

mate een spiegelbeeld zijn van elkaar.

marktwaarde dan deze die werden geherstructureerd

rentelasten op financiering op korte en lange termijn
ook de kosten en opbrengsten met betrekking tot het
actief rentemanagement. De sterke stijging van zowel

in de eerste helft van 2016, waardoor zowel kosten als
Vanaf 2014 worden de kosten van Aquafin niet meer

opbrengsten zwaarder belast werden.

vergoed op basis van doorrekening van alle redelijke
kosten zoals bedoeld in de beheersovereenkomst, maar

AQUAFIN
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Na verrekening van de provisies, de waardeverminde-

Het grootste deel van de wijziging van de marktwaarde

ringen en de niet aan het Vlaamse Gewest doorgere-

van de hedgingstructuren over het eerste halfjaar 2017 –

kende kosten en opbrengsten, inclusief het resultaat

het gedeelte dat betrekking heeft op kwalificerende kas-

van de activiteiten buiten de beheersovereenkomst,

stroomafdekkingen - wordt opgenomen in het overzicht

wordt de winst voor belastingen uit voortgezette be-

van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.

drijfsactiviteiten 6,29 miljoen euro.

Aangezien Aquafin binnen de beheersovereenkomst het
recht heeft om voor financieringskosten een vergoeding

Het gedeelte van de vennootschapsbelasting ten laste

te ontvangen, worden wijzigingen in de marktwaarde

van de activiteiten binnen de beheersovereenkomst

van de financiële instrumenten als vordering erkend, ten

kan als redelijke kost doorgerekend worden naar de

opzichte van de niet-gerealiseerde resultaten.

drinkwatermaatschappijen.

22
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Toelichtingen bij de interim
geconsolideerde financiële
staten per 30 juni 2017
ALGEMENE INFORMATIE

met uitzondering van de afgeleide producten die aan

De tussentijdse verkorte financiële overzichten geven niet

reële waarde worden gewaardeerd. De rekeningen wor-

de volledige informatie en informatieverschaffingen ver-

den voorgesteld in duizend euro.

eist in een jaarrekening, en moeten daarom worden gelezen in combinatie met de meest recente jaarrekening.

Overeenstemmingsverklaring
De interim financiële staten van de groep werden op-

INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

gesteld in overeenstemming met de International

Aquafin is een naamloze vennootschap die werd opge-

Accounting Standard (IAS) 34 Tussentijdse Financiële

richt op 25 april 1990. De vennootschap is gevestigd in

Verslaggeving, zoals gepubliceerd door de IASB en aan-

België, te 2630 Aartselaar.

vaard binnen de Europese Unie.

Voor een beschrijving van de voornaamste activiteiten

Basis voor de consolidatie

verwijzen we naar de bedrijfsbrochure.

De interim geconsolideerde financiële staten over het
eerste half jaar van 2017, eindigend op 30 juni 2017, om-

De interim geconsolideerde financiële staten over het

vatten de vennootschap en haar dochteronderneming

eerste half jaar van 2017 werden goedgekeurd voor pu-

(verder ‘de groep’ genoemd) en het belang van de groep

blicatie door de raad van bestuur van 14 september 2017.

in geassocieerde deelnemingen.

Aquafin is een 100% dochtervennootschap van de
Vlaamse Milieuholding.

BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN
VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING,
INCLUSIEF CRUCIALE BEOORDELINGEN
EN BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN
SCHATTINGSONZEKERHEDEN

Alle entiteiten van de groep hanteren dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving.
De samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep onder de vorm van een stille handelsvennootschap classificeert als een gezamenlijke bedrijfsactiviteit onder IFRS 11.
De samenwerking wordt gerealiseerd binnen De Water-

GRONDSLAG VOOR DE OPSTELLING,

groep in een aparte business unit Riopact. Het aandeel

WAARDERINGSREGELS EN CONSOLIDATIE

van Aquafin in de samenwerking bedraagt 50%.

Voorstellingsbasis

a. Dochterondernemingen

De interim geconsolideerde financiële staten werden

Dochterondernemingen zijn ondernemingen waarover

opgesteld op basis van de historische kostprijsmethode

de groep een beslissende invloed (‘zeggenschap’) uit-

AQUAFIN
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TOELIC HTI NGEN B IJ DE I NTER IM GECONSOLI DEER DE
FI NANC IËLE STATEN PER 30 J U N I 2017

oefent. Er is sprake van zeggenschap als de groep de

met het Vlaamse Gewest. In de beheersovereenkomst

macht heeft om, direct of indirect, het financiële en

wordt bepaald wat de taken van Aquafin zijn en welke

operationele beleid van een entiteit te sturen om voor-

vergoeding het bedrijf hiervoor krijgt.

delen te verkrijgen uit de activiteiten van die entiteit.
Onderstaande elementen uit deze beheersovereenDe jaarrekening van een dochteronderneming wordt

komst zijn cruciaal in de verdere beoordeling van de

in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf

rekeningen.

de datum van verwerving tot het einde van de zeggenschap.

• Alle redelijke kosten die Aquafin maakt in het kader
van de bovengemeentelijke sanering worden ver-

b. Geëlimineerde transacties bij de consolidatie

goed door het Vlaamse Gewest via de drinkwater-

Alle intragroepsaldi, -baten en -lasten en ongerealiseer-

maatschappijen.

de baten, lasten en dividenden voorvloeiend uit transacties binnen de groep worden bij de opstelling van de
geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd.

• De beheersovereenkomst heeft een rollend karakter,
wat betekent dat ze automatisch jaarlijks wordt verlengd, tenzij één van de partijen de overeenkomst

BELANGRIJKE BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN,

heeft opgezegd. De opzegtermijn bedraagt wel 20 jaar.

SCHATTINGEN EN VERONDERSTELLINGEN
Beoordelingen

• Tijdens de uitvoering van de beheersovereenkomst

Het management is van oordeel dat voorzieningen

heeft Aquafin het recht van gebruik en genot op de

voor personeelsbeloningen, bijzondere waardevermin-

door het bedrijf opgerichte, aangekochte of geleasde

deringen en dergelijke ingeschat werden op basis van

infrastructuur. Aan het einde van de beheersovereen-

marktconforme parameters.

komst, na verrekening van alle resterende verschuldigde vergoedingen, gaat het eigendomsrecht van deze

De brugpensioenregeling wordt tevens verwerkt als

infrastructuur “om niet” over op het Vlaamse Gewest.

toegezegde pensioenregeling, aangezien de groep een
feitelijke verplichting heeft tegenover de betrokken

• Tijdens de uitvoering van de beheersovereenkomst

werknemers. De groep erkent een voorziening op de

blijft het bouw- en exploitatierisico voor rekening

balans die berekend werd volgens de projected unit cre-

van Aquafin.

dit-methode.
De interpretatie IFRIC 12 - Dienstverlening uit hoofde
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Schattingen en veronderstellingen

van concessieovereenkomsten is van toepassing op pu-

Voor de uitvoering van zijn (bovengemeentelijke) op-

bliek-private overeenkomsten als aan de volgende voor-

drachten sloot Aquafin een beheersovereenkomst af

waarden voldaan is:

•
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• de concessieverlener (zogenaamde grantor) contro-

GRONDSLAGEN VOOR ELEMENTEN VAN DE BALANS

leert of reguleert welke diensten de operator dient te

Immateriële activa

leveren met de infrastructuur, aan wie deze diensten

Onderzoek en ontwikkeling

moeten geleverd worden en tegen welke prijs;

Uitgaven ten gevolge van onderzoeksactiviteiten worden ten laste genomen van het resultaat in de periode

• de concessieverlener controleert door eigendom het

dat ze gemaakt worden.

uiteindelijk recht. Anders gesteld, de concessieverlener heeft controle over enige significante residuele

Lease-overeenkomsten

waarde in de infrastructuur op het einde van de loop-

a. De groep als leasingnemer

tijd van de overeenkomst.

De groep heeft een aantal operationele leaseovereenkomsten afgesloten. Ze bevatten dus geen overdracht

Het belangrijkste kenmerk van de bovenvermelde inter-

van de wezenlijke risico’s en voordelen inherent aan de

pretatie is de aard van de diensten. De activiteiten van

eigendom. Bij operationele leases worden de leasebe-

de operator moeten van publiek nut zijn (de zogenaam-

talingen als kosten opgenomen en lineair gespreid over

de public service obligation). De diensten met betrek-

de leaseperiode.

king tot de infrastructuur worden verstrekt door Aquafin aan het publiek (in ruime betekenis) binnen het

b. De groep als leasinggever

vooropgestelde kader van de beheersovereenkomst.

Leaseovereenkomsten waarbij de groep optreedt als

Die bepaalt welke ‘publieke’ diensten moeten worden

leasinggever classificeren als financiële lease wanneer

geleverd, namelijk de uitbouw en het beheer van de bo-

de groep nagenoeg alle aan de eigendom van een ac-

vengemeentelijke infrastructuur voor de zuivering van

tief verbonden risico’s en voordelen overdraagt aan de

huishoudelijk afvalwater.

leasingnemer. De groep zal een vordering opnemen in
de balans, gelijk aan de netto-investering in de lease.

Infrastructuur-activa binnen het toepassingsgebied
zijn deze die gebouwd of verworven worden met het

Financiële activa

oog op gebruik binnen de concessieovereenkomst of

a. Vorderingen in het kader van de concessieovereen-

bestaande infrastructuur waartoe de operator toegang
verleend wordt.

komst
In het kader van de toepassing van IFRIC 12, past de
groep het financiële actiefmodel toe. Dit is van toepas-

Alle door Aquafin opgerichte, aangekochte of gelease-

sing wanneer de exploitant beschikt over een onvoor-

de infrastructuur in het kader van de beheersovereen-

waardelijk recht om geldmiddelen of een ander financi-

komst met het Vlaamse Gewest valt binnen het toe-

eel actief te ontvangen van de concessieverlener.

passingsgebied van deze interpretatie. Bijgevolg wordt
de betreffende infrastructuur niet verwerkt als materiële vaste activa in de jaarrekening van de onderneming.

AQUAFIN
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TOELIC HTI NGEN B IJ DE I NTER IM GECONSOLI DEER DE
FI NANC IËLE STATEN PER 30 J U N I 2017

In ruil voor de geleverde prestaties in het kader van de

c. Geldmiddelen en kasequivalenten

concessieovereenkomst, heeft de groep als exploitant

Geldmiddelen omvatten contanten en direct opvraag-

een onvoorwaardelijk contractueel recht en wordt ze

bare deposito’s. Kasequivalenten zijn kortlopende,

contractueel – binnen het kader van de beheersover-

uiterst liquide beleggingen die onmiddellijk kunnen

eenkomst - vergoed door de cedent of toekenner (het

worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag

Vlaamse Gewest).

bekend is en die geen materieel risico van waardeverandering in zich dragen.

Dit financieel actief zal door de groep als een vordering
worden beschouwd die valt onder de categorie lenin-

d. Voor verkoop beschikbare financiële activa

gen en vorderingen. Bij een eerste opname wordt de

Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn die

vordering erkend aan reële waarde - rekening houdend

niet-afgeleide financiële activa die worden aangemerkt

met de context waarin de groep opereert - die in sub-

als voor verkoop beschikbaar of die niet worden geclas-

stantie overeenstemt met de nominale waarde van de

sificeerd als (a) leningen en vorderingen, (b) tot einde

vordering. Enerzijds draagt de vordering geen interest

looptijd aangehouden beleggingen of (c) financiële ac-

maar anderzijds vergoedt het Vlaamse Gewest ook de

tiva gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking

financieringskost. Verder wordt de vordering gewaar-

van waardeveranderingen in de winst- en verliesreke-

deerd tegen geamortiseerde kostprijs, die wordt bere-

ning. Ze worden gewaardeerd aan reële waarde in de

kend aan de hand van de zogenaamde effectieve ren-

balans met verwerking van waardeveranderingen in de

temethode. Door de specifieke context waarin de groep

niet-gerealiseerde resultaten.

haar activiteiten uitoefent en doordat de groep geen
interestvergoeding mag aanrekenen, heeft de bereke-

Schulden

ning van de effectieve rentevoet geen impact.

a. Financiële schulden
Bij eerste opname in de balans worden financiële ver-

b. Handelsvorderingen en overige vorderingen

plichtingen gewaardeerd tegen reële waarde, vermeer-

Deze financiële activa worden in overeenstemming

derd met de transactiekosten die rechtstreeks zijn toe

met IAS39 §46 (a) - bij initiële opname aan reële waar-

te rekenen aan de uitgifte van de financiële verplich-

de vermeerderd met eventuele transactiekosten – aan

ting. Na de eerste opname worden deze financiële ver-

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. De waardering

plichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kost-

van vastrentende effecten volgt dezelfde regels.

prijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van de effectieve
rentemethode.

Op elke balansdatum worden de oninbare vorderingen
afgeschreven tegenover de betreffende provisiereke-

b. Handelsschulden en andere schulden op korte termijn

ning. Zowel toevoegingen aan deze provisierekening

Handelsschulden en andere schulden op korte termijn

als terugnames worden gerapporteerd in de winst- en

worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.

verliesrekening.
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Voorzieningen

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen als:

Binnen de groep bestaan er twee types van pensioenplannen: de toegezegde pensioenregeling en de toege-

• de groep een bestaande (in rechte afdwingbare of

zegde bijdrageregeling.

feitelijke) verplichting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden;

De schuld of eventueel vordering uit toegezegde pensioenregelingen wordt opgenomen in de balans. Bij der-

• het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

gelijke regelingen komt het bedrag in de balans (de net-

die economische voordelen in zich bergen, vereist zal

toverplichting) overeen met de contante waarde van de

zijn om de verplichting af te wikkelen;

brutoverplichting, verminderd met de reële waarde van
de fondsbeleggingen en aangepast voor niet-opgeno-

• een betrouwbare schatting van het bedrag van de

men pensioenkosten van verstreken diensttijd.

verplichting kan worden gemaakt.
Om de toekomstige verplichting getrouw te kunnen
Met andere woorden, voorzieningen worden opgeno-

inschatten, wordt voor de toegezegde pensioenrege-

men als ze waarschijnlijk zijn en als er een huidige ver-

lingen een beroep gedaan op een specifieke actuariële

plichting op balansdatum bestaat.

berekening, de projected unit credit methode.

Voorwaardelijke activa worden niet getoond in de ba-

Voor de behandeling van actuariële winsten en verlie-

lans, maar worden opgenomen in de toelichtingen, als

zen werd geopteerd voor het onmiddellijk in mindering

een instroom van economische voordelen waarschijn-

brengen van het eigen vermogen via het overzicht van

lijk is. Voorwaardelijke verplichtingen worden niet ge-

de niet-gerealiseerde resultaten.

toond in de balans maar worden opgenomen in de toelichtingen, tenzij de kans op een verlies gering is.

Als gevolg van een wetswijziging in het kader van het
WAP worden vanaf 1 januari 2016 de toegezegde bijdra-

De last die met een voorziening samenhangt, wordt

geregelingen ook verwerkt als toegezegde pensioenre-

opgenomen in de winst- en verliesrekening. De groep

gelingen.

neemt de zekere vergoedingen (van het Vlaams Gewest
of van de verzekeringsmaatschappij) op als actief.

Brugpensioenregelingen worden ook verwerkt als
toegezegde pensioenregelingen. De groep neemt een

Als de invloed door verdiscontering van de toekomstige

voorziening op die berekend werd volgens de projected

benodigde kasuitgaven materieel is, worden de voor-

unit credit methode.

zieningen jaarlijks geactualiseerd aan de hand van op
balansdatum algemeen gehanteerde verdisconteringsvoeten, die de tijdswaarde van geld uitdrukken.
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Belastingen

c. Uitgestelde belastingen

a. Winstbelastingen

Gelet op de specifieke bepalingen binnen de beheers-

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen voor

overeenkomst, heeft de groep geen tijdelijke verschil-

lopende en voorgaande perioden worden gewaardeerd

len op activa of verplichtingen die aanleiding zouden

tegen het bedrag dat naar verwachting zal worden te-

geven tot het opzetten van een uitgestelde belasting-

ruggevorderd van of betaald aan de (Belgische) belas-

schuld of -vordering.

tingautoriteiten.
GRONDSLAGEN VOOR ELEMENTEN VAN DE WINST- EN
Conform artikel 43 van de beheersovereenkomst met

VERLIESREKENING

het Vlaamse Gewest worden alle redelijke kosten van

Opbrengsten

de groep gemaakt in het kader van deze overeenkomst

Conform de beheersovereenkomst worden alle rede-

vergoed door de drinkwatermaatschappijen, inclusief

lijke kosten van de onderneming vergoed door het

alle heffingen en belastingen door de groep verschul-

Vlaamse Gewest via de drinkwatermaatschappijen.

digd voor de uitvoering van deze overeenkomst.
Opbrengsten worden opgenomen als het waarschijnb. Omzetbelasting

lijk is dat de economische voordelen met betrekking

Opbrengsten, kosten en activa worden opgenomen na

tot de transactie naar de onderneming zullen vloeien

aftrek van de omzetbelasting, behalve:

en als het bedrag van de opbrengsten op een betrouwbare manier kan gemeten worden. Omzet wordt opge-

• als de omzetbelasting over de aankoop van activa of

nomen na aftrek van omzetbelastingen en kortingen.

diensten niet van de belastingautoriteit kan worden

Opbrengsten uit de verkoop van goederen of levering

teruggevorderd, in welk geval de omzetbelasting

van diensten worden opgenomen als de levering en

wordt opgenomen als onderdeel van de kosten van

de volledige overdracht van risico’s en voordelen heeft

de verwerving van het actief of als onderdeel van de

plaatsgevonden.

kostenpost;
Dividenden worden opgenomen op het ogenblik dat
• vorderingen en schulden die inclusief de omzetbelasting worden verantwoord.

het recht van de aandeelhouder op ontvangst vastgelegd is.

Het nettobedrag van de omzetbelasting die kan wor-

a. Onderhanden projecten in opdracht van derden

den teruggevorderd van of betaalbaar is aan de belas-

Voor onderhanden projecten in opdracht van derden

tingautoriteit wordt opgenomen als een onderdeel van

die niet onder de concessieovereenkomst vallen, wordt

de vorderingen en schulden in de balans.

de opbrengst volgens het stadium van afwerking van
de projectactiviteiten in winst- en verliesrekening ge-
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nomen (de percentage of completion methode). Deze

Afdekking

methode kan enkel worden toegepast als het resultaat

De groep gebruikt derivaten om renterisico’s af te dek-

van een onderhanden project in opdracht van derden

ken die voortvloeien uit de financieringsactiviteiten.

op betrouwbare wijze kan worden ingeschat.

Het actief rentemanagement wordt gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen en regels die door

Op balansdatum maakt de groep een inschatting van

het bestuursorgaan werden vastgelegd. Het is de poli-

het resultaat van het project: het verschil tussen de

tiek van de groep om geen speculatieve transacties of

verwachte contractopbrengsten en contractkosten,

transacties met een hefboomeffect aan te gaan.

evenals het stadium van afwerking van de projectactiviteiten. Op verslagdatum wordt deze afwerkingsgraad

Hedge categorieën

toegepast op het totaal van de verwachte opbrengsten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee hedge

en kosten om het bedrag van kosten en opbrengsten

categorieën : reëlewaardeafdekkingen en kasstroomaf-

te bepalen dat in de winst- en verliesrekening van de

dekkingen.

periode komt.
Reëlewaardeafdekkingen zijn afdekkingen van het riAls de groep een verlies verwacht op het onderhanden

sico van veranderingen in de reële waarde van opge-

project in opdracht van derden, wordt dit onmiddellijk

nomen activa en verplichtingen. Zowel de derivaten

ten laste van het resultaat genomen.

die werden aangemerkt als reëlewaardeafdekkingen
als hun afgedekte activa of verplichtingen worden ge-

Wanneer het resultaat van een onderhanden project in

waardeerd tegen reële waarde in de balans en verande-

opdracht van derden niet op een betrouwbare manier

ringen in reële waarde worden opgenomen in de winst-

kan worden geschat, worden enkel opbrengsten opge-

en verliesrekening. Wanneer een afdekking niet langer

nomen ten belope van de kosten die waarschijnlijk zul-

zeer effectief blijkt, wordt de hedge accounting stopge-

len kunnen worden gerecupereerd.

zet en wordt de aanpassing aan de boekwaarde van het
afgedekte rentedragende financieel instrument lineair

Financieringskosten

afgeschreven in de winst- en verliesrekening tot op de

Financieringskosten worden door de groep onmiddel-

vervaldag van de afgedekte positie.

lijk ten laste genomen in de periode waarin ze zijn gemaakt. De groep heeft geen in aanmerking komende
activa waarvoor de financieringskosten moeten geactiveerd worden.
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Kasstroomafdekkingen zijn afdekkingen van de moge-

alle andere gevallen worden de gecumuleerde reële-

lijke variabiliteit van toekomstige kasstromen die ver-

waardeaanpassingen van het derivaat getransfereerd

band houden met opgenomen activa of verplichtingen,

van het overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten

zeer waarschijnlijke verwachte toekomstige transacties

naar de winst- en verliesrekening op het ogenblik dat

of niet-opgenomen vaststaande toezeggingen. Veran-

de afgedekte vaststaande toezegging of de voorziene

deringen in de reële waarde van een afdekkingsinstru-

transactie resulteert in het opnemen van een winst

ment dat voldoet als zeer effectieve kasstroomafdek-

of een verlies. Wanneer een afdekking niet langer zeer

king, worden in het overzicht van de niet-gerealiseerde

effectief blijkt, wordt de hedge accounting stopgezet,

resultaten verwerkt, meer bepaald in de afdekkingsre-

maar niet met terugwerkende kracht. In dit geval blij-

serve. Het niet-effectieve deel ervan wordt onmiddel-

ven de gecumuleerde reëlewaardeaanpassingen op het

lijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Als de

afdekkingsinstrument behouden in het overzicht van

afgedekte kasstroom resulteert in de opname van een

de niet-gerealiseerde resultaten tot de toegezegde of

niet-financieel actief of een niet-financiële verplich-

voorziene transactie zich voordoet. Wanneer verwacht

ting, worden de gecumuleerde reëlewaardeaanpas-

wordt dat een toegezegde of voorziene transactie zich

singen van het derivaat niet langer opgenomen in het

niet meer zal voordoen, worden de gecumuleerde reële-

overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten, maar

waardeaanpassingen getransfereerd van het overzicht

inbegrepen in de initiële waardering van de kostprijs

van de niet-gerealiseerde resultaten naar de winst- en

of de boekwaarde van het actief of de verplichting. In

verliesrekening.
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Boeking van de bewegingen
Het onderscheid tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde financiële instrumenten bepaalt de verwerkingswijze.
REËLEWAARDEAFDEKKING

GEKWALIFICEERD

NIET-GEKWALIFICEERD

KASSTROOMAFDEKKING

• Variatie in tijdswaarde =
impact op resultatenrekening

• Variatie in tijdswaarde =
impact op resultatenrekening

• Variatie in intrinsieke waarde =
onderling te compenseren

• Variatie in intrinsieke waarde =
component van niet gerealiseerde resultaten)

• Coupon: pro rata over het jaar verrekend

• Coupon: pro rata over het jaar verrekend

• Variatie in totale waarde =
impact op resultatenrekening

• Variatie in totale waarde =
impact op resultatenrekening

• Coupon: kasstroom in dat jaar

• Coupon: kasstroom in dat jaar

Gebeurtenissen na balansdatum

De segmenten worden bepaald in lijn met de interne

Gebeurtenissen na balansdatum die bijkomende infor-

rapportering en zoals gerapporteerd aan het directie-

matie geven over de situatie van de onderneming zoals

comité en de raad van bestuur.

die bestond op balansdatum (adjusting events) worden
verwerkt in de jaarrekening. Andere gebeurtenissen na

NIEUWE STANDAARDEN, INTERPRETATIES EN

balansdatum (non-adjusting events) worden enkel ver-

WIJZIGINGEN TOEGEPAST DOOR DE GROEP

meld in de toelichtingen als ze belangrijk geacht worden.

De groep past dezelfde IFRS-standaarden toe als voorgaande jaren, met uitzondering van enkele nieuwe

Gesegmenteerde informatie

standaarden en interpretaties.

Voor managementdoeleinden is de groep georganiseerd
in twee operationele segmenten. Enerzijds worden er

• Wijzigingen in IAS 7 Kasstroomoverzicht – initiatief

bedrijfsactiviteiten uitgeoefend binnen de concessie-

op het gebied van de informatieverschaffing, van

overeenkomst (beheersovereenkomst) met het Vlaamse

toepassing per 1 januari 2017

Gewest, anderzijds worden er gemeentelijke activiteiten
uitgeoefend, voor (Vlaamse) steden en gemeenten. Bin-

• Wijzigingen in IAS 12 Winstbelastingen – opname

nen dit laatste segment staat de groep in onmiddellijke

van uitgestelde belastingvorderingen voor ongerea-

concurrentie met andere rioolbeheerders.

liseerde verliezen, van toepassing per 1 januari 2017
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• Jaarlijkse verbeteringen - cyclus 2014–2016, van toepassing per 1 januari 2017

De groep trof in de voorbije periode intern de nodige
voorbereidingen om tijdig deze nieuwe standaarden en
interpretaties toe te passen. De reeds uitgevoerde ana-

In de mate dat deze nieuwe standaarden en interpreta-

lyses zijn voornamelijk van kwalitatieve aard.

ties van toepassing zijn voor de groep worden ze toegepast vanaf 1 januari 2017.

IFRS 9 Financiële instrumenten
IFRS 9 zal voornamelijk een impact hebben op de ver-

GEPUBLICEERDE STANDAARDEN DIE NOG NIET VAN

werking van de wijziging in marktwaarde van de finan-

KRACHT ZIJN

ciële instrumenten die gebruikt worden ter indekking

De onderstaande nieuwe en gewijzigde standaarden

van het renterisico. Deze analyse wordt op dit ogenblik

en interpretaties waren op de datum van publicatie van

verder uitgewerkt en zal in het najaar gefinaliseerd

de jaarrekening van de groep uitgegeven maar nog niet

worden.

van toepassing. Hier zijn alleen de standaarden en interpretaties opgesomd waarvan de groep een redelijke

IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten

verwachting heeft dat deze bij toekomstige toepassing

Voor de verschillende contracten buiten de beheers-

een impact zullen hebben op de toelichtingen, de fi-

overeenkomst werd een eerste kwalitatieve analyse

nanciële positie of de resultaten van de groep. De groep

uitgevoerd: rechtstreekse contracten met gemeenten,

is van plan deze standaarden en interpretaties toe te

samenwerkingsovereekomsten met drinkwatermaat-

passen zo gauw deze van toepassing zijn.

schappijen (Riopact en rio-link), contracten Aquaplus
en ten slotte Geo-Aquaplus. We verwachten dat er voor

• IFRS 9 Financiële instrumenten, van toepassing per 1
januari 2018
• IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten, in-

deze contracten geen of slechts een heel beperkte impact zal zijn op de verwerking van de vergoedingen.
IFRS 16 Leases

clusief wijzigingen in IFRS 15: ingangsdatum van IFRS

De verschillende in aanmerking komende contracten

15 en verduidelijkingen van IFRS 15, van toepassing

werden geanalyseerd. Deze standaard dient in het bij-

per 1 januari 2018

zonder toegepast voor de huurcontracten met betrekking tot wagens en kantoorgebouwen. Deze analyse

• IFRS 16 Leases, van toepassing per 1 januari 2019

wordt kwantitatief verder uitgewerkt in de volgende
maanden.
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TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE BALANS

TOELICHTING 5.0 CONCESSIECONTRACTEN (IFRIC 12)

teriële vaste activa die binnen het toepassingsgebied

IFRIC 12 betreffende de dienstverlening uit hoofde van

van deze interpretatie vallen, worden niet erkend als

concessieovereenkomsten wordt toegepast in de ge-

materieel vast activum, maar als financieel activum dat

consolideerde jaarrekening van Aquafin.

de te ontvangen vergoedingen uit de exploitatie en oprichting van de concessie omvat.

In het kader van de toepassing van IFRIC 12, past de
groep het financieel actief model toe.

Volgens art. 43 van de beheersovereenkomst zijn de
contractuele rechten van Aquafin onvoorwaardelijk en

De voornaamste impact van dit model op de financiële

voldoen ze bijgevolg aan de definitie van het financieel

positie en resultaten van de groep, heeft betrekking op

actief model.

de behandeling van de materiële vaste activa. De ma-

1. IFRIC-12 vordering opgenomen in de balans
IN DUIZEND EURO

JUN 2017

2016

Langetermijnvordering IFRIC 12

2.501.853

2.541.048

Kortetermijnvordering IFRIC 12

147.189

142.245

2.649.042

2.683.293

IFRIC 12 VORDERING PER VERVALJAAR

TOTAAL IFRC 12 VORDERING
IFRIC 12 VORDERING PER CATEGORIE
Waterzuiveringsinfrastructuur - opgeleverd

1.679.810

1.711.777

320.428

329.207

Hydronautstudies

24.271

24.259

Investeringen hoofdkantoor & Operaties

13.858

14.875

Aankopen VMM-installaties

Hoofdkantoorgebouwen

7.148

7.345

Activa in aanbouw

348.974

305.710

Provisie pensioenen

24.794

23.877

232.476

272.583

Reële waarde financiële instrumenten
Overige (op te stellen creditnota’s)
TOTAAL

-2.717

-6.341

2.649.042

2.683.293

De afname van de IFRIC 12 vordering heeft voornamelijk betrekking op het gedeelte met betrekking tot de reële waarde
van de financiële instrumenten per einde juni 2017.

AQUAFIN

•

GECONSOLIDEERDE VERKORTE FINANCIËLE STATEN 30 JUNI 2017 - IFRS

33

TOELIC HTI NGEN B IJ DE I NTER IM GECONSOLI DEER DE
FI NANC IËLE STATEN PER 30 J U N I 2017

Langetermijnvorderingen beheersovereenkomst

frastructuur worden hydronautstudies uitgevoerd.

De vorderingen op lange termijn (= vorderingen op

Ze worden op 15 jaar doorgerekend aan de drinkwa-

meer dan een jaar) ingevolge de toepassing van IFRIC

termaatschappijen. Voor het nog niet terugbetaalde

12 bevatten onderstaande categorieën:

gedeelte van deze studies op verslagdatum, dat over
meer dan een jaar zal teruggevorderd worden, wordt

Het materieel vast actief opgenomen binnen de IFRIC

een vordering op lange termijn erkend.

12 – vordering omvat:
• Investeringen in hardware, software, labo-uitrusting,
• Waterzuiveringsinfrastructuur opgeleverd aan het

meubilair, materialen en uitrusting nodig voor de

Vlaamse Gewest. Voor het nog niet terugbetaalde

werking van het hoofdkantoor en investeringen in

gedeelte van deze investeringsprojecten en vervan-

hardware, software, labo-uitrusting, vervangingsin-

gingsinvesteringen op verslagdatum, die pas over

vesteringen elektromechanica, buitengewoon on-

meer dan een jaar zullen teruggevorderd worden,

derhoud bouwkunde en elektromechanica, meubi-

erkent de groep een vordering op lange termijn ten

lair, … nodig voor de operationele activiteiten worden

aanzien van de drinkwatermaatschappijen, gewaar-

doorgerekend aan de drinkwatermaatschappijen a

deerd tegen geamortiseerde kostprijs. De terugbeta-

rato van de geboekte afschrijvingen. Voor het nog

lingen op reeds in het verleden opgeleverde projec-

niet terugbetaalde gedeelte van deze investeringen

ten worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door

op verslagdatum dat over meer dan een jaar zal te-

nieuwe opleveringen in het eerste semester van 2017.

ruggevorderd worden, wordt een vordering op lange
termijn erkend.

• Infrastructuur overgenomen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ook hiervoor heeft de groep

• Investeringen in het hoofdkantoorgebouw. Deze wor-

het recht een vergoeding te ontvangen van de drink-

den doorgerekend aan de drinkwatermaatschappijen

watermaatschappijen ter waarde van het nog niet

a rato van de afbetaling van de hiertoe aangegane le-

terugbetaalde gedeelte en gewaardeerd tegen ge-

ning. Voor het nog niet terugbetaalde gedeelte van

amortiseerde kostprijs. In de vorderingen op lange

deze investeringen op verslagdatum dat over meer

termijn wordt het gedeelte opgenomen dat zal te-

dan een jaar zal teruggevorderd worden, wordt een

ruggevorderd worden over meer dan een jaar. Er zijn

vordering op lange termijn erkend.

geen nieuwe aankopen van VMM infrastructuur in
het eerste semester van 2017.

• Activa in aanbouw. Naast de opgeleverde projecten
heeft de groep een groot aantal projecten in uitvoe-
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• Hydronautstudies zijn studies die worden uitgevoerd

ring en dus ook een significant bedrag aan activa in

om tot een correct ontwerp te komen van het gere-

aanbouw. Ook voor deze activa heeft de groep een on-

lateerde bovengemeentelijke investeringsproject.

voorwaardelijk contractueel recht om een vergoeding

Ook in het kader van het beheer van bestaande in-

te ontvangen van de drinkwatermaatschappijen. Voor

•
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hun waarde wordt een vordering erkend. De evolutie

in toelichting 5.11. Aangezien de groep volgens de be-

van de post activa in aanbouw weerspiegelt het ver-

heersovereenkomst een onvoorwaardelijk contractueel

schil tussen nieuwe investeringen in waterzuiverings-

recht heeft om voor de provisies voor brugpensioen

infrastructuur en de overboeking van opgeleverde

een vergoeding te ontvangen van de drinkwatermaat-

projecten naar de post waterzuiveringsinfrastructuur

schappijen, wordt deze als vordering erkend.

- opgeleverd in het eerste semester van 2017.
Reële waarde financiële instrumenten
De provisie pensioenen heeft betrekking op pensioen-

Aangezien de groep volgens de beheersovereenkomst

regelingen en brugpensioenen.

het recht heeft om voor financieringskosten een vergoeding te ontvangen, worden wijzigingen in de markt-

Provisie toegezegde pensioenregelingen

waarde van de financiële instrumenten als vordering erkend, ten opzichte van de niet-gerealiseerde resultaten.

Aquafin kent twee types van pensioenregelingen: een

Als gevolg van een stijging van de rentevoeten is er een

toegezegde pensioenregeling en toegezegde bijdra-

toename van de marktwaarde van de hedging porte-

geregeling. Voor de verplichtingen aangaande de toe-

feuille ten opzichte van 31 december 2016. Concreet is de

gezegde pensioenregelingen werd conform IAS 19 een

marktwaarde van de hedging portefeuille minder nega-

actuariële berekening uitgevoerd, zie toelichting 5.11.

tief per 30 juni 2017 dan per 31 december 2016. Verdere
toelichting omtrent de berekening van de wijzigingen in

Vanaf 1 januari 2016 worden de toegezegde bijdrage-

deze markwaarde wordt gegeven in toelichting 5.9.

regelingen ook verwerkt als toegezegde pensioenregelingen.

Kortetermijnvorderingen beheersovereenkomst
De vorderingen op korte termijn - vorderingen op ten

Aangezien de groep in uitvoering van de beheersover-

hoogste een jaar – als gevolg van de toepassing van

eenkomst een onvoorwaardelijk contractueel recht

IFRIC 12 bevatten onderstaande categorieën:

heeft om voor de provisies voor pensioenregelingen
een vergoeding te ontvangen van de drinkwatermaat-

De materiële vaste activa opgenomen binnen de IFRIC

schappijen, wordt deze als vordering erkend.

12 – vordering omvat :
• waterzuiveringsinfrastructuur opgeleverd aan het

Provisie brugpensioen

Vlaamse Gewest;
• Infrastructuur overgenomen van de Vlaamse Milieu-

In uitvoering van IAS 19 werd een actuariële bereke-

maatschappij;

ning uitgevoerd van de provisie voor brugpensioenen.

• hydronautstudies;

Toelichting omtrent deze berekening wordt verschaft

• investeringen in hardware, software, labo-uitrusting, meubilair, materialen en uitrusting nodig voor
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de werking van het hoofdkantoor en investeringen

De overige vorderingen op korte termijn IFRIC 12 hebben

in hardware, software, labo-uitrusting, vervangings-

voornamelijk betrekking op nog op te stellen creditno-

investeringen elektromechanica, buitengewoon on-

ta’s/facturen voor werkingskosten. Na facturatie aan de

derhoud bouwkunde en elektromechanica, meubi-

drinkwatermaatschappijen op basis van ramingen ge-

lair, … nodig voor de operationele activiteiten;

durende het jaar, wordt op jaareinde de totaalfactuur in

• investeringen in het hoofdkantoorgebouw;

detail berekend. Voor de correcties ten opzichte van de
eerder gefactureerde bedragen worden nog op te stel-

Een beschrijving van deze posten werd opgenomen

len facturen/creditnota’s erkend in de balans.

onder de vorderingen op lange termijn IFRIC 12. Voor
het gedeelte van deze vorderingen dat binnen het jaar

TOELICHTING 5.1 OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA

teruggevorderd wordt, wordt een vordering op korte

De overige financiële activa bedragen 36.428 duizend

termijn erkend. Deze vorderingen worden effectief ont-

euro per 30 juni 2017. Ten opzichte van de balans op 31

vangen in jaar n+1.

december 2016 betekent dit een afname met 676 duizend euro.

Binnen de overige financiële activa onderscheiden we meerdere types.

IN DUIZEND EURO

JUN 2017

2016

Voor verkoop beschikbare financiële beleggingen

78

100

Waarborgen

13

13

22.905

22.964

5.012

5.882

Langetermijnvordering gemeentelijke transportdiensten
Nog te factureren vergoedingen m.b.t. gemeentelijke projecten Aquafin

691

772

Nog te factureren vergoedingen m.b.t. projecten Geo-Aquaplus

Nog te factureren vergoedingen m.b.t. projecten Aquaplus

2.714

2.505

Langetermijnvordering m.b.t. voorzieningen - tussenkomsten van derden

5.015

4.868

36.428

37.104

TOTAAL OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA

Voor verkoop beschikbare financiële beleggingen
Onder deze categorie zijn de deelneming van de groep in de Rio-P waterdienst West-Vlaanderen en in de Rio-P waterdienst Oost-Vlaanderen (samenwerking met drinkwatermaatschappij De Watergroep) opgenomen.
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Gelet op het geringe materieel belang van deze deelne-

Naast dit modulaire aanbod kunnen de gemeenten ook

mingen worden deze voorgesteld onder ‘voor verkoop

opteren voor een totaalaanbod, het Rio-Totaal-dien-

beschikbare financiële beleggingen’.

stenpakket onder de vorm van een concessie van openbare dienst. Deze samenwerkingsvorm laat de steden

Vordering op lange termijn m.b.t. gemeentelijke trans-

en gemeenten toe om zelf accenten te leggen en te be-

portdiensten

slissen over timing, budget, prioriteiten en werkwijzen.

In het kader van de contracten met de gemeenten kan

Om het integrale drinkwaterbeleid een stap dichter-

Aquafin transportdiensten op zich nemen. Onder deze

bij te brengen ondertekende Aquafin akkoorden voor

contracten zorgt Aquafin voor de nodige investeringen

structurele samenwerking met drinkwatermaatschap-

en biedt het bedrijf de gemeente of intercommunale de

pijen. Gemeenten kunnen ook opteren om via deze weg

mogelijkheid om afvalwater via deze riolen te transpor-

aan hun saneringsplicht te voldoen.

teren gedurende de looptijd van het contract (15 jaar).
Een belangrijk gedeelte van de opbrengsten m.b.t. derVoor de projecten die in dit kader worden uitgevoerd en

gelijke gemeentelijke projecten, namelijk 5.012 duizend

op termijn terugbetaald worden door de betrokken ge-

euro betreft nog te factureren vergoedingen per einde

meenten, erkent de groep een vordering op lange termijn

juni 2017. Dit bedrag is afgenomen ten opzichte van de

ten bedrage van het gedeelte dat op meer dan een jaar

toestand per einde 2016.

zal teruggevorderd worden van de betrokken gemeenten.
Enerzijds zijn er in het eerste semester van 2017 geen
Nog te factureren vergoedingen m.b.t. gemeentelijke

nieuwe transportdienstovereenkomsten van start ge-

projecten Aquafin

gaan. Anderzijds zijn er wel terugbetalingen geweest

Naast de projecten binnen het domein van de beheers-

binnen de bestaande overeenkomsten.

overeenkomst, voert Aquafin ook gemeentelijke projecten
uit. Het dienstenverleningspakket Rio-Totaal, dat Aqua-

Vordering op lange termijn met betrekking tot voorzie-

fin in dit kader aanbiedt aan de gemeenten, is modulair

ningen – tussenkomst van derden

opgebouwd. Het laat toe dat de gemeenten voor die as-

Onder de voorzieningen wordt het brutobedrag van

pecten van uitbouw en beheer van een rioleringsstelsel

de verplichting opgenomen; recuperaties van derden

waarvoor er een behoefte is, een beroep doen op Aquafin.

worden opgenomen onder de overige financiële vaste

Dit modulaire aanbod is voornamelijk interessant voor

activa. Deze rubriek bleef quasi constant ten opzichte

steden en gemeenten met een goed uitgebouwde eigen

van het jaareinde 2016.

technische dienst, die specifieke ondersteuning voor één
of enkele aspecten van het rioolbeheer wensen.
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TOELICHTING 5.2 HANDELSVORDERINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN
De handelsvorderingen en overige vorderingen bedragen 22.148 duizend euro per einde juni 2017. Dit betekent een
afname met 9.165 duizend euro ten opzichte van de balans per 31 december 2016.
De handelsvorderingen en overige vorderingen kunnen uitgesplitst worden in volgende categorieën:
IN DUIZEND EURO

JUN 2017

Kortetermijnvordering gemeentelijke transportdiensten
Handelsdebiteuren

1.104

2.150

15.453

25.974

Diverse vorderingen
Totaal handelsvorderingen en overige vorderingen

2016

5.591

3.188

22.148

31.313

Vordering op korte termijn m.b.t. gemeentelijke transportdiensten
Voor de projecten die in dit kader worden uitgevoerd en op termijn terugbetaald worden door de betrokken gemeenten, erkent de groep een vordering op korte termijn ten bedrage van het gedeelte dat binnen het jaar zal teruggevorderd worden van de betrokken gemeenten.
Handelsdebiteuren
Onderstaande tabel illustreert de bruto- en de netto-handelsvordering:
IN DUIZEND EURO

Brutoboekwaarde
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren
Nettoboekwaarde
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JUN 2017

2016

15.770

26.411

-318

-436

15.453

25.974

De handelsdebiteuren zijn niet interest-dragend en

Diverse vorderingen

hebben over het algemeen een betaaltermijn van 30

De diverse vorderingen omvatten voornamelijk terug te

tot 60 dagen.

vorderen btw.
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TOELICHTING 5.3 BIJ DE BALANS ‘OVERIGE FINANCIËLE

TOELICHTING 5.5 GEPLAATST KAPITAAL

VLOTTENDE ACTIVA’

Per 30 juni 2017 bedraagt het geplaatste kapitaal

De overige financiële vlottende activa bedragen 10.853

248.400 duizend euro, dit is volledig volgestort.

duizend euro per 30 juni 2017. Ten opzichte van de balans op 31 december 2016 betekent dit een afname met

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.001.613

6.139 duizend euro.

aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
De aandelen zijn op naam en worden opgetekend in

In het eerste semester van 2017 waren er – met te-

een register van aandelen op naam.

rugwerkende kracht – belangrijke recuperaties van
bedrijfsvoorheffing voor onderzoek- en ontwikkelings-

TOELICHTING 5.6 GROEPSRESERVES -

activiteiten. Per 31 december 2016 was hiervoor een vor-

MINDERHEIDSBELANGEN

dering erkend onder deze balansrubriek.

De groepsreserves per einde juni 2017 bedragen 28.117
duizend euro. Dit is een daling met 1.501 duizend euro in

Verder omvat de balansrubriek overlopende rekeningen

vergelijking met de balans per 31 december 2016.

die betrekking hebben op voorafbetaalde herfinancieringskosten. De kosten werden gemaakt in het kader

Enerzijds is er een toename van de groepsreserves met

van een herstructurering van een niet-kwalificerende

6.287 duizend euro of de gerealiseerde winst over het

structuur.

eerste semester van 2017.

TOELICHTING 5.4 GELDMIDDELEN EN

Anderzijds werden in het eerste semester van 2017 voor

KASEQUIVALENTEN

7.788 duizend euro aan dividenden uitgekeerd (met be-

Per 30 juni 2017 bedragen de geldmiddelen en kasequi-

trekking tot het resultaat 2016).

valenten 31.507 duizend euro.
In overeenstemming met IAS 10 – Gebeurtenissen na baOp 15 juni 2017 heeft Aquafin een investeringskrediet

lansdatum – worden dividenden toegekend na het boek-

van 25 miljoen euro opgenomen bij de Europese Inves-

jaar niet als een verplichting opgenomen, vermits ze pas

teringsbank. Aangezien er in het verleden, onderlig-

na het einde van het boekjaar betaalbaar worden.

gend aan deze lening een rente-indekkingsstructuur
werd vastgelegd, was het niet mogelijk om de opname

Het aandeel van de minderheidsbelangen in het eigen

met enkele weken uit te stellen.

vermogen bedraagt 238 duizend euro.
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TOELICHTING 5.7 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

IN DUIZEND EURO

TOELICHTING

NETTOWINST

JUN 2017

JUN 2016

6.285

4.385

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
RECYCLEERBAAR :
Netto waardestijging op kasstroomafdekkingen

5.9

35.049

- 78.707

Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

5.9

-35.049

78.707

Actuariële winsten en verliezen op toegezegd
pensioenregelingen

5.11

0

0

Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

5.11

0

0

0

0

6.285

4.385

6.287

4.392

-2

-7

6.285

4.385

NIET-RECYCLEERBAAR :

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN NA BELASTINGEN
TOTALE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN NA
BELASTINGEN
Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten
van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

De niet-gerealiseerde resultaten met betrekking tot

De niet-gerealiseerde resultaten met betrekking tot

kasstroomafdekkingen moeten beschouwd worden als

kasstroomafdekkingen worden verder besproken in

recycleerbaar (deze kunnen eventueel nog via de winst-

toelichting 5.9.

en verliesrekening lopen, bijvoorbeeld bij stopzetting
van de kasstroomafdekking).
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TOELICHTING 5.8 RENTEDRAGENDE LENINGEN
– LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE FINANCIËLE

• financiële schulden op lange termijn, welke binnen 1
jaar vervallen : 143.349 duizend euro ;

VERPLICHTINGEN
Overzicht rentedragende leningen – langlopend en
kortlopend

• financiële schulden op korte termijn: 171.450 duizend
euro.

Per 30 juni 2017 kunnen de uitstaande financiële schulden opgesplitst worden als volgt :
• financiële schulden op lange termijn, op meer dan 1
jaar : 1.791.451 duizend euro ;

Detail van de financiële schulden volgens categorie :
IN DUIZEND EURO

RENTEVOET %
(GEMIDDELD)

LOOPTIJD

JUNI 2017

2016

3,90%

2017-2047

1.690.434

1.646.643

- Langetermijn commercial paper

1,79%

2020-2024

120.000

110.000

- Overige kredieten

4,29%

2025

90.000

90.000

Langetermijnbankschulden onder affectatie
Langtermijnbankschulden general purpose

- Aankoop Dijkstraat 8

4,79%

2029

6.949

6.949

Langetermijnbankschulden gemeentelijke activiteiten

3,49%

2024-2031

25.516

26.502

Langetermijnfinanciering Geo-Aquaplus

2,20%

2026

1.900

1.779

1.934.800

1.881.873

TOTAAL FINANCIËLE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Kortetermijnbankschulden (commercial paper, kredietlijnen)

0,01%

2017-2018

166.500

201.500

Kortetermijnbankschulden gemeentelijke activiteiten (kredietlijnen)

0,47%

2017

4.950

6.369

171.450

207.869

2.106.250

2.089.742

TOTAAL FINANCIËLE SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
TOTAAL FINANCIËLE SCHULDEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN
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Bankschulden op lange termijn onder affectatie

lend investeringsprogramma van 5 tot 7 jaar en de bij-

De kredieten op lange termijn worden gebruikt ter fi-

komende investeringsprogramma’s onder het Lokaal

nanciering van de investeringsuitgaven die door het

Pact heeft Aquafin nood aan stabiel werkingskapitaal.

Vlaamse Gewest, en sinds 1 januari 2005 door de drink-

Zo heeft Aquafin 210 miljoen euro aan financiering met

watermaatschappijen met het Vlaamse Gewest als

een looptijd van 10 jaar uitstaan met als doel de werken

co-debiteur, gespreid in de tijd worden terugbetaald.

in uitvoering te financieren.

De financiering op lange termijn is gebaseerd op de affectatieovereenkomst. Die bepaalt dat het saldo van de

Ten slotte heeft Aquafin in 2009 besloten om over te

kredieten op lange termijn kleiner moet zijn dan de aan-

gaan tot de aankoop van één van de kantoorgebouwen

spraken die Aquafin heeft op de drinkwatermaatschap-

in Aartselaar. De langetermijnlening aangegaan voor

pijen. Deze aanspraken bestaan uit het nog niet betaal-

de financiering van deze investering is nog niet volledig

de gedeelte van de al opgeleverde investeringsprojecten.

afgelost.

Per 30 juni 2017 is een nominaal bedrag van 3.845 mil-

Commercial paper op lange termijn

joen euro opgenomen, waarvan 1.690 miljoen euro nog

In juni 2017 werd bijkomend 10 miljoen euro aan com-

niet is afgelost. In het eerste semester van 2017 heeft

mercial paper op lange termijn uitgegeven om de ren-

Aquafin de financieringsbehoefte op lange termijn

tekost voor de financiering van werken in uitvoering

kunnen invullen met 50 miljoen euro leningen van de

gedeeltelijk vast te leggen voor de komende 5 jaar.

Europese Investeringsbank en 50 miljoen euro van een
institutionele investeerder.

Overige kredieten
Er is geen wijziging in uitstaande schuld per 30 juni

De leningen hebben over het algemeen volgende struc-

2017 ten opzichte van de situatie per 31 december 2016.

tuur:
De overige kredieten bestaan voor het grootste deel
• opname in euro

(75 miljoen euro) uit 2 bullet-leningen bij commerciële

• vaste rente voor de volledige looptijd ofwel variabele

banken met vervaldagen tussen 2022 en 2025.

rente ingedekt met een maximum plafondrente
• looptijd tussen 10 jaar en 30 jaar

Banklening aankoop kantoorgebouw Dijkstraat 8

• gelijke semesteriële of jaarlijkse kapitaalaflossingen

Voor de aankoop en renovatie van het kantoorgebouw

• semesteriële of jaarlijkse interestbetalingen

Dijkstraat 8, werd in september 2009 een langetermijnlening afgesloten voor 8,7 miljoen euro met een

Bankschulden op lange termijn : general purpose

looptijd van 20 jaar en een vaste rente van 4,79% over

Naast de leningen onder affectatie heeft Aquafin een

de volledige looptijd.

aantal leningen lopen buiten affectatie. Door het rol-
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Bankschulden m.b.t. gemeentelijke activiteiten

Het commercial paper programma wordt gedekt door

In het kader van de contracten met de gemeenten

300 miljoen euro back-up lijnen.

neemt Aquafin transportdiensten op zich, waarbij op
vraag van de gemeenten een systeem van betalings-

In het kader van de regelgeving rond Basel-III zijn de

modaliteiten kan uitgewerkt worden.

kortetermijnlijnen heronderhandeld en werden twee
van de drie back-uplijnen omgevormd tot general pur-

In het eerste semester van 2017 zijn geen nieuwe trans-

pose lijnen. Toch blijft hun back-up karakter behouden.

portdienstovereenkomsten van start gegaan.
Per 30 juni 2017 is voor 166,5 miljoen euro aan commerBankschulden op lange termijn – Geo-Aquaplus

cial paper op korte termijn uitgegeven.

In het kader van haar activiteiten heeft de bvba
Geo-Aquaplus in het eerste semester van 2017 extra

Kredietlijnen

financiering opgenomen binnen het bestaande inves-

Per 30 juni 2017 werden voor de bovengemeentelijke

teringskrediet van 2 miljoen euro. Het krediet werd nu

activiteiten geen opnames verricht noch binnen de

volledig opgenomen, een eerste schijf werd reeds te-

beschikbare bilaterale kredietlijnen (395 miljoen euro),

rugbetaald.

noch binnen de revolving credit facility (100 miljoen
euro).

Bankschulden op korte termijn
De financiering op korte termijn wordt in hoofdzaak

Bankschulden op korte termijn m.b.t. gemeentelijke

aangewend om de werken in uitvoering vóór opleve-

activiteiten

ring te financieren en kastekorten te overbruggen.

In het kader van de contracten met de gemeenten
neemt Aquafin bepaalde saneringstaken op zich, waar-

Commercial paper

bij op vraag van de gemeenten een systeem van be-

Kenmerken :

talingsmodaliteiten kan worden uitgewerkt. Voor de
werken in uitvoering financiert Aquafin zich op korte

• Uitgifteprogramma van 500 miljoen euro aan
thesauriebewijzen.

termijn. Per 30 juni 2017 werden binnen de bestaande
kredietlijnen 4,95 miljoen euro opgenomen.

• De arranger en domicilieagent is BNP Paribas Fortis.
• Dealers zijn BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC en ING.
• Looptijd minimum 7 dagen en maximum één jaar.
• De allereerste emissie door Aquafin vond plaats op
22 juni 2000
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TOELICHTING 5.9 OVERIGE LANGLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
Hedge accounting - afgeleide financiële instrumenten

IN DUIZEND EURO

Financiële instrumenten ter indekking van het renterisico aan
marktwaarde
Overige verplichtingen
TOTAAL OVERIGE LANGLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

JUN 2017

2016

239.315

278.288

228

213

239.544

278.501

Rentebeleid

aantal bepalingen. Het nieuwe rentebeleid werd goed-

Ten gevolge van bepalingen in de beheersovereen-

gekeurd op de raad van bestuur van 24 november 2016.

komst kunnen we stellen dat de rente-evolutie geen
impact heeft op het resultaat van Aquafin. Dit omdat

Per 30 juni 2017 heeft Aquafin een uitstaande langeter-

alle financiële kosten, inclusief de renteaflossingen, be-

mijnschuld – met een initiële looptijd van meer dan 10

schouwd worden als redelijke kosten, welke volgens de

jaar - van 1,46 miljard euro. Het kader voor het rentema-

beheersovereenkomst integraal worden vergoed. Niet-

nagement bepaalt dat na indekkingen maximaal 10%

temin ontstaat er een opportuniteitskost wanneer de

van de langetermijnschuld een onbegrensd vlottende

rente daalt en een lening opgenomen werd aan een

rente mag hebben. Tot 35% van de langetermijnschuld

vaste rentevoet. Anderzijds vormt een rentestijging een

mag vlottend zijn, echter met een begrenzing van de

risico bij een lening aangegaan met een variabele ren-

rentekost (d.m.v. caps). Dit impliceert dat minimaal 65%

tevoet. Een stijgende rente-evolutie heeft ook negatie-

van de langetermijnschuld een vaste rentevoet moet

ve gevolgen voor de rentelasten van nog op te nemen

hebben.

leningen. Om het renterisico actief te beheren en de
financieringskosten te optimaliseren, maakt Aquafin

Op 30 juni 2017 maakte Aquafin voor 166,5 miljoen euro

gebruik van financiële indekkingsinstrumenten.

gebruik van kortetermijnfinancieringen met een looptijd van maximaal één jaar. Het renterisico van deze fi-
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In mei 2006 stemde de raad van bestuur van Aquafin

nancieringen wordt niet ingedekt. Tot slot heeft Aqua-

in met de implementatie van een dynamisch renteri-

fin 474 miljoen euro financieringen op middellange

sicobeheer. Er werd een rentebeleid uitgeschreven en

termijn met een looptijd van één tot en met tien jaar,

goedgekeurd. In de loop van 2016 werd het rentebeleid

welke volgens het rentebeleid voor maximaal 50% in-

aangevuld en herschreven ter verduidelijking van een

gedekt mogen worden.

•
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Naast het beheren van de bestaande schuld, kan Aqua-

Vóór de implementatie van het rentebeleid bestond

fin ook een deel van de toekomstige gebudgetteerde

de langetermijnschuld van Aquafin uitsluitend uit

schuld met een opnamehorizon van vijf jaar indekken.

vastrentende langetermijnleningen waarbij een ren-

Op basis van de door het Vlaamse Gewest aan Aqua-

tewijziging geen directe invloed heeft op de rentelast.

fin opgedragen investeringsprogramma’s kan Aquafin

Nadien werden er een aantal langetermijnleningen af-

namelijk de financieringsbehoeften voor de toekomst

gesloten aan variabele rente, die vervolgens al dan niet

inschatten. Aquafin raamt dat er in de volgende vijf

werden ingedekt. Per 30 juni 2017 is er maar één lening

jaar in totaal ca.1 miljard euro aan nieuwe langeter-

met een variabele rentevoet die niet werd ingedekt. Dit

mijnleningen zal opgenomen worden. Het rentebeleid

resulteert in 20,83 miljoen euro openstaande financie-

voorziet in de mogelijkheid om maximum 50% van

ring met een volledig vlottende rentevoet. Daarnaast

deze geraamde toekomstige langetermijnschuld in te

zijn er een aantal transacties met opties (caps, floors)

dekken. Per indekkingsstructuur moet er wel altijd een

waarbij een verandering in de rente slechts binnen een

onderliggende lening gebudgetteerd zijn. Elke indek-

bepaalde tunnel/collar een invloed heeft op de rente-

kingstransactie is bij het afsluiten ervan namelijk vol-

kost. Per 30 juni 2017 is er een uitstaand bedrag van

ledig gedocumenteerd. Dit omvat de identificatie van

397,5 miljoen euro op deze manier ingedekt. Volgende

de onderliggende positie, de doelstellingen van de ren-

tabel illustreert de verdeling van het uitstaand kapitaal

te-indekking, de aard van de ingedekte positie en van

van lange- en middellangetermijnleningen op basis

de financiële instrumenten.

van het rentetype, al dan niet als gevolg van een rente-indekking.

Uitstaand kapitaal vlottend/vast (in duizend euro)
30 JUNI 2017

31 DECEMBER 2016

Vaste rentevoet

1.514.567

1.478.844

Vlottende rentevoet (ingedekt met caps en floors)

397.500

380.000

VERDELING VASTE/VLOTTENDE RENTEVOETEN UITGEDRUKT IN NOMINALE WAARDE

Vlottende rentevoet
TOTAAL

AQUAFIN

•

20.833

21.250

1.932.900

1.880.094
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Dankzij het actief beheer van het renterisico slaagt

levels : 1) marktprijzen, 2) van marktprijzen afgeleide waar-

Aquafin erin rentebesparingen te realiseren. Per 30 juni

deringen (observeerbare input) en 3) waarderingsmodel-

2017 werd een rentebesparing gerealiseerd van 2,15 mil-

len zonder observeerbare input. De Aquafin structuren

joen euro. Deze kan samen met de rentebesparingen

zijn ingedeeld als level 2 zoals voorgeschreven in IFRS.

uit voorgaande jaren gebruikt worden voor optimalisaties van indekkingsstructuren. In de eerste jaarhelft

Per 30 juni 2017 heeft Aquafin een dynamisch rentebe-

van 2017 werd nagenoeg de volledige rentebesparing

heer bestaande uit 45 structuren, waarvan één struc-

aangewend voor herstructureringen, die noodzakelijk

tuur niet meer kwalificeert voor hedge accounting.

waren omdat de tegenpartij (Commerzbank) de betref-

Deze structuur wordt als niet-kwalificerende reële-

fende indekkingsstructuren vroegtijdig wenste te be-

waardeafdekking ingedeeld. Aangezien deze structuur

ëindigen. Hierdoor bedraagt de winst per 30 juni 2017

niet kwalificeert voor hedge accounting gebeurt er

uiteindelijk slechts 3,7 duizend euro. Op het einde van

geen reëlewaarde-aanpassing op de nominale waarde

het jaar wordt de winst voor minimum 50% in minde-

van de onderliggende lening. De resterende structuren

ring gebracht van de factuur aan de drinkwatermaat-

zijn allen kwalificerende kasstroomafdekkingen.

schappijen. Het overige deel komt in een gelimiteerde
buffer die kan gebruikt worden voor toekomstige op-

Volgende tabel geeft de indeling van de structuren

timalisaties.

weer volgens hedge categorie, kwalificatie voor hedge
accounting, uitstaand kapitaal van de onderliggende

Toepassing hedge accounting

(eventueel gebudgetteerde) leningen en de markt-

Resultaten

waarde van de indekkingsstructuren.

Binnen IFRS is de waardering van financiële instrumenten
ter indekking van het renterisico gecategoriseerd in drie
Indeling en marktwaarde volgens hedge-categorie (in duizend euro)
HEDGE CATEGORIE

KWALIFICEREND

AANTAL
STRUCTUREN

ONDERLIGGENDE
(GEBUDGETTEERDE)
FINANCIERING 30 JUNI 2017

MARKTWAARDE
STRUCTUREN
30 JUNI 2017

MARKTWAARDE
STRUCTUREN
31 DECEMBER2016

-180

Reële waarde afdekking

Neen

1

10.833

-152

Reële waarde afdekking

Ja

-

-

-

-

Kasstromen afdekking

Neen

-

-

-

-

Kasstromen afdekking

Ja

44

1.139.583

-239.163

-278.108

45

1.150.417

-239.315

-278.288

TOTAAL STRUCTUREN

46

AQUAFIN

•

GECONSOLIDEERDE VERKORTE FINANCIËLE STATEN 30 JUNI 2017 - IFRS

Ten opzichte van 31 december 2016 nam de marktwaar-

dere toename van de marktwaarde. Ook voor gekochte

de van de hedging portefeuille toe met 39 miljoen euro.

caps en verkochte floors heeft een stijging van de ren-

Dit is het gevolg van een stijging van de rentevoeten.

tevoeten een positief effect op hun marktwaarde. Het

Niettemin noteren we nog steeds een negatieve markt-

omgekeerde zal zich voordoen bij dalende rentevoeten.

waarde voor het grootste deel van de portefeuille. Payer
swaps die in het verleden werden afgesloten, hebben

Volgende tabellen geven de impact weer van de varia-

immers een hogere vaste rentevoet dan de huidige

tie in marktwaarde op de resultatenrekening enerzijds

marktrente, waardoor ze een negatieve marktwaarde

en op de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

hebben. Een verdere rentestijging zal leiden tot een ver-

anderzijds.

Impact variatie in marktwaarde op de resultatenrekening (in duizend euro)
30 JUNI 2017

30 JUNI 2016

Wijziging marktwaarde impact op resultatenrekening

3.925

-10.577

Impact van alle structuren

4.830

623

-905

-1.255

0

-9.946

3.925

-10.577

Impact coupon
Aanpassing hedge structuur van de kwalificerende
reëlewaardeafdekkingen
IMPACT OP DE RESULTATENREKENING

Het deel van de wijziging van de marktwaarde dat een

kingen een negatief effect op de wijziging in marktwaar-

impact heeft op de resultatenrekening over het eerste

de van de structuren. Door de daling van de kortetermijn-

semester 2017 bedraagt 3,9 miljoen euro. De impact

rente ten opzichte van 31 december 2016 dalen immers

van alle structuren heeft voornamelijk betrekking op

de inkomende coupons van de vlottende benen van de

de wijziging in tijdswaarde van de kasstroomafdekkin-

swaps en betalen we een hogere coupon voor verkochte

gen. Enkel voor de structuur die niet kwalificeert voor

floors die “in-the-money” zijn. Aangezien Aquafin per 30

hedge accounting wordt hier de volledige verandering

juni 2017 geen kwalificerende reële waarde afdekkingen

in marktwaarde, inclusief coupon, in rekening gebracht.

meer in portefeuille heeft, valt de derde component met

Daarnaast hebben de coupons van de kasstromenafdek-

een impact op het resultaat weg.

AQUAFIN
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Impact variatie in marktwaarde op de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (in duizend euro)

30 JUNI 2017

31 DECEMBER 2016

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

35.049

-27.638

Impact gekwalificeerde kasstromenafdekkingen

35.049

-27.638

IMPACT OP DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

35.049

-27.638

Het deel van de wijziging van de marktwaarde dat een

Sensitiviteitsanalyse

impact heeft op het eigen vermogen via de gerealiseer-

Om de gevoeligheid van onze hedging portefeuille aan

de en niet-gerealiseerde resultaten over het eerste se-

mogelijke rentewijzigingen te testen, wordt er een sen-

mester van 2017 bedraagt 35 miljoen euro. Dit betreft

sitiviteitsanalyse uitgevoerd. Deze illustreert de impact

de wijziging in intrinsieke waarde van de kwalificeren-

van een aantal rentescenario’s op de resultatenreke-

de kasstroomafdekkingen, die positief is ten gevolge

ning. De analyse gebeurt op basis van de forward ren-

van de hogere langetermijnrentevoeten per 30 juni

tes die, ten gevolge van hypothetische renteshifts op de

2017 ten opzichte van 31 december 2016.

huidige rentecurve, wijzigen. Alle andere variabelen in
de markt worden constant gehouden. De tabel hieronder toont de impact van verschillende renteshifts per
30 juni 2017 op het resultaat per 30 juni 2017.

Sensitiviteitsanalyse (in duizend euro)

Impact rentewijziging op de resultatenrekening 1 januari 2017 – 30 juni 2017

48
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-1,00%

-0,50%

-0,25%

30/06/2017

+0,25%

+0,50%

+1,00%

-7.643

-8.350

-8.225

-7.838

-7.354

-6.768

-5.485
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Vermits er slechts één structuur, een reëlewaardeafdek-

De wijziging in intrinsieke waarde van de kwalificeren-

king, niet kwalificeert voor hedge accounting bestaat

de kasstroomafdekkingen wordt opgenomen in de ge-

de impact op het resultaat voornamelijk uit de pro rata

realiseerde en niet-gerealiseerde resultaten als onder-

couponwaarden en de wijzigingen in tijdswaarde van

deel van het eigen vermogen en worden hier dan ook

de 44 kasstroomafdekkingen in de hedging portefeuil-

buiten beschouwing gelaten.

le. Aangezien de couponwaarden telkens vooraf gefixt
worden, worden deze constant gehouden op het ac-

Herfinancieringsrisico

tuele niveau van 30 juni 2017. Bijgevolg heeft enkel de

Aquafin financiert het grootste deel van haar lange-

wijziging in tijdswaarde als gevolg van deze hypothe-

termijnfinancieringsbehoeften onder de affectatie-

tische renteshifts een impact op het resultaat. Per 30

overeenkomst. Deze bepaalt dat het uitstaand kapitaal

juni 2017 bedroeg het totaal van de pro rata coupons

steeds kleiner moet zijn dan de resterende aanspraken

-12,67 miljoen euro en de wijziging in tijdswaarde 3,21

op het Vlaamse Gewest.

miljoen euro (delta tijdswaarde). Uit de cijfers blijkt dat
de totale wijziging in tijdswaarde in alle rentescenario’s

Door de veranderingen in de financiële markten, BA-

de negatieve impact van de coupons op het resultaat

SEL III en de impact van Solvency II, wordt het steeds

gedeeltelijk compenseert. Dit positieve effect is het

moeilijker om financiering te vinden met een looptijd

grootst in het +1%-scenario.

van 30 jaar en is Aquafin op zoek gegaan naar alternatieve financieringsvormen. Zo werden er de voorbije

Algemeen valt op te merken dat bij de dalende rentes-

jaren verschillende vormen van obligaties uitgegeven

cenario’s de verschillen met 30 juni 2017 relatief klein

en leningen met kortere looptijden opgenomen. Deze

zijn. De strike niveaus van de caps en floors liggen voor

alternatieve financieringsvormen en kortere looptijden

de meeste derivaten (die niet recent werden afge-

maken dat er in de toekomst een herfinancieringsrisico

sloten) ver verwijderd van het renteniveau dat getest

kan ontstaan. Volgende tabel geeft de nominale waar-

wordt. De tijdswaarde uit de verschillende structuren

de van de uitstaande en gebudgetteerde schuld weer

is hierdoor zeer laag. Een bijkomende negatieve rentes-

die in een hedge relatie werden geplaatst, en dit vol-

hift zorgt slechts in beperkte mate voor een bijkomen-

gens vervaldag.

de wijziging in tijdswaarde.
Aan de convenanten met de kredietverstrekkers is volIn de stijgende rentescenario’s komt de rente dichter bij

daan.

de strike niveaus en wordt de netto wijziging in tijdswaarde beduidend groter. De positieve delta tijdswaardes overwegen, waardoor het negatieve effect van de
pro rata couponwaarden op het resultaat wordt afgezwakt tot -5,5 miljoen euro in het +1%-scenario.

AQUAFIN
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Opsplitsing ingedekte leningen volgens afwikkelingsjaar (in duizend euro) :

VERVALJAAR 2017

VERVALJAAR 2018/2021

VERVALJAAR >= 2022

TOTAAL

896.667

1.150.417

VERDELING VOLGENS AFWIKKELINGSJAAR (AAN NOMINALE WAARDE)
Uitstaande schuld

14.167

239.583

Ondanks de nieuwe financiële regelgeving en dank-

Naast de lange- en middellangetermijnfinancieringen

zij de goede rating van Aquafin, blijft Aquafin een be-

beschikt Aquafin ook over een commercial paper pro-

trouwbaar bedrijf om in te investeren. We kunnen dan

gramma van 500 miljoen euro, 200 miljoen euro kre-

ook nog steeds rekenen op het spontane investerings-

dietlijnen als back-up voor het commercial paper pro-

aanbod van investeerders en financiële instellingen.

gramma, back-up kredietlijnen van 100 miljoen euro,

Dit zorgt er voor dat Aquafin steeds het jaar voordien

een gesyndiceerde lening van 100 miljoen euro die

al over engagementen van financiële instellingen be-

tevens enkel als back-up fungeert en 85 miljoen euro

schikt om kredieten met een aflossend karakter van 30

aan kortetermijnkredietlijnen bij 4 verschillende kre-

jaar op te nemen.

dietinstellingen. Wanneer voor een kortere periode niet
meteen langetermijnfinanciering gevonden wordt, kan
Aquafin steeds beroep doen op dit ruime aanbod aan
kortetermijnkredietlijnen.
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TOELICHTING 5.10 OVERIGE VOORZIENINGEN
De voorzieningen opgenomen per 30 juni 2017 hebben o.a. betrekking op juridische geschillen, verzekeringsdossiers,
geschillen m.b.t. ingehouden kosten en verwerking van het slib gebufferd in de installaties.
IN DUIZEND EURO

JUNI 2017

Bruto verplichtingen

DECEMBER 2016

10.036

7.893

Tussenkomsten van derden

-5.015

-4.868

Netto voorzieningen

5.021

3.025

Evolutie voorzieningen per aard :
IN DUIZEND EURO

VOORZIENINGEN PER 31/12/2016

LAATTIJDIGHEID

JURIDISCHE GESCHILLEN

VERZEKERINGSDOSSIERS

INGEHOUDEN KOSTEN

SLIBBUFFERS

0

4.692

788

2.188

225

Toevoegingen

31

Terugnames ongebruikte bedragen

3.549

-1.406

-1.406
0

0

4.723

788

4.300

0

4.723

788

4.300

Kortlopend 30/06/2017
Langlopend 30/06/2017

7.893

3.518

Aanwendingen

VOORZIENINGEN PER 30/06/2017

TOTAAL

225
225

10.036
225
9.811

De voorziening voor verwerking van het slib gebufferd

Voorziening voor laattijdigheid

in de installaties kan onmiddellijk doorgerekend wor-

Voor vertragingen in de oplevering van investerings-

den naar de drinkwatermaatschappijen, aangezien ze

projecten, in vergelijking met de overeengekomen op-

valt onder de noemer redelijke kosten, zoals voorzien in

leveringsdatum, is de groep van rechtswege een scha-

de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest.

devergoeding verschuldigd. Per 30 juni 2017 zijn er geen
dergelijke vertragingen die al konden worden voorzien,

De overige posten m.b.t. voorzieningen kunnen niet of

en dus werden geen provisies genomen.

slechts op langere termijn doorgerekend worden naar
de drinkwatermaatschappijen mits uitgebreide motivatie van de redelijkheid van de betreffende kosten.

AQUAFIN
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Voorziening voor juridische geschillen

delijkheid en dus niet-terugbetaling van bepaalde in-

Voor juridische geschillen wordt een provisie aangelegd

vesterings- of werkingskosten.

ter waarde van een redelijke inschatting van de vordering in het geval dat de kans dat de groep het geschil

De toename van deze provisie per einde juni 2017 heeft

verliest waarschijnlijk is. Per 30 juni 2017 bedraagt de

betrekking op kosten met betrekking tot opgeleverde

provisie voor juridische geschillen 4.723 duizend euro

en nog niet opgeleverde investeringsprojecten waar-

voor 117 geschillen.

over er discussie lopende is met de Economisch Toezichthouder. Uit voorzichtigheid werd voor deze kosten

Voorziening voor verzekeringsdossiers

een voorziening aangelegd.

Per 30 juni 2017 bedraagt de provisie 788 duizend euro
voor 2 verzekeringsdossiers.

Voorziening voor slibbuffers
Elk jaar wordt een provisie aangelegd voor de verwer-

Het betreft schadedossiers waarvan we vermoeden dat

kingskost van het slib dat zich in de buffers bevindt. De

de schade - geheel of gedeeltelijk - niet kan gerecupe-

verwerkingskost van het gebufferde slib valt onder de

reerd worden bij de verzekeraar(s).

noemer redelijke kosten zoals voorzien in de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest.

Voorziening voor ingehouden kosten
Onder deze voorziening worden alle resterende risico’s

TOELICHTING 5.11 PENSIOENVERPLICHTING

in het kader van de beheersovereenkomst opgenomen,

Binnen de pensioenverplichtingen onderscheidt men:

in het bijzonder met betrekking tot mogelijke inbreu-

1. Provisies voor pensioenregelingen

ken op de beheersovereenkomst of het risico op niet-re-

2. Provisies voor brugpensioenen.

PENSIOENVERPLICHTING
IN DUIZEND EURO

Provisie pensioenregelingen

22.542

21.798
21.746

56

52

Provisie brugpensioenen

3.008

2.915

TOTAAL

25.550

24.713

- Toegezegde bijdrageregelingen

AQUAFIN
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2016

22.486

- Toegezegde pensioenregelingen

52

JUNI 2017
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1. Provisies voor pensioenregelingen

De provisie voor pensioenregelingen voortvloeiend uit

Binnen de groep bestaan er twee types van pensioen-

deze berekeningen bedraagt 21.798 duizend euro op 31

plannen: toegezegde pensioenregeling en toegezegde

december 2016 en 22.542 duizend euro op 30 juni 2017.

bijdrageregeling.
De actuariële berekening per 30 juni 2017 houdt reke• De schuld of eventueel vordering uit toegezegde
pensioenregelingen wordt opgenomen in de balans.

ning met dezelfde assumpties als deze gehanteerd per
einde 2016.

Bij dergelijke regelingen komt het bedrag in de balans (de nettoverplichting) overeen met de contante

2. Provisies voor brugpensioen

waarde van de brutoverplichting, verminderd met

Brugpensioenregelingen worden ook verwerkt als toe-

de reële waarde van de fondsbeleggingen en aange-

gezegde pensioenregelingen.

past voor niet-opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd. Om de toekomstige verplichting

De groep neemt een voorziening op die berekend werd

getrouw te kunnen inschatten, wordt er een beroep

volgens de projected unit credit methode. De brugpen-

gedaan op een specifieke actuariële berekening, de

sioenverplichting bedraagt 2.915 duizend euro per 31

zogenoemde projected unit credit methode.

december 2016 en 3.008 duizend euro per 30 juni 2017.
Hier staan geen activa tegenover.

• Vanaf 1 januari 2016 worden de toegezegde bijdrageregelingen ook verwerkt als toegezegde pensioenre-

In de berekening werd gewerkt met dezelfde assump-

gelingen.

ties als deze per 31 december 2016.

AQUAFIN
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TOELICHTING 5.12 ‘HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE TE
BETALEN POSTEN’
De handelsschulden en overige te betalen posten be-

Binnen de handelsschulden en overige te betalen pos-

dragen 62.488 duizend euro per 30 juni 2017. Ten op-

ten onderscheidt men: leveranciers, schulden met be-

zichte van de balans op 31 december 2016 betekent dit

trekking tot bezoldigingen en sociale lasten, ontvangen

een afname met 20.625 duizend euro.

voorschotten en ontvangen borgtochten.

IN DUIZEND EURO

JUNI 2017

2016

Leveranciers

55.570

74.720

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

6.880

8.347

34

46

Ontvangen voorschotten
Ontvangen borgtochten
TOTAAL

TOELICHTING 5.13 ‘OVERIGE KORTLOPENDE FINANCIËLE
VERPLICHTINGEN’
De overige kortlopende financiële verplichtingen bedragen 20.692 duizend euro per 30 juni 2017. Ten opzichte van de balans op 31 december 2016 betekent dit
een toename met 12.863 duizend euro.
Het betreft hier overlopende rekeningen van het passief, in hoofdzaak te betalen interesten. De toename
van deze post resulteert uit de spreiding van vervaldagen en coupons van onze kredietenportefeuille. Doordat het zwaartepunt van de coupons zich situeert in
het tweede semester, zijn er relatief meer pro rata te
betalen interesten per 30 juni dan per 31 december van
het boekjaar.
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0

62.488

83.113

TOELICHTING 5.14 ‘TE BETALEN BELASTING’

prefinanciert de opgedragen projecten en de drink-

De te betalen belastingen bedragen 8.663 duizend euro

watermaatschappijen betalen de investeringen te-

per 30 juni 2017. Ten opzichte van de balans op 31 de-

rug. Voor projecten opgeleverd vanaf 1 januari 2009

cember 2016 betekent dit een toename met 2.752 dui-

bedraagt de terugbetalingstermijn voor de elektro-

zend euro.

mechanische werken 15 jaar en voor de bouwkundige
werken 30 jaar. Voor activa die overgekocht werden van

De uitstaande verplichting per 30 juni 2017 heeft be-

de Vlaamse Milieumaatschappij bedraagt de terugbe-

trekking op nog te betalen vennootschapsbelasting,

talingstermijn 20 jaar.

gewest-, provincie- en gemeentelijke belastingen en
taksen.

Aquafin is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en

TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE
WINST- EN VERLIESREKENING

TOELICHTING 6.0 GELEVERDE DIENSTEN

de exploitatie van het bovengemeentelijk rioleringsstelsel en de waterzuiveringsinstallaties. Het gezuiverde afvalwater moet aan Vlaamse en Europese normen
voldoen.

De groep realiseerde in het eerste semester van 2017
een opbrengst van 153.731 duizend euro uit geleverde

Buiten de beheersovereenkomst heeft Aquafin nog een

diensten. In 2016 bedroeg de opbrengst over dezelfde

specifiek aanbod ontwikkeld voor steden en gemeen-

periode 158.157 duizend euro.

ten. Een aantal steden en gemeenten hebben de bouw
en het onderhoud van hun riolen volledig uitbesteed

IN DUIZEND EURO

JUNI 2017

JUNI 2016

aan Aquafin. Ook een aantal bedrijven laten hun afvalwater verwerken door Aquafin.

Activiteiten binnen
Beheersovereenkomst

134.778

137.838

Activiteiten buiten
Beheersovereenkomst

18.954

20.320

153.731

158.157

TOELICHTING 6.1 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
De overige bedrijfsopbrengsten bedragen 1.007 duizend euro in het eerste halfjaar van 2017 en 1.287 duizend euro in 2016.

In het kader van de beheersovereenkomst verzamelt

Het betreft hier voornamelijk recuperaties van kosten die

Aquafin het afvalwater van de Vlaamse gezinnen in

niet tot de reguliere omzet kunnen gerekend worden.

hoofdriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties.
Daarvoor bouwt Aquafin eerst de noodzakelijke in-

Voorbeelden van dergelijke recuperaties zijn: doorfac-

frastructuur uit: collectoren voor afvalwater, pomp-

turatie aan derden van de kosten van incidenten, door-

stations en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Aquafin

facturatie van nutsvoorzieningen als derden gebruik
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maken van de nutsvoorzieningen van de groep, door-

kosten, verbruik van chemicaliën, zuig- spuit en rui-

facturatie van kosten gemaakt voor het zuiveren van

mingswerken en exploitatiekosten aangerekend door

afvalwater afkomstig van buiten het werkingsgebied

het Brusselse Gewest voor zuivering van afvalwater af-

van de groep (bv. afvalwater uit Noord-Frankrijk), door-

komstig uit het Vlaamse Gewest, studiebureaukosten,

facturatie van extra slibkosten indien het gebruikelijke

externe medewerkers en wagenkosten, kosten voor

slibverwerkingsbedrijf niet de afgesproken hoeveelheid

studiebureau en bouwkunde in het kader van gemeen-

kan verwerken, opbrengsten van groene stroomcertifi-

telijke activiteiten.

caten, recuperaties met betrekking tot firmawagens en
onderzoeksprojecten.

TOELICHTING 6.3 PERSONEELSKOSTEN
De personeelskosten bedragen 36.651 duizend euro in

TOELICHTING 6.2 GROND- EN HULPSTOFFEN,DIENSTEN

het eerste halfjaar van 2017 en 34.804 duizend euro in

EN DIVERSE GOEDEREN

2016. Onder de personeelskosten zijn opgenomen: be-

De kosten van grond- en hulpstoffen bedragen 73.699

zoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen, werk-

duizend euro in het eerste semester van 2017 en 78.742

geversbijdragen voor sociale verzekeringen, werkgever-

duizend euro in 2016. Voornaamste kostenbestandde-

spremies voor bovenwettelijke verzekeringen, andere

len zijn onder andere: verbruik van gas- en elektriciteit,

personeelskosten en brugpensioenvergoedingen.

afvoer- en stortkosten van zand en slib, onderhouds-

DETAIL PERSONEELSKOSTEN (IN DUIZEND EURO)

JUNI 2017

JUNI 2016

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

26.206

24.942

7.143

6.876

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Pensioenen
TOTAAL

De toename van de personeelskosten is een gevolg van
de personeelstoename, indexaties en verhogingen.
Per einde juni 2017 telde de groep 958,55 VTE. Alle personeelsleden hebben een bediendenstatuut.
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2.066

1.674

1.160

1.244

76

68

36.651

34.804

TOELICHTING 6.4 AFSCHRIJVINGEN, AMORTISATIES EN

TOELICHTING 6.5 OVERIGE LASTEN

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING

De overige lasten bedragen 3.301 duizend euro in het

Aangezien de groep geen materiële vaste activa erkent

eerste semester van 2017 en 3.759 duizend euro in

op de balans, heeft deze post enkel betrekking op amor-

het eerste semester van 2016. De overige lasten heb-

tisaties en waardeverminderingen. Meer bepaald be-

ben hoofdzakelijk betrekking op bedrijfsbelastingen:

treft het hier mutaties in provisies voor voorzieningen,

niet-aftrekbare btw, onroerende voorheffing, geweste-

toegezegde pensioenregelingen en brugpensioenen en

lijke belastingen en andere fiscale bedrijfskosten.

mutaties in waardeverminderingen op vorderingen.

TOELICHTING 6.6 FINANCIERINGSKOSTEN
De financieringslasten hebben voornamelijk betrekking op de kosten van rentedragende leningen, op lange en korte
termijn en wijzigingen in de marktwaarde van de hedging structuren (zie ook de toelichtingen 5.8 en 5.9).
IN DUIZEND EURO

JUN 2017

JUN 2016

Rente op kredieten en overige financieringskosten

55.023

51.025

0

0

Wijziging marktwaarde hedging structuren naar P&L

Financieringskosten m.b.t. financiële leaseovereenkomsten

-4.830

-623

TOTALE FINANCIERINGSKOSTEN

50.193

50.402

De financiële kosten en opbrengsten bevatten naast de

TOELICHTING 6.7 FINANCIERINGSOPBRENGSTEN

rentelasten op financiering op korte en lange termijn

De financieringsopbrengsten bedragen 18.343 duizend

ook de kosten en opbrengsten met betrekking tot het

euro in het eerste semester van 2017 en 13.213 duizend

actief rentemanagement. De sterke stijging van zowel

euro in de eerste jaarhelft van 2016.

financiële kosten en opbrengsten, beide gerelateerd
aan het actief rentemanagement, zijn ten opzichte

Het betreft hier voornamelijk de opbrengsten uit het

van 30 juni 2016 gestegen omwille van de evolutie van

rentemanagement, interesten uit beleggingen en ont-

de marktwaarde van structuren die geoptimaliseerd

vangen verwijlinteresten.

werden. De hedging structuren, geoptimaliseerd in
de eerste helft van 2017, hadden een grotere absolute

TOELICHTING 6.8 WINSTBELASTINGEN

marktwaarde dan deze die werden geherstructureerd

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen voor

in de eerste helft van 2016 waardoor zowel kosten als

lopende en voorgaande perioden worden gewaardeerd

opbrengsten zwaarder belast werden.

tegen het bedrag dat naar verwachting zal worden te-
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ruggevorderd van of betaald aan de (Belgische) belas-

Immers volgens artikel 43.1 van dezelfde beheersover-

tingautoriteiten.

eenkomst worden alle door Aquafin gemaakte redelijke kosten vergoed door het Vlaamse Gewest – via de

Gelet op de specifieke bepalingen binnen de beheers-

drinkwatermaatschappijen – inclusief alle heffingen en

overeenkomst, heeft de groep geen tijdelijke verschil-

belastingen door Aquafin verschuldigd voor de uitvoe-

len op activa of verplichtingen die aanleiding zouden

ring van deze overeenkomst.

geven tot het opzetten van een uitgestelde belastingschuld of -vordering.

IN DUIZEND EURO

JUNI 2017

JUNI 2016

3.854

2.121

0

0

3.854

2.121

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Actuele belastingslast
Aanpassing belastingslast voorgaande jaren
Winstbelasting conform geconsolideerde winst- en verliesrekening
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Aansluiting tussen de effectieve belastingdruk en de theoretische belastingdruk :
IN DUIZEND EURO

Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

JUNI 2017

JUNI 2016

6.285

4.385

Niet gerealiseerde resultaten

0

0

Onderhanden projecten in opdrachten van derden : % of completion

7

29

Doorrekening belastingen in het kader van de concessieovereenkomst

3.854

2.121

Winst voor belastingen

10.147

6.535

Tegen het wettelijke tarief van toepassing in België (34%)

3.449

2.221

Aanpassing winstbelasting vorige jaren

0

0

513

341

-108

-441

0

0

Tegen het effectieve tarief van toepassing

3.854

2.121

Winstbelasting opgenomen in geconsolideerde winst- en
verliesrekening

3.854

2.121

3.854

2.121

Niet-aftrekbare kosten
Aftrek voor risicokapitaal
Fairness taks

In het kader van de concessieovereenkomst met het
Vlaamse Gewest werd 3.854 duizend euro aan vennootschapsbelasting doorgerekend naar de drinkwatermaatschappijen in het eerste semester van 2017.
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TOELICHTING 6.9 WINST PER AANDEEL
IN DUIZEND EURO

TOELICHTING

NETTOWINST

JUNI 2017

JUNI 2016

6.285

4.385

6.287

4.392

Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

-2

-7

6.285

4.385

Winst per aandeel (euro)
• gewone winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone
aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

• verwaterde winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone
aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

•g
 ewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toe te
rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

• verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toe te
rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij

6.9

6,28

4,38

Winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (euro)

Alle aandelen van Aquafin zijn in handen van de Vlaamse Milieuholding.
Sinds 13 december 2011 bestaat het kapitaal van Aquafin uit 1.001.613 aandelen.
Per 30 juni 2017 zijn alle aandelen voor 100% volgestort.
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TOELICHTINGEN BIJ HET GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT

TOELICHTING 7.1 BIJ HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT – ONTVANGSTEN VAN KLANTEN
ONTVANGSTEN KLANTEN
IN DUIZEND EURO

Beheersovereenkomst
Waarvan:

Bouwactiviteit
Diensten

Activiteiten buiten de
beheeersovereenkomst

JUNI 2017

JUNI 2016

226.859

237.699

78.056

72.133

148.803

165.566

19.824

20.764

246.683

258.462

Volgens artikel 43 van de beheersovereenkomst heeft

De vergoedingen met betrekking tot diensten betreffen

Aquafin recht op een vergoeding van het Vlaamse Ge-

in hoofdzaak een doorrekening van de werkingsuitgaven

west die alle redelijke kosten moet dekken en rekening

van het hoofdkantoor en operaties en de rentelasten, ver-

houdend met het genomen risico een minimum aan-

meerderd met een vergoeding voor het eigen vermogen.

vaardbaar rendement voor de aandeelhouders waar-

Omwille van de problematiek van facturatie van de bo-

borgt. Binnen deze vergoeding kan een onderscheid

vengemeentelijke activiteiten aan de drinkwatermaat-

gemaakt worden tussen vergoedingen die betrekking

schappijen verleende het Kabinet Omgeving en Natuur

hebben op bouwactiviteiten en vergoedingen met be-

betalingsuitstel aan twee drinkwatermaatschappijen in

trekking tot diensten.

het najaar van 2015. Hierdoor waren er extra klantenontvangsten in het eerste semester van 2016.

De vergoedingen voor bouwactiviteiten betreffen de terugbetaling van opgeleverde rioolwaterzuiveringinfra

Ten slotte is er een beperkte afname van de klantenont-

structuur. De terugbetalingstermijn van deze infra-

vangsten in het segement van de activiteiten buiten de

structuur houdt rekening met de verwachte levensduur.

beheersovereenkomst.

In het eerste semester van 2017 stijgt deze vergoeding
ten opzichte van 2016 ten gevolge van de uitbreiding
van het patrimonium.
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SEGMENTRAPPORTERING

Anderzijds worden er activiteiten uitgeoefend voorna-

Voor managementdoeleinden is de groep georgani-

melijk ten behoeve van Vlaamse steden en gemeenten

seerd in twee operationele segmenten.

(de gemeentelijke sanering). Binnen dit laatste segment staat de groep in onmiddellijke concurrentie met

Enerzijds worden er bedrijfsactiviteiten uitgeoefend

andere rioolbeheerders. Via de dochteronderneming

binnen de concessieovereenkomst (beheersovereen-

Aquaplus richt de groep zich ook tot de industrie in

komst) met het Vlaamse Gewest (de bovengemeente-

Vlaanderen en voert ze op beperkte schaal consultan-

lijke sanering).

cy-opdrachten uit in het buitenland.

Cijfermatig :
IN DUIZEND EURO
PER 30 JUNI 2017

Geleverde diensten
Winst voor belastingen
uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten
Activa
Verplichtingen
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CONCESSIEOVEREENKOMST
VLAAMSE GEWEST

ACTIVITEITEN BUITEN DE CONCESSIEOVEREENKOMST

TOTAAL

STEDEN & GEMEENTEN

OVERIGE

134.778

18.206

748,072

153.731

5.565

685

35

6.285

2.708.470

35.790

5.718

2.749.978

2.440.115

30.654

2.454

2.473.223
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BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA
RAPPORTERINGSDATUM

Er vonden geen belangrijke gebeurtenissen plaats na
afsluiting van de periode 1 januari 2017 - 30 juni 2017, die
materiële gevolgen hadden voor de financiële positie of
resultaten van de groep.

INFORMATIEVERSCHAFFING OVER
VERBONDEN PARTIJEN

In de periode 1 januari 2017 - 30 juni 2017 hebben geen
materiële transacties met verbonden partijen plaatsgevonden buiten de normale marktvoorwaarden. De
toegekende vergoedingen aan managers op sleutelposities in deze periode liggen in lijn met deze toegekend
over 2016.

ALGEMENE INFORMATIEVERSCHAFFING

De geconsolideerde rekening over de eerste jaarhelft
van 2017 omvat volgende vennootschappen:
• Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, België
(ondernemingsnummer : 0440 691 388)
• Aquaplus NV, Ingberthoeveweg 21, 2630 Aartselaar,
België (ondernemingsnummer : 0462 755 821)
• Geo-Aquaplus BVBA, Lammerdries 18, 2440 Geel,
België (ondernemingsnummer : 0638 985 421)
• Business unit Riopact, De Watergroep, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel (ondernemingsnummer :
0224 771 467)
Het aandeel van de groep in de gezamenlijke bedrijfsactiviteit bedraagt 50%
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Op maat van onze klanten een
betrouwbaar afvalwater- en
hemelwaterbeheer uitbouwen,
met respect voor onze
omgeving en het milieu.

AQUAFIN NV
Colofon
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De verkorte geconsolideerde financiële staten op 30 juni 2017 zijn ook beschikbaar
in het Engels.
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