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Verklaring
verantwoordelijke
personen
De ondergetekenden verklaren dat:
• De verkorte ﬁnanciële overzichten, die opgesteld zijn in dit rapport overeenkomstig het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de ﬁnanciële toestand
en van de resultaten van Aquaﬁn.
• Het tussentijds ﬁnancieel verslag een getrouw beeld geeft van de ontwikkeling, de resultaten en van de positie
van Aquaﬁn, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee Aquaﬁn
geconfronteerd wordt.

Aartselaar, 15 september 2016

VOF Luga Consult, vast vertegenwoordigd door
Luc Bossyns
Gedelegeerd Bestuurder

VOF Materie, vertegenwoordigd door
Erik Matthijs
Voorzitter

Tussentijds beheersverslag
↘

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN
TUSSEN 1 JANUARI 2016 EN 30 JUNI 2016

GEDELEGEERD BESTUURDER KONDIGT OVERDRACHT
DAGELIJKSE LEIDING AAN
In januari kondigde gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns
aan dat hij zich na 16 jaar wenst terug te trekken uit het
dagelijkse bestuur van Aquaﬁn. Onder zijn leiding groeide
Aquaﬁn uit tot een vaste waarde in de watersector die het
vertrouwen geniet van opdrachtgevers, partners en ﬁnanciers.
Luc Bossyns acht deze bloeiperiode het geschikte moment om
zijn opdracht over te dragen. Hij blijft wel actief als lid van de
raad van bestuur van het bedrijf. Begin juli stelde de raad
van bestuur Jan Goossens aan, die als algemeen directeur
de taken van Luc Bossyns zal overnemen vanaf 1 oktober 2016.
Jan Goossens is doctor in de scheikunde en vervulde
gelijkaardige functies bij Marpobel en het Nederlandse van
Gansewinkel Industrial Services.
OP2017 GOEDGEKEURD
Eind maart 2016 keurde de Vlaamse Regering het
Optimalisatieprogramma 2017 goed. Het investeringsbudget
voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur werd voor het programmajaar 2017 vastgesteld op
230 miljoen euro, waarvan 130 miljoen euro in het kader van het
Lokaal Pact met de gemeenten. Bovenop dit bedrag werd
50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de overloop van
het investerings- en renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009. Het Optimalisatieprogramma 2017
vertegenwoordigt het grootste budget voor zuiveringsprojecten
in jaren.

TWEEDE GREEN BOND OP DE MARKT GEBRACHT
Na het succes van de eerste Green Bond-uitgifte door
Aquaﬁn in 2015, sprak het bedrijf de kapitaalmarkt in april 2016
opnieuw aan voor de plaatsing van een tweede Green Bond.
Ook ditmaal werden er investeerders gevonden met interesse
voor het groene karakter van onze projecten. De obligaties,
met een totale nominale waarde van 40 miljoen euro en een
looptijd van 15 jaar, werden geplaatst aan een voordelige vaste
rentevoet.

↘ Wateroverlast brengt belang van hemelwaterplannen onder de aandacht
De eerste jaarhelft van 2016 telde een aantal
bijzonder natte periodes waarin het lange tijd en bij
momenten heel hevig regende. Dat veroorzaakte op
verschillende locaties in Vlaanderen wateroverlast.
Meer dan ooit werd de link gelegd met de nog steeds
toenemende verharding die het infiltreren van
hemelwater in de bodem onmogelijk maakt. Vanuit de
sector werd de aandacht gevestigd op het belang van
anders leren omgaan met hemelwater en de rol die een
hemelwaterplan daarin speelt. Gemeenten die recent
getroffen werden door wateroverlast lijken daar ook
meer en meer van overtuigd want Aquafin stelde de
afgelopen maanden een toenemende interesse voor
hemelwaterplannen vast.

AANDEELHOUDER VERSTERKT KAPITAAL VAN AQUAFIN
Op 30 juni 2016 heeft de Vlaamse Milieuholding (VMH)
het kapitaal van Aquaﬁn verder volstort voor een bedrag
van 37,5 miljoen euro. Dit brengt het kapitaal van Aquaﬁn
op 248,4 miljoen euro. Door het kapitaal verder te laten
meegroeien met het bedrijf geeft het Vlaamse Gewest aan
nog steeds voor 100% in Aquaﬁn te geloven.
ISO-CERTIFICAAT VERLENGD
In 2015 behaalde Aquaﬁn als eerste Belgisch bedrijf het
ISO55001-certiﬁcaat voor Asset Management. Het certiﬁcaat
is in principe drie jaar geldig, maar jaarlijks vindt er wel
een tussentijdse controle-audit plaats waarbij een aantal
bedrijfsprocessen onder de loep worden genomen. De eerste
controle-audit is vlot verlopen en het certiﬁcaat werd dan
ook verlengd.

Tussentijds beheersverslag
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↘

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE
TRANSACTIES MET VERBONDEN
PARTIJEN

In de periode 1 januari 2016 – 30 juni 2016 hebben geen
transacties met verbonden partijen plaatsgevonden, die materiële
gevolgen hebben gehad voor de ﬁnanciële positie of resultaten
van Aquaﬁn.

↘

VOORNAAMSTE RISICO’S EN
ONZEKERHEDEN VOOR DE RESTERENDE
MAANDEN VAN HET BOEKJAAR

OPLEVERINGEN EN NAGEKOMEN KOSTEN
Het protocol opleveringen heeft in het verleden gezorgd
voor duidelijkheid tussen Aquaﬁn en zijn toezichthouder over
de oplevering van investeringsprojecten. Aquaﬁn krijgt hierdoor
grotere rechtszekerheid omtrent die oplevering. Bij een
oplevering verwerft Aquaﬁn immers vaststaande vorderingen
op de drinkwatermaatschappijen, waarvoor het Vlaamse
Gewest als co-debiteur optreedt. Het totale bedrag van
deze vorderingen is de bovengrens voor de uitstaande langetermijnleningen onder de affectatie1. De opleveringen hebben
dus een rechtstreeks verband met de hoeveelheid langetermijnleningen die kunnen opgenomen worden.
De nieuwste versie van dit protocol, dat op 1 maart 2016 in
werking is getreden, kent een moeilijke start. We stellen vast
dat de opleveringen moeizaam verlopen. De voornaamste
oorzaken zijn van administratieve aard en de door de overheid
geformuleerde randvoorwaarden van een project die ervoor
zorgen dat Aquaﬁn afhankelijk is van acties van derden.
Verder kan de economisch toezichthouder nagekomen
kosten, die op het ogenblik van de oplevering nog niet deﬁnitief
gekend zijn, betwisten. Een deﬁnitief protocol hierover is er nog
niet. Aquaﬁn deed een voorstel, dat begin juli 2016 resulteerde
in een tegenvoorstel van de toezichthouder. Dat voorstel zal
eind augustus 2016, in aanwezigheid van het kabinet, verder
besproken worden. De niet terugbetaalde nagekomen kosten
bedragen circa 7 miljoen euro.

JURIDISCHE GESCHILLEN
•

RWZI Deurne - instorting tussenmuur

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Deurne stortte
in september 2012 de muur tussen het anaerobe bekken en een
beluchtingsbekken in. De instorting bracht grote materiële
schade met zich mee. Naast de materiële schade, lijdt Aquaﬁn
ook aanzienlijke operationele schade. Aquaﬁn nam het initiatief
om een gerechtsdeskundige te laten aanstellen. Zijn opdracht
bestond erin om het opnieuw in gebruik nemen en herstellen
van de installatie te combineren met het onderzoek naar
mogelijke oorzaken. In 2013 gaf de gerechtsdeskundige de
toestemming om de installatie te (laten) herstellen. In de loop
van 2014 werd verder onderzoek gedaan naar mogelijke
oorzaken, een akkoord bereikt omtrent de hoogte van de
gemaakte kosten en werd de schade hersteld zodat de
installatie weer naar behoren kan functioneren zonder
extra kosten.
Eind september 2015 legde de gerechtsdeskundige zijn
voorverslag neer. In dit verslag werd de aansprakelijkheid
als volgt verdeeld: 85 % aansprakelijkheid voor de aannemer
(80 % ingevolge gebrekkige uitvoering en 5 % wegens
onvoldoende controle) en 15 % (controle) voor het studiebureau.
In zijn eindverslag dd. 15 april 2016 past de deskundige de
aansprakelijkheidsverdeling als volgt aan: 65 % aansprakelijkheid (60 % ingevolge gebrekkige uitvoering en 5 % wegens
onvoldoende controle) voor de aannemer, 20 % (15% controle
en 5% inzake ontwerp) voor het studiebureau, 10% (5%
onvoldoende ontwerprichtlijnen en 5 % door tijdens de
exploitatie te werken met een te hoge waterstand) voor
Aquaﬁn en ten slotte 5% (onvoldoende nazicht ontwerp) voor
controleorganisme Seco.
Daarop heeft Aquaﬁn in juni 2016 een procedure gestart
met de bedoeling de oorspronkelijke aansprakelijkheidsverdeling
door de rechtbank te laten bevestigen. Aquaﬁn betwist elke
aansprakelijkheid, zowel inzake ontwerp als inzake exploitatie.
Het bedrijf heeft in de loop van de expertise verschillende keren
argumenten daarvoor aangehaald, maar de deskundige is daar
niet op ingegaan.

FINANCIËLE VERSLAGEN

↘

De discussie over de nagekomen kosten zorgt ervoor dat
het ﬁnancieel jaar 2013 niet kan afgesloten worden.

AANBESTEDINGEN OP SCHEMA, OPLEVERINGEN LOPEN
VERTRAGING OP

Daarnaast is er de lopende kalibratie van het prestatiebudget. In dat begrotingsmodel worden de werkingskosten
van Aquaﬁn voor de activiteiten binnen de beheersovereenkomst afhankelijk gesteld van een aantal enveloppes,
het patrimonium en de behandelde vuilvracht. Dit element is
dan weer de voornaamste oorzaak dat de ﬁnanciële jaren 2014
en 2015 niet kunnen afgerond worden.

VOORUITZICHTEN VOOR HET BOEKJAAR

Aquaﬁn werkt al enkele jaren aan een plan om de
aanbestedingen meer te spreiden over het jaar. Voor 2016 ligt
de target voor het totaal aan te besteden werkvolume op
160 miljoen euro. Voor het bouwverlof brachten we voor
53 miljoen euro projecten op de markt, ofwel 33% van het
jaartotaal. Dat is het dubbele van vorig jaar in dezelfde periode.
In de periode van augustus tot en met november streven
we ernaar om nog eens 40% aan te besteden, om in december
het resterende volume op de markt te brengen.

1 De affectatieovereenkomst bepaalt dat het saldo van de kredieten op lange termijn kleiner moet zijn dan de aanspraken die Aquaﬁn heeft
op de drinkwatermaatschappijen.

Ondertussen
bereidt Aquaﬁn zich
voor om vanaf 2017
kwaliteit mee te laten tellen
bij de toewijzing van opdrachten.
Het bedrijf beoordeelt de kwaliteit al
langer en verzamelde dan ook voldoende
scores voor een eerste inschaling. Die werd vlak
voor het bouwverlof gecommuniceerd naar de aannemers
zodat zij kunnen inschatten waar zij zich positioneren ten
opzichte van hun collega’s. Eind 2016 volgt een tweede inschaling,
die voor het eerst zal gebruikt worden als gunningscriterium,
naast de inschrijvingsprijs.
Eind juni was er voor 29 miljoen euro aan projecten
opgeleverd door het Vlaamse Gewest, terwijl de target voor
2016 op 151 miljoen euro ligt. Aquaﬁn diende daarbovenop wel
nog voor 40 miljoen euro projecten in, waarvan de oplevering
dit jaar verwacht wordt. We voorzien voldoende projecten bij
het Vlaamse Gewest te kunnen indienen om de jaardoelstelling
te halen.
ZUIVERINGSRESULTATEN VORMEN MOEILIJKE UITDAGING
Door het aanhoudende natte weer in de eerste jaarhelft,
was het binnenkomend afvalwater op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak erg verdund. Daardoor kwamen
de verwijderingsrendementen sterk onder druk te staan en
voldeden eind juni 2016 nog maar 71,72% van de beoordeelde
rioolwaterzuiveringsinstallaties aan alle zuiveringsnormen.
Dat is beduidend minder dan andere jaren. Ondanks een
verdere nauwkeurige opvolging van het zuiveringsproces en
alle parameters, is het nu al duidelijk dat het moeilijk zal
worden om de zeer goede zuiveringsresultaten van de
afgelopen jaren te evenaren.

FINANCIERING
•

Onderhandeling met EIB over tiende lening

Begin 2016 ondertekenden Aquaﬁn en de Europese
Investeringsbank (EIB) de opname van 100 miljoen euro als
tweede deel van de in 2014 afgesloten negende ﬁnancieringsovereenkomst. De onderhandelingen voor een tiende lening
van in totaal 200 miljoen euro werden in het voorjaar van 2016
opgestart. Ook bij de EIB leeft het milieuaspect van de projecten
die zullen geﬁnancierd worden met deze nieuwe lening.
De geselecteerde projecten worden gescreend op hun invloed
op de klimaatverandering. Het oordeel van de EIB hierover zal
één van de voornaamste parameters zijn om het krediet al dan
niet toe te kennen.
Een goedkeuring van de tiende lening zou een bevestiging
zijn van het 25 jarig ﬁnanciële partnerschap tussen de EIB en
Aquaﬁn. De ondertekening van de eerste schijf van 100 miljoen
euro van de nieuwe lening volgt wellicht eind 2016, begin 2017.
Aquaﬁn zal dan in de daaropvolgende 18 maanden ﬁnanciering
met een maximale looptijd van 30 jaar ter beschikking hebben.
•

Financiering aan negatieve rente

Voor zijn ﬁnanciering op korte termijn maakt Aquaﬁn
overwegend gebruik van het commercial paper programma.
De combinatie van negatieve euribor-tarieven en de hoge
kredietwaardigheid van Aquaﬁn resulteren momenteel in de
uitgifte van commercial paper met negatieve intrestvoeten.
Toch wordt het Aquaﬁn-papier nog steeds probleemloos
geplaatst bij investeerders.

Tussentijds beheersverslag
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KERNCIJFERS
Bedragen in 000 euro
↘

Bedrijfsopbrengsten
Te bestemmen winst
Balanstotaal
Eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn
Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers totaal (aantal)

30-06-2016

31-12-2015

242.451
4.414
3.401.932
274.260
164.083
1.945.043

466.958
8.850
3.382.599
232.346
217.690
1.914.592

988
66
1.054

970
69
1.039

Op 30 juni 2016 was Aquaﬁn verantwoordelijk voor de exploitatie van 298 rioolwaterzuiveringsinstallaties*. Om het
afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, had Aquaﬁn 5.804 km leidingen in beheer. Aquaﬁn beheert
1.578 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

PORTEFEUILLE BOVENGEMEENTELIJK
↘

Opgeleverde projecten (1)
Gegund en aanbesteed (2)
Ontwerp (3)
Totaal in uitvoering (2) + (3)
* Exclusief RWZI Laarne, in beheer van Aquaﬁn, maar geëxploiteerd door derden.

aantal

mio euro

2.831
418
956
1.374

3.594,33
435,25
982,88
1.418,13

Operationele activiteiten
↘

UITBOUW EN EXPLOITATIE VAN
DE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR

OPLEVERINGEN EN AANBESTEDINGEN IN COMPLEXE
OMSTANDIGHEDEN
De target voor aanbestedingen in 2016 bedraagt 160 miljoen
euro. Voor het bouwverlof heeft Aquaﬁn projecten voor een
totaal bedrag van 53 miljoen euro aanbesteed.
De realisatie van projecten moet in een steeds complexere
omgeving gebeuren. Aquaﬁn mag een groot aantal projecten
enkel uitvoeren als ook andere partijen gelijktijdig of aansluitend
investeringen doen. De prioriteiten van deze medeopdrachtgevers liggen, ook ﬁnancieel, niet steeds bij deze projecten.
Voor een aantal dossiers is het bovendien nog onduidelijk
welke partij deze aansluitende investeringen moet betalen.
Verder is er sinds juni een aangepaste wetgeving inzake
archeologie van toepassing. Bij indiening van een bouwaanvraag moet nu voor elk project een archeologienota
toegevoegd worden. De opmaak en bekrachtiging van deze nota
zorgen voor een bijkomende vertraging van enkele maanden.
Op 30 juni 2016 had het Vlaamse Gewest voor 29 miljoen
euro aan Aquaﬁn-projecten opgeleverd. Daarnaast dienden we
nog eens voor 40 miljoen euro aan projecten in bij het Vlaamse
Gewest, waarvan we de oplevering dit jaar verwachten.
Een groot aantal dossiers is in afronding. Conform het
opleveringsprotocol moeten echter ook alle aandelen van
medeopdrachtgevers volledig administratief afgerond zijn
alvorens Aquaﬁn zijn aandeel bij het Vlaamse Gewest kan
opleveren. Dit veroorzaakt vertragingen voor de effectieve
oplevering. We verwachten evenwel voldoende projecten bij
het Vlaamse Gewest te kunnen indienen om de doelstelling van
151 miljoen euro voor dit jaar te halen.
ZUIVERINGSRESULTATEN LIJDEN ONDER OVERVLOEDIGE
REGEN
Eind juni 2016 voldeden 71,72 % van de RWZI’s aan alle
opgelegde effluentnormen. In vergelijking met andere jaren
is dat weinig. De eerste jaarhelft van 2016 was dan ook
uitzonderlijk nat met extreem grote neerslaghoeveelheden
in januari, februari en juni. Het afvalwater dat op onze
rioolwaterzuiveringsinstallaties toekwam, was vaak zodanig
verdund dat de concentraties vervuiling in het inﬂuent al
onder de effluentnorm lagen. Op die manier kwamen de
verwijderingspercentages meer dan ooit onder druk. Toch was
de kwaliteit van het afvalwater dat na zuivering in de waterloop
werd geloosd, steeds goed.

↘

ACTIVITEITEN BUITEN DE
BEHEERSOVEREENKOMST

Naast de activiteiten binnen de beheersovereenkomst
met het Vlaamse Gewest, biedt Aquaﬁn zijn diensten ook
aan de Vlaamse steden en gemeenten aan. Op de markt van de
gemeentelijke sanering treedt Aquaﬁn op als rioolbeheerder
naast een aantal andere spelers. Aquaﬁn heeft zijn plaats in
deze markt verworven door in te spelen op huidige en
toekomstige behoeften van zijn klanten. Onze hemelwaterplannen bieden een antwoord op de vaststelling dat we water
meer ruimte moeten geven in onze leefomgeving omdat we
steeds vaker met zware buien te maken krijgen. Met Asset
Management kunnen we ervoor zorgen dat de rioleringsinfrastructuur van onze klanten in goede conditie blijft. Al deze
activiteiten leveren een bijdrage tot de winst van Aquaﬁn,
maar qua omzet blijven ze beperkt.
In de eerste helft van 2016 beslisten drie nieuwe
gemeenten om samen te werken met Aquaﬁn voor hun
gemeentelijk rioolbeheer. Wemmel koos voor een dienstverleningsovereenkomst op lange termijn, Turnhout ging
een concessieovereenkomst aan met Aquaﬁn en Grimbergen
stapte in Riopact, een samenwerking tussen Aquaﬁn en
drinkwaterbedrijf De Watergroep.

Operationele activiteiten
Voorwoord
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Verkorte financiële staten
↘

BASIS VOOR DE PRESENTATIE VAN
DE FINANCIËLE STATEN

De boekhouding wordt gevoerd, en de jaarrekening
opgesteld, overeenkomstig de algemeen aanvaarde Belgische
boekhoudnormen (Belgian GAAP) en de in België toepasselijke
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, met name de
wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de
ondernemingen, het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, en het
Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot uitvoering
van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de
ondernemingen. Deze wettelijke voorschriften werden op
consistente wijze toegepast op de afgesloten periodes.
Aquaﬁn rapporteert vanaf de jaarafsluiting per 31 december
2011 volgens de IFRS-standaarden die van toepassing zijn.
Naast de rapportering volgens de algemeen aanvaarde
Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP) worden er ook
geconsolideerde IFRS-ﬁnanciële staten opgemaakt. Ze omvatten
een balans, een overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen,
een kasstroomoverzicht en uitgebreide toelichtingen, inclusief
waarderingsregels.

↘

TOELICHTING BIJ BALANS EN
RESULTATENREKENING

COMMENTAAR BIJ DE BALANS
Per 30 juni 2016 bedraagt het balanstotaal 3.402 miljoen
euro, 19 miljoen euro hoger dan vorig boekjaar.
De toename van de materiële vaste activa is een gevolg van
de netto-aangroei van de investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse Gewest.
In het 1e semester 2016 werden investerings- en optimalisatieprojecten opgeleverd voor een totale aannemingswaarde
van bijna 29 miljoen euro. Bovendien werden voor 4,4 miljoen
euro aan vervangings- en aanpassingsinvesteringen uitgevoerd
binnen het budget Asset Management.
De werken in uitvoering stegen met 23 % tot 372 miljoen
euro. Onder de activa in aanbouw worden alle bovengemeentelijke projecten in uitvoering opgenomen. Omwille van
de doorschuiving van de oplevering van een aantal projecten
van vorige jaren naar 2016 en later, is er een aangroei van
de werken in uitvoering.

Onder de ﬁnanciële vaste activa is onder andere de
meerderheidsparticipatie opgenomen van Aquaﬁn in Aquaplus,
ten bedrage van 2,972 miljoen euro. Per 30 juni 2016 werd deze
participatie bij Aquaﬁn gewaardeerd op basis van de meest
recente ﬁnanciële informatie. In het eerste semester van 2016
werd er bij Aquaplus een kapitaalsverhoging doorgevoerd
van 1,5 mio euro.
De prestaties buiten het kader van de beheersovereenkomst die nog niet voltooid zijn, worden opgenomen
onder de rubriek ‘bestellingen in uitvoering’. Deze rubriek
kent een status quo ten opzichte van het vorige jaar.
Per 30 juni 2016 heeft de Vlaamse Milieuholding, als
aandeelhouder van Aquaﬁn, het kapitaal van Aquaﬁn verder
volgestort voor een bedrag van 37,5 miljoen euro. Hierdoor komt
het kapitaal op 248,4 miljoen euro.
De kapitaalvolstorting op de laatste dag van het eerste
semester 2016 weerspiegelt zich ook in het hoge niveau van
de liquide middelen.
In uitvoering van de beheersovereenkomst met het
Vlaamse Gewest werden de investeringen initieel terugbetaald
over 15 jaar. Doordat dit terugbetalingsritme sneller verliep dan
de afschrijvingen, ontstond een positief saldo voor de verdere
ﬁnanciering van de afschrijvingen na de terugbetalingsperiode.
Dit positief saldo werd met goedkeuring van de Commissie
Boekhoudkundige Normen op een speciale passiefrekening
geregistreerd, namelijk ‘vergoeding Vlaamse Gewest’.
Eind 2008 werd de termijn van de jaarlijkse vergoeding
voor aannemingen bouwkunde van 15 jaar op 30 jaar gebracht
voor de opleveringen vanaf 1 januari 2009. Dat gebeurde via een
addendum aan de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse
Gewest en Aquaﬁn. Deze nieuwe termijn sluit beter aan bij de
economische levensduur van de infrastructuur. In 2009 werd
ook de resterende terugbetalingstermijn van bouwkundige
projecten opgeleverd vóór 1 januari 2009 verdubbeld.
Deze aanpassing ging in op 1 januari 2010.
Per einde juni 2016 bedraagt de post ‘vergoeding Vlaamse
Gewest’ 821 miljoen euro, in grote lijnen een status quo ten
opzichte van 2015. Een belangrijk deel van deze post heeft
betrekking op de door Aquaﬁn verworven terreinen – welke niet
worden afgeschreven – doch onmiddellijk terugbetaald worden
door de drinkwatermaatschappijen.

De voorziening voor risico’s en kosten neemt licht af ten
opzichte van 2015. Op basis van de meest recente gegevens
werd de provisie voor juridische geschillen verminderd.
De voorziening voor risico’s en kosten heeft betrekking op
juridische geschillen, verzekeringsdossiers, geschillen in
het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst,
verwerking van het slib gebufferd in de installaties en
brugpensioenen.
De ﬁnanciering in het kader van de beheersovereenkomst
op lange termijn is gebaseerd op de affectatieovereenkomst.
Die bepaalt dat het saldo van de kredieten op lange termijn
kleiner moet zijn dan de aanspraken die Aquaﬁn heeft op
de drinkwatermaatschappijen. Deze aanspraken bestaan uit
het nog niet betaalde gedeelte van de al opgeleverde
investeringsprojecten.

Rekening houdend met alle leningen op lange termijn –
onder affectatie, met een algemeen doel of buiten de
beheersovereenkomst – en de terugbetalingen van al eerder
opgenomen leningen, bedraagt het saldo van de bankleningen
op lange termijn 1.945 miljoen euro, inclusief het gedeelte dat
binnen het jaar moet worden terugbetaald.
In het eerste semester van 2016 heeft Aquaﬁn voor
90 miljoen euro nieuwe kredieten op lange termijn opgenomen.
De leningen op korte termijn kenden een afname van
218 miljoen euro per einde 2015 tot 164 miljoen euro per einde
juni 2016. Binnen het commercial paper programma ter
waarde van 500 miljoen euro werd voor 159,5 miljoen euro
opgenomen. Binnen de bestaande kredietlijnen ten bedrage
van 495 miljoen euro, inclusief de gesyndiceerde lening en
de kredietlijnen van de gemeenten, werd slechts 4,5 miljoen
euro opgenomen.

BALANS
(in 000 euro)
↘

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Codes

30-06-2016

31-12-2015

20/28

3.210.106

3.202.994
3.201.456

22/27

3.207.021

Terreinen en gebouwen

22

221.855

219.252

Installaties, machines en uitrusting

23

2.610.963

2.676.055

Meubilair en rollend materieel

24

1.585

1.668

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

Overige materiële vaste activa

26

970

1.207

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

371.647

303.273

28

3.085

1.539

280/1

2.972

1.425

280

2.972

1.425

284/8

113

113

284

100

100

285/8

13

13

29/58

191.826

179.605

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

97.631

97.824

Bestellingen in uitvoering

37

97.631

97.824

40/41

13.217

36.277

40

7.393

32.814

41

5.823

3.463

50/53

0

5.733

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Overige beleggingen

51/53

5.733

Liquide middelen

54/58

40.497

523

Overlopende rekeningen

490/1

40.481

39.247

20/58

3.401.932

3.382.599

TOTAAL DER ACTIVA
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11

12

Halfjaarlijks verslag 2016

(in 000 euro)
↘

PASSIVA

Codes

30-06-2016

31-12-2015

10/15

1.095.024

1.049.358

10

248.400

210.900

Geplaatst kapitaal

100

248.400

248.400

Niet opgevraagd kapitaal

101
13

21.441

21.441

Wettelijke reserve

130

12.841

12.841

Beschikbare reserve

133

8.600

8.600

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

Reserves

37.500

Overgedragen winst

14

4.419

5

Kapitaalsubsidies

15

820.763

817.012

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden

16

3.420

3.559

160/5

3.420

3.559

160

858

941

163/5

2.563

2.617

17/49

2.303.488

2.329.682

17

1.797.595

1.766.504

170/4

1.797.383

1.766.299

Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

0

0

Kredietinstellingen

173

1.797.383

1.766.299

Overige schulden

178/9

212

205

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

480.829

551.298

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

147.660

148.293

Financiële schulden

43

176.240

228.594

430/8

176.240

228.594

44

51.156

61.956

Kredietinstellingen
Handelsschulden

440/4

51.156

61.956

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

91.777

91.585

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

13.995

12.469

450/3

6.960

4.155

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

7.036

8.314

Overige schulden

47/48

0

8.402

Overlopende rekeningen

492/3

25.064

11.880

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.401.932

3.382.599

Leveranciers

Belastingen

RESULTATENREKENING
OVER EERSTE SEMESTER 2016 (in 000 euro)
↘

Bedrijfsopbrengsten
Omzet

Codes

30-06-2016

30-06-2015

70/74

242.451

236.199

70

240.574

231.255

Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product
en in de bestellingen in uitvoering

71

-193

3.150

Andere bedrijfsopbrengsten

74

2.070

1.794

60/64

198.145

191.034

60

53.927

51.573

600/8

53.927

51.573

Diensten en diverse goederen

61

23.548

24.933

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

34.804

33.892

630

82.325

77.893

631/4

-79

-88

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)
Voorzieningen voor risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/7

-138

-223

Andere bedrijfskosten

640/8

3.758

3.054

9901

44.306

45.165

75

13.200

20.368

751

13.198

20.359

752/9

2

10

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Uitzonderlijke kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Winst van het boekjaar voor belasting
Belastingen op het resultaat
Belastingen

65

51.017

59.942

650

37.435

38.710

652/9

13.582

21.233

9902

6.489

5.591
0

76

46

761

46

66

0

661

51
51

9903

6.535

5.540

67/77

2.121

1.193

670/3

2.121

1.388

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen
voor belastingen

77

Winst van het boekjaar

9904

4.414

4.347

9905

4.414

4.347

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

195
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COMMENTAAR BIJ DE RESULTATENREKENING
In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest
is bepaald dat de vergoeding van Aquaﬁn gebeurt op basis van
de doorrekening van alle redelijke kosten, verhoogd met een
vergoeding voor de aandeelhouders die gebaseerd is op hun
inbreng in het eigen vermogen. Hieruit volgt dat de kosten en
opbrengsten in grote mate een spiegelbeeld zijn van elkaar.
Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering een nieuw
begrotingsmodel goed, waarbij het budget werkingskosten van
Aquaﬁn voor de activiteiten binnen de beheersovereenkomst
afhankelijk gesteld wordt van een aantal enveloppes, het
patrimonium en de behandelde vuilvracht. Aquaﬁn wordt
door toepassing van dit begrotingsmodel vanaf 2014 vergoed
volgens de geleverde prestaties. Concreet heeft het prestatiebudget betrekking op de vaste kosten hoofdkantoor en de
operationele kosten van het exploitatiepatrimonium.
De verhoging van de handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen, de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ligt
in de lijn van de groei van de infrastructuur die door Aquaﬁn
geëxploiteerd en uitgebouwd wordt, zowel binnen als buiten
het kader van de beheersovereenkomst. Het steeds groeiend
patrimonium verklaart ook de continue groei van de
afschrijvingen.

De afname van de waardeverminderingen en provisies
heeft voornamelijk betrekking op provisies voor juridische
geschillen. Voor nieuwe juridische geschillen werd beslist een
provisie aan te leggen ter waarde van de redelijke inschatting
van de claim, rekening houdend met de slaagkans.
De huidige gunstige marktrentevoeten op korte en lange
termijn hebben een belangrijke impact op de kosten van
schulden. Door een actief beheer van het renterisico wil Aquaﬁn
de ﬁnancieringskost optimaliseren. Door de omzetting van een
gedeelte van de schuld van vaste naar variabele rentevoeten,
kan worden geproﬁteerd van het huidige niveau van de rentevoeten, terwijl een mechanisme ingesteld is als bescherming
tegen het risico op stijgende rentevoeten.
In het eerste semester van 2016 was er een afname van
zowel ﬁnanciële kosten als van ﬁnanciële opbrengsten ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze hogere ﬁnanciële
kosten en opbrengsten vorig jaar waren een gevolg van diverse
optimalisaties van hedgingstructuren.
Na verrekening van de provisies, de waardeverminderingen
en de niet aan het Vlaamse Gewest doorgerekende kosten en
opbrengsten, inclusief het resultaat van de activiteiten buiten
de beheersovereenkomst, wordt de winst voor belastingen
6,53 miljoen euro.

De beperkte afname van de diensten en diverse goederen
heeft betrekking op bouwkundige rioleringswerken in het
kader van gemeentelijke projecten buiten het kader van
de beheersovereenkomst.

WINST PER AANDEEL
(in euro)
↘

Winst na belastingen

30-06-2016

30-06-2015

4.413.847

4.347.143

Winst per aandeel 25% volgestort
Winst per aandeel 100% volgestort

1,28
4,41

5,11

KASSTROMENTABEL
(in 000 euro)
↘

Winst na belastingen
Vergoeding van het kapitaal
Niet-kaskosten
Uitgebreide cash flow
Investeringen in vaste activa
Gestort kapitaal en uitgiftepremies
Ontvangen vergoedingen Vlaams Gewest
Vreemd vermogen op meer dan een jaar

30-06-2016

30-06-2015

4.414

4.347

0

0

82.108

77.581

86.522

81.928

-89.437

-101.633

37.500

0

3.752

2.741

31.091

40.109

Vlottende activa

-12.143

4.414

Vreemd vermogen op ten hoogste een jaar

-57.285

-27.559

Aanwendingen en bronnen

-86.522

-81.928

Verkorte financiële staten
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Verslag van de commissaris
↘

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
VAN AQUAFIN NV OVER HET BEPERKT
NAZICHT VAN DE TUSSENTIJDSE
VERKORTE FINANCIËLE STATEN
VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN
OP 30 JUNI 2016.

INLEIDING
Wij hebben de bijgevoegde tussentijdse verkorte balans
van Aquaﬁn NV (de “Vennootschap”) op 30 juni 2016
onderworpen aan een beperkt nazicht, alsook de bijhorende
tussentijdse verkorte resultatenrekening voor het semester
afgesloten op deze datum, en de toelichtingen. Deze staten
tonen een balanstotaal van € 3.401.932 (000) en een winst
voor de periode van 6 maanden afgesloten op deze datum van
€ 4.414 (000). Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen en het voorstellen van deze tussentijdse verkorte
ﬁnanciële staten opgesteld overeenkomstig het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen
over deze tussentijdse verkorte ﬁnanciële staten op basis
van ons beperkt nazicht.
DRAAGWIJDTE VAN ONS NAZICHT
Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in
overeenstemming met de Internationale Standaard voor
Beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling van tussentijdse
ﬁnanciële informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor
van de entiteit”. Een beperkt nazicht van tussentijdse ﬁnanciële
informatie bestaat uit het bekomen van informatie,
hoofdzakelijk van personen verantwoordelijk voor ﬁnanciële
en boekhoudkundige aangelegenheden, en uit het toepassen
van analytische en andere werkzaamheden. Een beperkt
nazicht is aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit
uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale
Controlestandaarden (ISA’s). Bijgevolg waarborgt een beperkt
nazicht niet dat wij kennis zouden krijgen van alle belangrijke
elementen die bij een volledige controle aan 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 ﬁnanciële staten per 30 juni
2016 niet in alle materiële opzichten zijn opgesteld overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Diegem, 30 augustus 2016
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

Patrick Rottiers
Vennoot*

* Handelend in naam van een BVBA
Ref: 17PR0002

Algemene informatie
Op 25 april 1990 werd Aquaﬁn opgericht als een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, voor een onbepaalde duur.
Aquaﬁn heeft zijn maatschappelijke zetel te Dijkstraat 8,
BE-2630 Aartselaar (telefoon: +32 3 450 45 11). Het ondernemingsnummer is 0440.691.388.

Per einde juni 2016 bedraagt het geplaatste kapitaal
248.400.024 euro, volledig volstort. Het kapitaal bestaat uit
1.001.613 aandelen. De Vlaamse Milieuholding, Oude
Graanmarkt 63, BE-1000 Brussel, bezit 100% van de aandelen.
De aandelen van Aquaﬁn zijn niet beursgenoteerd.

De rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van Aquaﬁn
was de Europese Richtlijn “Stedelijk Afvalwater” (91/271),
die de lidstaten verplichtte om al het huishoudelijk afvalwater
te collecteren en te zuiveren tegen eind 2005. Door deze
richtlijn ging het Vlaamse Gewest vanaf 1990 fors investeren
in waterzuivering en richtte het in 1990 Aquaﬁn op met
als opdracht de versnelde realisatie en exploitatie van
de bovengemeentelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
Sinds 22 december 2000 is ook de Europese Kaderrichtlijn
Water van kracht, die een goede kwaliteit beoogt van het
grondwater en van het oppervlaktewater, waarin ook het
gezuiverd rioolwater geloosd wordt.

Aquaﬁn heeft één dochtervennootschap, Aquaplus, die zich
richt op buitenlandse consultancy-opdrachten en op de
industrie in Vlaanderen.
De Commissaris van Aquaﬁn is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te
De Kleetlaan 2, BE-1831 Diegem, vertegenwoordigd voor
het uitvoeren van hun opdracht door de heer Patrick Rottiers.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA is lid van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De statuten van Aquaﬁn en bijkomende informatie, vindt
u op www.aquaﬁn.be.

Kernactiviteit is de uitbouw, de ﬁnanciering en het beheer
van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse Gewest.
Daarnaast biedt Aquaﬁn diensten aan buiten de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest, voor de uitbouw en
het beheer van het gemeentelijk stelsel.

Algemene informatie
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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
Verantwoordelijke uitgever: Luc Bossyns,
gedelegeerd bestuurder Aquafin NV
Grafische vormgeving: Altera
Fotografie: fotovdb.com, Jan Locus, Misjel Decleer
en medewerkers van Aquafin NV
Het halfjaarverslag 2016 is ook beschikbaar in het Engels.

Aquaﬁn NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar
Tel. 03 450 45 11 l fax 03 458 30 20
e-mail: info@aquaﬁn.be l www.aquaﬁn.be
Also available in English

