Verkorte ﬁnanciële staten
30 juni 2018

Propere waterlopen voor de volgende generaties
en een leefomgeving in harmonie met water
BE-GAAP

313 rioolwaterzuiveringsinstallaties

1.715 pompstations en
bergbezinkingsbekkens

6.251 km leidingen

3

Inhoud
Eerste jaarhelft in een notendop

5

Belangrijke gebeurtenissen tussen 1 januari 2018 en
30 juni 2018 en voornaamste risico’s en onzekerheden
voor de resterende maanden van het boekjaar

7

Kerncijfers

10

Verkorte ﬁnanciële staten

12

Toelichting bij balans en resultatenrekening

16

4

Verkorte financiële staten 30 juni 2018

Aquaﬁn werkt aan beken
en rivieren vol leven
om te wonen,
te sporten of gewoon
te genieten langs
het water.

Eerste jaarhelft in een notendop

Eerste jaarhelft in
een notendop
In het voorjaar van 2018 behaalde Aquaﬁn opnieuw het
ISO55001-certiﬁcaat voor de manier waarop we onze assets
beheren. Drie jaar geleden waren we het eerste Belgische
bedrijf dat dit kwaliteitslabel mocht gebruiken en dat mogen
we verder doen de komende drie jaren. Het bewijst dat we
investeringen, operationele kosten, prestaties en risico’s goed
in balans hebben. Asset management is dan ook een
belangrijke expertise geworden van Aquaﬁn, waarmee we
niet alleen de bovengemeentelijke infrastructuur voor het
Vlaamse Gewest als een goede huisvader beheren. We bieden
de service ook aan voor gemeenten die met ons samenwerken.
Een maximaal effect zouden we kunnen bereiken door het
asset management van de lokale en de bovenlokale
infrastructuur voor afval- en hemelwater volledig geïntegreerd
te benaderen. De verschillende systemen werken immers op
elkaar in zodat een beslissing op het ene niveau vaak ook
impact heeft elders.
Door te investeren in onderzoek en deel te nemen aan
innovatieprojecten, breiden we trouwens continu onze kennis
over de ganse watercyclus verder uit. Zo stapten we dit jaar als
partner in een consortium rond de ontwikkeling van
intelligente watertechnologie, het Internet of Water. Een
netwerk van sensoren in waterlopen, riolen, bufferbekkens en
waterreserves, gecombineerd met slimme monitoring en
databeheer laat toe om in real time beslissingen te nemen
voor een betere bescherming tegen droogte, wateroverlast en
watervervuiling. Met behulp van artiﬁciële intelligentie kan
het systeem bovendien trends voorspellen waardoor het
makkelijker wordt om te anticiperen op veranderingen. Ook
binnen Aquaﬁn zelf stimuleren we innovatieve ideeën en
concepten om onze infrastructuur nog efficiënter te managen.
Vooruit denken is natuurlijk noodzakelijk, maar tegelijk houden
we onze blik open voor de realiteit van vandaag. Zo hebben
we tijdens de langdurige droogte die al in de lente startte,
opnieuw veel land- en tuinbouwers uit de nood geholpen
door ons gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen. Het
verbod op het oppompen van grond- en oppervlaktewater,
bracht het potentieel van ons effluent als alternatieve
waterbron weer in het vizier. Voorlopig zijn er nog maar
weinig structurele toepassingen en is de vraag enkel in
noodgevallen tijdelijk groot, maar het loont beslist de moeite
om na te denken over de randvoorwaarden voor structureel
hergebruik in de toekomst.

Ook in de manier waarop we omgaan met hemelwater is een
duurzame aanpak aangewezen. Steden en gemeenten geven
we via onze hemelwaterplannen gericht advies over hoe ze
het hemelwater het best ter plaatse houden door het te
bufferen of te laten inﬁltreren. Met Operatie Perforatie gingen
we dit voorjaar nog een stapje verder. Samen met Infopunt
Publieke Ruimte zetten we met deze campagne iedereen aan
om overbodige verharde oppervlakte in het (semi-) openbare
domein op te breken en te herinrichten met meer groen en
ruimte voor water. Gemeenten, verenigingen, buurtcomités,
scholen, … kunnen nog tot eind oktober 2018 projecten
indienen en zo kans maken op (een gedeelte van) de Aquaﬁnprijs: 100.000 euro voor de uitvoering van het project.
Wat de verdere uitbouw en de optimalisatie van de
bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur betreft tot slot,
hebben we in de eerste jaarhelft voor 32,5 miljoen euro aan
projecten opgeleverd en voor 44 miljoen euro aan nieuwe
projecten op de markt gebracht. We merkten in de eerste
jaarhelft van 2018 bovendien dat onze inspanningen voor
meer veiligheidsbewustzijn lonen. Het STOP-principe, waarbij
iedereen op een werf het werk tijdelijk mag stilleggen als de
situatie onveilig is, geraakt duidelijk ingeburgerd. In juni
noteerden we al dubbel zoveel STOP-meldingen als in heel
2017. Veiligheid bespreekbaar maken en durven aanspreken, is
dan ook de basisvoorwaarde voor een hoger
veiligheidsbewustzijn dat moet leiden tot een daling van het
aantal ongevallen.
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Belangrijke gebeurtenissen en risico's

Belangrijke gebeurtenissen
en risico’s
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TUSSEN 1 JANUARI 2018 EN 30 JUNI 2018
EN VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN VOOR DE RESTERENDE
MAANDEN VAN HET BOEKJAAR
AFREKENING FINANCIËLE JAREN
2014 - 2015 - 2016
Op 20 juli 2018 nam de Vlaamse Regering een deﬁnitieve
beslissing over de afrekening van de ﬁnanciële jaren
2014-2015-2016. Deze beslissing heeft een belangrijke impact
op de afrekening van zowel de werkingskosten binnen het
vergoedingsmodel als van de nagekomen kosten van
projectopleveringen voor deze jaren.
Met betrekking tot de werkingskosten binnen het
vergoedingsmodel wordt een bonus van ongeveer 3 miljoen
euro gerealiseerd die een positieve impact heeft op het
resultaat van het lopend boekjaar. Deze bonus is de som
van de positieve verschillen tussen het resultaat volgens de
deﬁnitieve formule van het budget volgens het vergoedingsmodel voor de boekjaren 2014-2015-2016 en de werkelijk
geboekte kosten voor deze boekjaren en weerspiegelt een
zeer beperkte budgetafwijking van 0,5%. De gehanteerde
formule voor het budget volgens het vergoedingsmodel is
deze die door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op
7 juni 2013. In de berekening van de formule wordt rekening
gehouden met de deﬁnitieve vuilvrachtcijfers voor de
boekjaren 2014-2015-2016. Naar aanleiding van dezelfde
beslissing werd een provisie voor de goedkeuring van
nagekomen kosten over 2014-2015-2016 teruggenomen
met een positieve impact op het resultaat ten bedrage van
0,20 miljoen euro. Deze provisie was initieel aangelegd in
afwachting van de ﬁnale goedkeuring door de Vlaamse
Regering van de nagekomen kosten ingediend op basis van
het nieuwe protocol nagekomen kosten, zoals goedgekeurd
in december 2017.

OPLEVERINGEN
Het opleveringsprotocol heeft in het verleden gezorgd voor
een verduidelijking van de bepalingen in de beheersovereenkomst rond de oplevering van investeringsprojecten.
Aquaﬁn kreeg hierdoor grotere rechtszekerheid.

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 affectatie1.
De opleveringen hebben dus een rechtstreeks verband
met de hoeveelheid langetermijnleningen die kunnen
opgenomen worden.
Ondanks de hernegotiatie op 1 maart 2016, verlopen
opleveringen nog steeds moeizaam. De voornaamste oorzaken
zijn van administratieve aard en de door de overheid
geformuleerde voorbehouden. Deze voorbehouden zijn
randvoorwaarden van een project die ervoor zorgen dat
Aquaﬁn afhankelijk is van acties van derden vooraleer een
project kan worden opgeleverd.
Voor de dossiers die voor 30 juni 2018 werden ingediend,
bedraagt de totale waarde van betwiste projecten inclusief
aanverwante kosten 25,9 miljoen euro.
In het eerste semester van 2018 is er een beperkte afname
van de provisie met betrekking tot reeds ingediende
dossiers. Enerzijds werden een aantal projecten waarvoor
in het verleden provisie werd aangelegd alsnog opgeleverd
of werd de procedure voor regularisatie door de minister
opgestart. Anderzijds werd voor een aantal andere projecten
een bijkomende provisie aangelegd.

NIEUW OPTIMALISATIEPROGRAMMA
GOEDGEKEURD
Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering groen licht
gegeven voor het optimalisatieprogramma 2019. Dit omvat
een totaal bedrag van 230 miljoen euro voor 149 projecten.
Daarvan is 100 miljoen euro voorzien voor de reguliere
OP-projecten en 130 miljoen euro voor projecten in het
kader van het Lokaal Pact dat het Gewest afsloot met de
gemeenten.

1 De affectatieovereenkomst bepaalt dat, wanneer Aquaﬁn in ﬁnanciële moeilijkheden verkeert, de drinkwatermaatschappijen
niet langer aan Aquaﬁn 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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Hierdoor neemt het Gewest een deel van de investeringen
in rioleringen over van de gemeenten en draagt ze die voor
uitvoering mee op aan Aquaﬁn. Daarnaast keurde de
Vlaamse Regering ook nog het voorstel goed om 50 miljoen
euro ter beschikking te stellen voor de overloop van het
investerings- en renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009.
Met deze beslissing bevestigt het Vlaamse Gewest haar
vertrouwen in Aquaﬁn en wordt onze opdrachtenportefeuille
opnieuw aangevuld.

SAMENWERKING MET RIO-LINK
Aquaﬁn had sinds 2006 met water-link een samenwerkingsverband via rio-link voor het onderhoud en beheer van
gemeentelijke rioolstelsels in de Antwerpse regio.
Sinds 1 juli 2018 is rio-link ingekanteld in water-link. Aan de
samenwerking met Aquaﬁn verandert er niets. Het is vooral
een administratieve wijziging. De naam en het logo van riolink verdwijnen uit het straatbeeld en van documenten.
Ook de website rio-link.be bestaat niet meer. Burgers kunnen
nu terecht op www.water-link.be.
Sinds begin 2018 factureren aannemers en andere
leveranciers aan Aquaﬁn en dus niet meer aan rio-link.

RAPPORTERING IFRS
De voorbije maanden wogen we de huidige en toekomstige
baten en lasten af van de rapportering volgens IFRSstandaarden. Dat gebeurde in het bijzonder in het licht van
de nieuwe standaarden en interpretaties die dit boekjaar
en volgende boekjaren moeten worden toegepast. Vermits
er geen aanwijzingen zijn die een verplichte rapportering
bevestigen en er ook geen expliciete vraag naar is, noch
vanwege de ﬁnanciers noch vanwege het ratingagentschap
Moody’s of andere belanghebbenden, werd door de raad
van bestuur de beslissing genomen om vanaf de afsluiting
per 30 juni 2018 niet meer onder IFRS te rapporteren.
Speciﬁeke toelichtingen met betrekking tot bankschulden,
hedge accounting en pensioenverplichtingen die interessant
kunnen zijn voor investeerders, zullen toegevoegd worden
aan het jaarverslag onder BE GAAP en zodoende blijvend
worden gerapporteerd.
Een belangrijk gevolg van deze beslissing is de mogelijkheid
om voor de resultaatbepaling van gemeentelijke investeringsprojecten in uitvoering een andere waarderingsmethode toe te passen dan het onder IFRS verplichte
percentage of completion.

Belangrijke gebeurtenissen en risico's

Per 30 juni 2018 wordt de resultaatbepaling van
gemeentelijke projecten in uitvoering bepaald volgens de
percentage of completion methode, weliswaar met een
aangepaste ramingsmethode voor totale kosten en totale
opbrengsten per individueel project. Concreet worden de
totale geraamde opbrengsten van een project ingeschat
op basis van de totaal geraamde kosten van het project,
rekening houdende met een vooropgestelde marge per service
voor het gedeelte personeelskosten. De vooropgestelde
marge per service reﬂecteert de afwijking tussen de
kostprijzen per service en de gehanteerde verkooptarieven
per service, ervan uitgaande dat de niet-personeelskosten
steeds volledig doorgerekend kunnen worden. Naar aanleiding van de jaarafsluiting 2018 zal er door de raad van
bestuur een beslissing genomen worden over de toe te
passen waarderingsmethode.

TWEEDE DEEL FINANCIERINGSOVEREENKOMST ONDERTEKEND
Op 25 juni 2018 ondertekenden de Europese Investeringsbank
(EIB) en Aquaﬁn het tweede deel van de tiende ﬁnancieringsovereenkomst met een waarde van 100 miljoen euro.
Deze 100 miljoen euro zal gespreid opgenomen worden
over het komende 1,5 jaar en vervult zo een deel van onze
ﬁnancieringsbehoeften met een looptijd van 30 jaar, wat
op vandaag moeilijk te vinden is. Met deze ondertekening
stijgt het totaal door de EIB aan Aquaﬁn ter beschikking
gestelde bedrag naar 1.800 miljoen euro.

JURIDISCH DOSSIER
• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Deurne - instorting
tussenmuur
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne stortte
in september 2012 de muur tussen het anaerobe bekken
en een beluchtingsbekken in. De instorting bracht grote
materiële schade met zich mee. Omdat hierdoor ook
de werking van de slibdroger werd verstoord en extra
chemicaliën moesten worden toegevoegd, leed Aquaﬁn
bovendien aanzienlijke operationele schade.

Aquaﬁn nam het initiatief om een gerechtsdeskundige
te laten aanstellen. In zijn opdracht werd het opnieuw in
gebruik laten nemen en herstellen van de installatie
gecombineerd 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. Er werd ook een akkoord bereikt
over de hoogte van de gemaakte kosten – ongeveer
2,7 miljoen euro – en de schade werd hersteld zodat de
installatie weer naar behoren kon functioneren zonder
extra kosten.
Eind september 2015 legde de gerechtsdeskundige zijn
voorverslag neer. In dit verslag werd de aansprakelijkheid
als volgt verdeeld : 85% aansprakelijkheid in hoofde van
de aannemer (80% ingevolge gebrekkige uitvoering en
5% wegens onvoldoende controle) en 15% (controle) in
hoofde van het studiebureau. In zijn eindverslag van
15 april 2016 paste de deskundige de aansprakelijkheidsverdeling als volgt aan: 65% aansprakelijkheid (60%
ingevolge gebrekkige uitvoering en 5% wegens
onvoldoende controle) in hoofde van de aannemer,
20% (15% controle en 5% inzake ontwerp) in hoofde van
het studiebureau, 10% (5% onvoldoende ontwerprichtlijnen en 5% door tijdens de exploitatie te werken
met een te hoge waterstand) in hoofde van Aquaﬁn en
tenslotte 5% (onvoldoende nazicht ontwerp) in hoofde
van controleorganisme Seco. Hierdoor loopt Aquaﬁn
een risico voor iets meer dan 200.000 euro. Daarom is
Aquaﬁn in juni 2016 een procedure gestart met de
bedoeling de rechtbank de oorspronkelijke aansprakelijkheidsverdeling te laten bevestigen. Aquaﬁn betwist
immers elke aansprakelijkheid zowel inzake ontwerp
als inzake exploitatie.
In maart 2018 heeft de Property-All-Risk (verder PAR)verzekeraar van Aquaﬁn ongeveer 2,1 miljoen euro als
gedekte schade uitbetaald. De PAR-verzekeraar is daarna
ook tussenbeide gekomen in het lopende geding met
als doel het betaalde bedrag terug te vorderen van de
aansprakelijke partijen. Hierdoor werd een aangepaste
conclusiekalender bepaald en wordt nu een uitspraak
verwacht in het voorjaar van 2019.
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Kerncijfers

KERNCIJFERS OP 30 JUNI 2018
30-06-2018

31-12-2017

Bedrijfsopbrengsten

IN DUIZEND EURO

281.830

499.349

Te bestemmen winst

8.037

9.752

Balanstotaal

3.487.066

3.430.448

Eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies

279.285

271.248

Financiering korte termijn

145.865

158.142

Financiering lange termijn

1.982.984

1.939.215

1.068

1.057

AANTAL

Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers Totaal

57

60

1.125

1.117

Op 30 juni 2018 was Aquaﬁn verantwoordelijk voor de exploitatie van 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater
naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, had Aquaﬁn 6.251 km leidingen in beheer. Aquaﬁn beheert 1.715 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

PROJECTEN IN PORTEFEUILLE VOOR HET VLAAMSE GEWEST
OP 30 JUNI 2018

Opgeleverde projecten (1)
Gegund en aanbesteed (2)
Ontwerp (3)
Totaal in uitvoering (2) + (3)

Aantal projecten

Waarde (miljoen euro)

3.094
418
986
1.404

3.869,27
515,06
1.081,76
1.596,82
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BALANS IN DUIZEND EURO

ACTIVA

Codes

30-06-2018

31-12-2017

20/28

3.276.642

3.247.561

22/27

3.273.359

3.244.366

Terreinen en gebouwen

22

230.392

229.483

Installaties, machines en uitrusting

23

2.667.455

2.737.202

Meubilair en rollend materieel

24

2.239

2.368

Overige materiële vaste activa

26

331

404

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

372.941

274.908

28

3.283

3.195

280/1

3.191

3.103

280

3.191

3.103

284/8

93

93

284

78

78

285/8

14

14

29/58

210.424

182.886

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

125.717

108.862

Bestellingen in uitvoering

37

125.717

108.862

40/41

17.650

24.861

40

8.919

19.769

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

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

41

8.731

5.092

50/53

209

0

51/53

209

0

Liquide middelen

54/58

23.991

7.561

Overlopende rekeningen

490/1

42.857

41.603

20/58

3.487.066

3.430.448

Geldbeleggingen
Overige beleggingen

TOTAAL DER ACTIVA
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BALANS IN DUIZEND EURO

PASSIVA

Codes

30-06-2018

31-12-2017

10/15

1.103.660

1.091.774

10

248.400

248.400

100

248.400

248.400

13

22.841

22.841

Wettelijke reserve

130

13.741

13.741

Beschikbare reserve

133

9.100

9.100

Overgedragen winst

14

8.044

7

Kapitaalsubsidies

15

824.374

820.526

16

5.929

6.343

160/5

5.929

6.343

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Reserves

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
Kredietinstellingen

160

541

644

163/5

5.388

5.698

17/49

2.377.477

2.332.332

17

1.830.322

1.785.771

170/4

1.830.101

1.785.536

173

1.830.101

1.785.536

Overige schulden

178/9

220

235

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

523.880

536.001

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

152.883

153.679

Financiële schulden

43

159.294

171.323

430/8

159.294

171.323

44

78.606

83.020

440/4

78.606

83.020

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

115.653

104.901

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

17.439

14.314

Belastingen

450/3

10.168

5.389

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

7.271

8.926

Overige schulden

47/48

6

8.764

Overlopende rekeningen

492/3

23.276

10.560

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.487.066

3.430.448

Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers
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RESULTATENREKENING IN DUIZEND EURO
Codes

30-06-2018

30-06-2017

70/74

281.830

250.208

70

259.931

247.228

en in de bestellingen in uitvoering

71

16.855

-3.087

Andere bedrijfsopbrengsten

74

5.044

6.067

60/64

235.748

203.445

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

53.532

51.733

600/8

53.532

51.733

Diensten en diverse goederen

61

50.511

24.273

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

39.187

36.651

630

88.214

85.689

631/4

-145

-119
1.916

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

-414

Andere bedrijfskosten

640/8

4.863

3.301

9901

46.081

46.763

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
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Winst van het boekjaar voor belasting
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Winst van het boekjaar
TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

75

6.121

18.312

751

6.120

18.303

752/9

1

9

65

40.178

54.995
35.926

650

35.490

652/9

4.687

19.069

9902

12.024

10.079

76

88

68

76

88

68

9903

12.112

10.147

67/77

4.075

3.854

670/3

4.075

3.854

9904

8.037

6.293

9905

8.037

6.293
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Toelichting bij balans en
resultatenrekening
COMMENTAAR BIJ DE BALANS
Het saldo aan vaste activa neemt toe in vergelijking met
31 december 2017. De stijging met 29 miljoen euro tot
3.273 miljoen euro is toe te schrijven aan de netto-aangroei
van de investeringen in de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het
Vlaamse Gewest.
Enerzijds stijgen de werken in uitvoering per saldo met
98 miljoen euro ten opzichte van einde 2017. Het gaat om
het verschil tussen nieuwe investeringen en de overboeking
van opgeleverde projecten naar de installaties, machines en
uitrusting. Anderzijds daalt de post installaties, machines
en uitrusting per saldo met 70 miljoen euro. Dat is het
gevolg van toegenomen afschrijvingen, die slechts gedeeltelijk
gecompenseerd worden door een stijging van deze rubriek
als gevolg van nieuwe investeringen en de overboeking
vanuit de werken in uitvoering.
De vlottende activa nemen per saldo toe met 28 miljoen
euro tot 210 miljoen euro. Het toegenomen saldo in de
bestellingen in uitvoering is het gevolg van de inkanteling van
rio-link in water-link (zie de uitgebreide toelichting op p. 8).
De sterke stijging van de liquide middelen is het gevolg van
een hoger saldo op de spaarrekening.

Het eigen vermogen neemt met 8 miljoen euro toe op de
post overgedragen winst, wat het resultaat over de periode
1 januari 2018 – 30 juni 2018 weerspiegelt. Daarnaast
kennen ook de kapitaalsubsidies1 een verdere stijging met
4 miljoen euro. Deze weerspiegelen de impact van het
verschil tussen de terugbetalings- en afschrijvingstermijn
van opgeleverde bovengemeentelijke projecten.
De toevoegingen en terugnames van voorzieningen op
het vlak van opleveringen en nagekomen kosten (zie de
uitgebreide toelichting op p. 7) zorgt voor een netto-afname
van de voorzieningen, die globaal met 0,4 miljoen euro zijn
afgenomen ten opzichte van het saldo per 31 december 2017.
De schulden zijn toegenomen met 45 miljoen euro tot
2.377 miljoen euro omwille van de verdere uitbouw van
het patrimonium.
1 Voor meer toelichting over deze rubriek verwijzen we
naar het BE GAAP jaarverslag 2017, dat u kan raadplegen
via onze website www.aquaﬁn.be
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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 aandeelhouder(s) die gebaseerd
is op de inbreng in het eigen vermogen.
Sinds 2014 wordt het operationeel budget van Aquaﬁn niet
meer vergoed op basis van doorrekening van alle redelijke
kosten zoals bedoeld in de beheersovereenkomst, maar wel
volgens de in het vergoedingsmodel gedeﬁnieerde geleverde
prestaties, waarbij het resultaat van de formule als redelijk
wordt beschouwd.
De stijging van de bedrijfsopbrengsten en -kosten ligt in lijn
met de groei van de infrastructuur die door Aquaﬁn wordt
uitgebouwd en geëxploiteerd voor bovengemeentelijke
activiteiten die voortvloeien uit de beheersovereenkomst.
Daarnaast levert Aquaﬁn ook diensten rechtstreeks aan
steden en gemeenten. Onder de andere bedrijfsopbrengsten
wordt een bedrag van 3 miljoen euro opgenomen. Dat is
het positieve verschil tussen het resultaat volgens de
deﬁnitieve formule van het hierboven vermelde vergoedingsmodel voor de jaren 2014-2015-2016 enerzijds, en anderzijds
de werkelijk geboekte kosten voor deze boekjaren (zie de
uitgebreide toelichting op p. 7).

De voorzieningen voor risico’s en kosten reﬂecteren de
mutatie van de provisies voor opleveringen en nagekomen
kosten.
De ﬁnanciële opbrengsten en kosten bevatten naast de
rentelasten op ﬁnancieringen op korte en lange termijn
ook de kosten en opbrengsten van het actief
rentemanagement. In de eerste jaarhelft van 2018 werd er
één rente-indekkingsstructuur geoptimaliseerd. Dit
impliceerde de betaling van de marktwaarde van de
oorspronkelijke indekking en de ontvangst van de
marktwaarde van de nieuwe (out-of-the money) indekking.
In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2017 was het
aantal herstructureringen en ook de totale marktwaarde
ervan per 30 juni 2018 eerder beperkt. Dit verklaart de
lagere opbrengsten uit vlottende activa en de andere
ﬁnanciële kosten en bijgevolg ook de lagere ﬁnanciële
opbrengsten en kosten.
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TOELICHTING BUITEN BALANS
RENTEMANAGEMENT

Kortetermijnschuld

Gelet op de hoogte van de langetermijnschuld van Aquaﬁn
stemde de raad van bestuur er in 2006 mee in om het
renterisico actief te beheren. Het kader bepaalt dat het
renterisico verbonden aan de ﬁnanciële schulden als volgt
mag ingedekt worden:

• wordt niet ingedekt.

Langetermijnschuld (initiële looptijd langer dan 10 jaar)
• maximaal 10% van de langetermijnschuld mag een
onbegrensd vlottende rente hebben;
• maximaal 35% van de langetermijnschuld mag vlottend
zijn, echter met een begrenzing van de rentekost
(d.m.v. caps);
• minimaal 65% van de langetermijnschuld moet een
vaste rentevoet hebben.
Middellangetermijnschuld (initiële looptijd tussen 1-10 jaar)
• maximaal 50% mag ingedekt worden.

Gebudgetteerde langetermijnschuld (maximaal 5 jaar forward):
• 50% mag ingedekt worden.
Elke indekkingstransactie is bij afsluiting volledig gedocumenteerd en gekoppeld aan een (gebudgetteerde)
onderliggende lening.
Volgende tabel illustreert de verdeling van het uitstaand
kapitaal van lange- en middellangetermijnleningen op
basis van het rentetype, al dan niet als gevolg van een
rente-indekking.
Per 30 juni 2018 bedraagt de marktwaarde van de instrumenten
gebruikt voor het indekken van het renterisico -224,5 miljoen
euro. Dit betekent een stijging van de marktwaarde met
14 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2017.

UITSTAAND KAPITAAL VLOTTEND/VAST (IN DUIZEND EURO) ALS GEVOLG VAN RENTE-INDEKKINGEN

30/06/2018

Verdeling vaste / vlottende rentevoeten uitgedrukt in nominale waarde
Vaste rentevoet
Vlottende rentevoet (ingedekt met caps en floors)
Vlottende rentevoet
Totaal

1.587.984
350.000
45.000
1.982.984

31/12/2017

1.542.548
376.250
20.417
1.939.215

Op maat van onze klanten
een betrouwbaar afvalwateren hemelwaterbeheer
uitbouwen, met respect voor
onze omgeving en het milieu.
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