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

Voorwoord

Voorwoord
Voor Aquaﬁn was 2017 een jaar met een aantal belangrijke
evoluties. In de eerste plaats geeft de Vlaamse Regering ons
door de goedkeuring van het protocol assetmanagement
vanaf nu meer autonomie dan vroeger om zelf projecten
te deﬁniëren die erop gericht zijn om onze infrastructuur in
goede toestand te houden. Dat geeft ons de mogelijkheid
om voortaan ook grotere renovatieprojecten sneller te
realiseren door ze op te nemen op het budget voor assetmanagement. Door de veroudering van het patrimonium
vergroot immers de noodzaak aan vervangingen en
renovaties, wat zich vertaalt in een alsmaar stijgend budget
voor dit soort investeringen.
Daarnaast heeft Aquaﬁn door de goedkeuring van het
protocol nagekomen kosten meer zekerheid over de
doorrekening van projectkosten na oplevering aan het
Vlaamse Gewest. De behandeling van deze kosten werd
immers niet duidelijk in onze beheersovereenkomst met
het Vlaamse Gewest bepaald, wat een risico vormde voor
de doorrekening ervan aan de drinkwatermaatschappijen.
Ook wat de vergoeding van onze werkingskosten betreft,
hebben we samen met het Vlaamse Gewest vorig jaar
een beslissende stap gezet. Het begrotingsmodel, dat het
budget voor onze werking laat afhangen van een aantal
enveloppes, het patrimonium en de behandelde vuilvracht,
werd al in 2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Na een evaluatie en kalibratie werd de bijgestelde formule
ﬁnaal goedgekeurd in het najaar van 2017.
Los van deze evoluties, was er de bestendiging van onze
bovengemeentelijke opdracht door de toekenning van
het Optimalisatieprogramma 2018. Net zoals het vorige
programma, heeft ook dit nieuwe programma een totale
waarde van 230 miljoen euro voor de verdere uitbouw en
de optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur.

Voor onze hoofdopdracht, het zuiveren van huishoudelijk
afvalwater, behaalden we in 2017 opnieuw zeer mooie
resultaten. Van de in totaal 305 beoordeelde zuiveringsinstallaties voldeden er 302, ofwel 99%, aan alle opgelegde
normen. Bovendien verbruikten we in het zuiveringsproces
in totaal maar liefst 20% minder chemicaliën dan het jaar
voordien. Een belangrijke factor die daarin meespeelde,
is een vernieuwde werkwijze voor de berekening van
verwijderingspercentages die we met de Ecologische
Toezichthouder in 2016 afspraken en die wordt toegepast in
het geval van overmatige verdunning van het afvalwater
door regenwater. Daardoor moeten we in natte periodes
minder chemicaliën verbruiken, terwijl we toch even goede
ecologische resultaten halen.
We zijn er echter van overtuigd dat we de samenleving
nog veel meer toegevoegde waarde kunnen bieden. Daarom
zetten we onze knowhow én infrastructuur in waar we
kunnen om tegemoet te komen aan maatschappelijke
behoeften. Toen de watervoorraden in het uitermate droge
voorjaar van 2017 onder druk stonden, stelden we ons
gezuiverde afvalwater ter beschikking aan de landbouw
en industrie.
Tot slot heeft Aquaﬁn ook belangrijke stappen gezet in het
onderzoek naar de rol die een zuiveringsinstallatie kan
spelen in de uitbouw van warmtenetten. Het verzamelde
rioolwater bevat immers restwarmte van bijvoorbeeld
douches en wasmachines, die nog nuttig kan gebruikt
worden voor de verwarming van gebouwen. Intussen
worden de eerste plannen voor de toepassing hiervan in
kwalitatieve herontwikkeling van bepaalde sites concreet.
De waterzuivering als recyclagefabriek komt op die manier
weer een stapje dichterbij.

Erik Matthijs
Voorzitter
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Over Aquafin

Over Aquaﬁn
HISTORIEK
Aquaﬁn werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest
met het oog op de realisatie van de Europese Richtlijn
Stedelijk Afvalwater. Omdat de zuivering van afvalwater in
België een bevoegdheid is van de gewesten, is Aquaﬁn in
Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer
en de ﬁnanciering van de gewestelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. De oprichting van de vennootschap kadert
in de wetgeving van 26 maart 1971 onder het hoofdstuk
“Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging.”

CONTROLE
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert via twee
toezichthouders controle uit op de activiteiten van
Aquaﬁn. Het Economisch Toezicht verleent advies over
de investerings- en optimalisatieprogramma’s en over de
budgetten. Daarnaast controleert het de opgeleverde
projecten. Het Ecologisch Toezicht voert controles uit op de
operationele resultaten van Aquaﬁn en toetst die resultaten
aan de geldende zuiveringsnormen.

FINANCIERING EN FACTURATIE
Het Vlaamse Gewest draagt jaarlijks projecten voor
uitvoering op aan Aquaﬁn via het zogenoemde Optimalisatieprogramma. Na oplevering aan de aannemer, dient Aquaﬁn
het project in bij het Economisch Toezicht van de Vlaamse
Milieumaatschappij voor oplevering aan het Vlaamse
Gewest. Een oplevering aan het Vlaamse Gewest betekent
dat de gemaakte kosten goedgekeurd zijn en dat Aquaﬁn
contractueel recht heeft op de terugbetaling ervan,
gespreid over de volgende 15 (elektromechanica) of 30 jaar
(bouwkundige werken). Naar de toekomst zal het aandeel
dat terugbetaald wordt over 15 jaar, stijgen. Aquaﬁn nam
na zijn oprichting verschillende bestaande installaties over
waarvan de elektromechanische onderdelen aan vervanging
toe zijn. Dit soort vervangingen vallen onder de portefeuille
assetmanagement.
De drinkwatermaatschappijen zijn bij decreet verplicht om
het drinkwater dat zij leveren, te zuiveren. Zij sloten hiervoor
een overeenkomst af met Aquaﬁn, dat de zuiveringstaak
van hen overneemt. Aquaﬁn factureert de investeringskosten
over de vastgestelde looptijd aan de drinkwatermaatschappijen, net als de werkingskosten van het bedrijf.
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Een gedeelte van de facturen van Aquaﬁn betalen de
drinkwaterbedrijven met een toelage uit het Minafonds,
dat aangevuld wordt met algemene belastinginkomsten.
Het overige deel, momenteel zo’n 60% van de totale factuur,
rekenen ze door aan de consument volgens het principe
“de vervuiler betaalt”.
In deze facturatiestroom is het Vlaamse Gewest co-debiteur.
Omdat Aquaﬁn de uitgaven voor de investeringen gespreid
krijgt terugbetaald, moet het bedrijf hiervoor ﬁnanciering
ophalen. Langetermijnﬁnanciering voor een project is pas
mogelijk nadat het werd opgeleverd aan het Vlaamse
Gewest, want pas dan is het bedrijf zeker van een gespreide
terugbetaling. Deze investeringen op lange termijn houden
dus voor de investeerder geen bouwrisico in. De ﬁnanciering
op korte termijn tijdens de uitvoering van een project
overbrugt Aquaﬁn met commercial paper, kredietlijnen
en general corporate purpose ﬁnanciering.

BEHEERSOVEREENKOMST EN
AFFECTATIEOVEREENKOMST
De opdrachten van Aquaﬁn zijn vastgelegd in een
beheersovereenkomst tussen het bedrijf en het Vlaamse
Gewest. Het is een overeenkomst met een rollend karakter
van 20 jaar die bepaalt dat Aquaﬁn naast de uitbouw en
het beheer van de zuiveringsinfrastructuur ook verantwoordelijk is voor de ﬁnanciering ervan.

Tussen het Vlaamse Gewest, Aquaﬁn, de Europese
Investeringsbank en Belﬁus Bank (het vroegere Gemeentekrediet) geldt een affectatieovereenkomst, waarbij Belﬁus
Bank optreedt als agent. De overeenkomst bepaalt dat,
als 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. Als agent van de
affectatieovereenkomst stort Belﬁus Bank de bedragen
nadien door naar de investeerders op de (tussentijdse)
vervaldag van de ﬁnancieringsovereenkomsten. Volgens de
affectatieovereenkomst moet het uitstaande tegoed dat
Aquaﬁn heeft op de drinkwatermaatschappijen altijd groter
zijn dan de schuld onder de affectatieovereenkomst, dat is
de affectatieratio. De commissaris controleert deze ratio
voor elke ﬁnancieringsopname onder de overeenkomst en
attesteert dit aan Belﬁus Bank. Deze bank communiceert
de affectatieratio op haar beurt aan de investeerders.
Voor de investeerders van opgeleverde projecten is het
ook belangrijk om weten dat wijzigingen aan de beheersovereenkomst die een ﬁnanciële impact hebben, volgens
de affectatieovereenkomst eerst ter goedkeuring aan hen
moeten worden voorgelegd.
Om toe te treden tot de affectatieovereenkomst,
ondertekent de investeerder samen met Aquaﬁn en Belﬁus
Bank een agentschapsovereenkomst.

Over Aquafin

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
Naast de opdrachten die Aquaﬁn uitvoert voor het Vlaamse
Gewest en die zijn bepaald in de beheersovereenkomst,
valoriseert het bedrijf zijn knowhow ook bij Vlaamse steden
en gemeenten die moeten voldoen aan hun saneringsplicht.
Op deze markt gaat Aquaﬁn de concurrentie aan met andere
rioolbeheerders, drinkwaterbedrijven en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Aquaﬁn factureert de kosten
voor gemeentelijke projecten rechtstreeks aan de gemeente
waarmee het een overeenkomst heeft. Op die manier
blijven de kosten en inkomsten van activiteiten voor het
Vlaamse Gewest en die voor gemeenten gescheiden.

Infrastructuur in beheer voor het Vlaamse Gewest
op 31 december 2017:

311 rioolwaterzuiveringsinstallaties
1.690 pompstations en bergbezinkingsbekkens
6.120 km leidingen

99%

van de beoordeelde rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeden eind 2017
aan alle opgelegde normen.

KERNCIJFERS
2017

IN DUIZEND EURO

Bedrijfsopbrengsten
Te bestemmen winst
Balanstotaal
Kapitaal en reserves
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn

2016

310.624
9.742
2.760.215
280.212
158.124
1.941.014

309.586
8.162
2.775.960
278.258
207.869
1.881.873

1.057
60
1.117

1.008
63
1.071

AANTAL

Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers totaal

PROJECTEN IN PORTEFEUILLE VOOR HET VLAAMSE GEWEST
OP 31 DECEMBER 2017:

Aantal projecten

Opgeleverd
Gegund en aanbesteed
In ontwerp
Totaal

3.042
424
874
4.340

Waarde (miljoen euro)

3.812,94
500,62
929,15
5.242,71
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Verslag van de raad
van bestuur
Aquaﬁn is een kennisbedrijf dat echte toegevoegde
waarde creëert voor natuur en samenleving.

Verslag van de raad van bestuur
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BALANS EN RESULTATENREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS (IN DUIZEND EURO)
PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

Toelichting

2017

2016

Langetermijnvordering beheersovereenkomst

5.0

2.500.524

2.541.048

Overige financiële activa

5.1

32.177

37.104

2.532.701

2.578.152

VASTE ACTIVA

Totaal
VLOTTENDE ACTIVA
Kortetermijnvordering beheersovereenkomst

5.0

170.441

142.245

Handelsvorderingen en overige vorderingen

5.2

39.087

31.313
16.992

Overige financiële vlottende activa

5.3

8.876

Geldmiddelen en kasequivalenten

5.4

9.110

7.259

227.514

197.808

2.760.215

2.775.960

Totaal
TOTAAL ACTIVA

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal

5.5

248.400

248.400

Groepsreserves

5.6 & 5.7

31.574

29.618

Minderheidsbelangen

5.6 & 5.7

Totaal eigen vermogen

237

240

280.212

278.258

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
Rentedragende leningen

5.8

1.787.136

1.736.651

Overige langlopende financiële verplichtingen

5.9

238.521

278.501

Voorzieningen

5.10

9.903

7.893

Pensioenverplichting

5.11

Totaal

27.057

24.713

2.062.617

2.047.758

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
Handelsschulden en overige te betalen posten

5.12

92.458

83.113

5.8

312.003

353.091

Overige kortlopende financiële verplichtingen

5.13

7.537

7.829

Te betalen belasting

5.14

5.389

5.911

Rentedragende leningen

Totaal
Totaal verplichtingen
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

417.386

449.944

2.480.003

2.497.702

2.760.215

2.775.960

Verslag van de raad van bestuur

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (IN DUIZEND EURO)
OVER 2017
Toelichting

2017

2016

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN
Geleverde diensten

6.0

310.624

309.586

310.624

309.586

6.1

4.406

9.111

Grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

6.2

-148.924

-154.474

Personeelskosten

6.3

-74.628

-70.444

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen

6.4

-4.732

-1.518

Overige lasten

6.5

-7.797

-7.967

Financieringskosten

6.6

-96.900

-107.629

Financieringsopbrengsten

6.7

27.916

31.870

Opbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten

Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Belastingslast

6.8

Doorrekening belastingslast via vordering beheersovereenkomst

6.8

9.964

8.536

-6.191

-3.931

5.969

3.557

9.742

8.162

9.742

8.162

9.744

8.172

-2

-10

6.9

9,73

8,15

6.9

9,73

8,15

6.9

9,73

8,15

6.9

9,73

8,15

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
NETTOWINST
Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogeninstrumenten van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen
WINST PER AANDEEL (IN EURO)
Gewone winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen
van de moedermaatschappij
Verwaterde winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen
van de moedermaatschappij
WINST PER AANDEEL UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN (IN EURO)
Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten,
toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten,
toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(IN DUIZEND EURO)
OVER 2017
Toelichting

NETTOWINST

2017

2016

9.742

8.162

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Recycleerbaar:
Netto waardestijging op kasstroomafdekkingen

5.9

35.874

-27.638

Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

5.9

-35.874

27.638

Actuariële winsten en verliezen op toegezegde pensioenregelingen

5.11

-627

-4.476

Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

5.11

627

4.476

TOTALE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN NA BELASTINGEN

9.742

8.162

9.744

8.172

Niet-recycleerbaar

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

-2

-10

9.742

8.162

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IN DUIZEND EURO)
PER 31 DECEMBER 2017
Eigen vermogen toe te rekenen aan
de houders van eigen-vermogensinstrumenten
van de moedermaatschappij
Geplaatst kapitaal
Groepsreserves

Per 1 januari 2017

248.400

Winst over het boekjaar
Gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat
Dividenden
Per 31 december 2017

Minderheidsbelangen

Totaal eigen vermogen

29.618

240

278.258

9.744

-2

9.742

9.744

-2

-7.788
248.400

31.574

9.742
-7.788

237

280.212

Verslag van de raad van bestuur

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN (IN DUIZEND EURO)
PER 31 DECEMBER 2016
Eigen vermogen toe te rekenen aan
de houders van eigen-vermogensinstrumenten
van de moedermaatschappij
Geplaatst kapitaal

Groepsreserves

210.900

29.848

Per 1 januari 2016

Minderheidsbelangen

Totaal eigen vermogen

240.748

Winst over het boekjaar

8.172

-10

8.162

Gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat

8.172

-10

8.162

Kapitaalvolstorting

37.500

Dividenden

37.500
-8.402

-8.402

Minderheidsbelangen
Per 31 december 2016

250
29.618

240

278.258

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (IN DUIZEND EURO)
OVER 2017
Toelichting

2017

2016

-147.377

-150.060

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Betalingen aan leveranciers
Betalingen aan personeel
Ontvangsten klanten
Betaalde vennootschapsbelasting
Netto operationele kasstroom

7.1

-74.628

-70.444

477.743

482.015

-6.713

-2.178

249.025

259.332

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Aanschaffingen binnen vordering beheersovereenkomst

-187.947

-162.832

Netto investerings-cashflow

-187.947

-162.832

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Opbrengsten financiering
Aflossing financiering
Betaalde intresten
Ontvangsten uit kapitaalvolstorting
Uitgekeerde dividenden

155.276

107.923

-145.880

-150.462

-69.276

-77.110

0

37.500

-7.788

-8.402

8.441

-5.611

-59.227

-96.162

1.852

338

KAS EN KASEQUIVALENTEN BEGIN PERIODE

7.259

6.920

KAS EN KASEQUIVALENTEN EINDE PERIODE

9.110

7.259

Overige investeringstransacties (netto)
Netto financieringscashflow
Netto toename kas en kasequivalenten
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN AQUAFIN NV OVER HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2017
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen,
brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van
commissaris van Aquaﬁn NV (de “Vennootschap”) en van
de dochterondernemingen (samen de “Groep"). Dit verslag
omvat ons oordeel over het geconsolideerde overzicht van
de ﬁnanciële positie op 31 december 2017, het geconsolideerde
overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten,
het geconsolideerde overzicht van het eigen vermogen en
het geconsolideerde overzicht van de kasstromen voor het
boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2017 en de
toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde
Jaarrekening" en omvat tevens ons verslag betreffende
de overige door de wet en regelgeving gestelde eisen.
Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.
Wij werden als commissaris benoemd door de algemene
vergadering op 18 april 2017, overeenkomstig het voorstel
van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van
het auditcomité en op voordacht van de ondernemingsraad.
Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de Geconsolideerde
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. We hebben
de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening
van de Groep uitgevoerd gedurende 7 opeenvolgende
boekjaren.
VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

• Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de
Geconsolideerde Jaarrekening van Aquaﬁn NV, die het
geconsolideerd overzicht van de ﬁnanciële positie op
31 december 2017 omvat, alsook het geconsolideerd
overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten, het geconsolideerd mutatieoverzicht van het
eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en
de toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal van
€ 2.760.215 duizend euro en waarvan de geconsolideerde
resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van € 9.742 duizend euro.
Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde Jaarrekening
een getrouw beeld van het geconsolideerde eigen
vermogen en van de geconsolideerde ﬁnanciële positie
van de Groep op 31 december 2017 alsook van de
geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde
kasstromen voor het boekjaarafgesloten op die datum,
in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese
Unie (“IFRS”)en met de in België van toepassing zijnde
wettelijke en reglementaire voorschriften.

• Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing
(“ISA’s”). Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van
die standaarden zijn nader beschreven in het gedeelte
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn
voor de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening in
België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking
tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de
aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

• Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor
het opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen
van de Geconsolideerde Jaarrekening die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met IFRS en met de in
België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire
voorschriften alsook een systeem van interne beheersing
die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten.
In het kader van de opstelling van de Geconsolideerde
Jaarrekening, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten,
indien van toepassing, van aangelegenheden die met
continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling tenzij het bestuursorgaan
het voornemen heeft om de Vennootschap te vereffenen
of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

• Onze verantwoordelijkheden voor de controle over de
geconsolideerde jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke
mate van zekerheid over de vraag of de Geconsolideerde
Jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten
en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is
geen garantie dat een controle die overeenkomstig de
ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel
belang ontdekt wanneer die bestaat.
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Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude
of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische
beslissingen genomen door gebruikers op basis van de
Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de
ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en
handhaven wij een professioneel-kritische instelling
gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:
- Het identiﬁceren en inschatten van de risico’s dat
de Geconsolideerde Jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van
het niet detecteren van een van materieel belang
zijnde afwijking is groter indien die afwijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van
fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
het systeem van interne beheersing;
- Het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne
beheersing dat relevant is voor de controle, met als
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet
zijn gericht op het geven van een oordeel over de
effectiviteit van het systeem van interne beheersing
van de Vennootschap en van de Groep;
- Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde
grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende toelichtingen;
- Het concluderen van de aanvaardbaarheid van de
door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en op basis van de verkregen
controle-informatie, concluderen of er een onzekerheid
van materieel belang bestaat met betrekking tot er
gebeurtenissen of omstandigheden die signiﬁcante
twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid
van de Vennootschap en de Groep om de continuïteit
te handhaven. Als we besluiten dat er sprake is van
een onzekerheid van materieel belang, zijn wij ertoe
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag
te vestigen op de daarop betrekking hebbende
toelichtingen in de Geconsolideerde Jaarrekening, of,
indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons
oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot op de
datum van ons commissarisverslag.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit van de
Vennootschap of van de Groep niet langer gehandhaafd
kan worden;
- Het evalueren van de algehele presentatie, structuur
en inhoud van de Geconsolideerde Jaarrekening, en of
deze jaarrekening, de onderliggende transacties en
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot
een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan of het
auditcomité binnen het bestuursorgaan, onder andere
over de geplande reikwijdte en onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de signiﬁcante controlebevindingen, waaronder eventuele
signiﬁcante tekortkomingen in de interne beheersing
die we identiﬁceren gedurende onze controle.
Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons oordeel
dragen, zijn we ook verantwoordelijk voor het organiseren,
het toezicht en het uitvoeren van de controle van de
dochterondernemingen van de Groep. In die zin hebben
wij de aard en omvang van de controleprocedures voor
deze entiteiten van de Groep bepaald.
VERSLAG BETREFFENDE DE OVERIGE DOOR WET- EN
REGELGEVING GESTELDE EISEN

• Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen
en de inhoud van het jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening en de andere informatie opgenomen in het
jaarrapport.

• Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de
Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België van
toepassing zijnde ISA’s, is het onze verantwoordelijkheid
om, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
het jaarverslag over de Geconsolideerde Jaarrekening en
de andere informatie opgenomen in het jaarrapport
te veriﬁëren, alsook verslag over deze aangelegenheden
uit te brengen.

• Aspecten betreffende het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening en andere informatie opgenomen
in het jaarrapport
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van speciﬁeke werkzaamheden op het jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening overeen met de Geconsolideerde Jaarrekening
voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag
over de Geconsolideerde Jaarrekening opgesteld overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen,
anderzijds.
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In de context van onze controle van de Geconsolideerde
Jaarrekening zijn wij tevens verantwoordelijk voor het
overwegen, op basis van de kennis verkregen in de
controle, of het jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening en de andere informatie opgenomen in het
jaarrapport een afwijking van materieel belang bevatten,
hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins
misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij
hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van
materieel belang te melden. Verder drukken wij geen
redelijke mate van zekerheid uit over het jaarverslag en
de andere informatie opgenomen in het jaarrapport.

• Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk heeft geen
opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de Jaarrekening en is in de loop
van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de
Vennootschap.
De honoraria voor de bijkomende opdrachten die
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
Jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van
vennootschappen werden correct vermeld en uitgesplitst
in de toelichting bij de Jaarrekening.
Diegem, 3 april 2018
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Patrick Rottiers
Vennoot*
* Handelend in naam van een BVBA
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BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
JURIDISCHE GESCHILLEN
• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Deurne - instorting
tussenmuur
Op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne stortte
in september 2012 de muur in tussen het anaerobe
bekken en een beluchtingsbekken. 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. Het was zijn opdracht om het
opnieuw in gebruik laten 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,
wat ondertussen gebeurde. In de loop van 2014 werd
verder onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken.
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 ongeveer 200.000 euro.
Hierop 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. Het bedrijf heeft
in de loop van de expertise meermaals argumenten
aangehaald die naar onze mening onvoldoende door
de deskundige zijn weerlegd.

Op 21 februari 2018 hebben de advocaten deze zaak
gepleit. Over enkele maanden kan een uitspraak
verwacht worden.

VERZEKERINGSDOSSIERS
• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Deurne - onvoldoende
betonwapening
In 2007 werd ontdekt dat de wanden van bepaalde
beluchtingsbekkens van de zuiveringsinstallatie van
Deurne onvoldoende gewapend waren, als gevolg van
een ontwerpfout. Dit schadegeval is deels gedekt door
Aquaﬁns Alle Bouwplaatsrisico-verzekering (ABR) en
deels door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
het betrokken studiebureau. Beide verzekeraars kwamen
effectief tussen.
Het niet door de ABR-verzekeraar betaalde bedrag werd
al in 2011 deels teruggevorderd van het studiebureau dat
de ontwerpfout maakte en deels van het op de werf
actieve controleorganisme. In 2013 kon een aanzienlijk
deel van het resterende bedrag bij het studiebureau en
zijn verzekeraar gerecupereerd worden. Het controleorganisme en zijn verzekeraar lieten weten bereid te
zijn, zonder erkenning van aansprakelijkheid, een deel
van de resterende schade te vergoeden. Aquaﬁn ging tot
nog toe niet in op dit aanbod. Voorwaarde voor deze
betaling is immers dat Aquaﬁn afziet van elke andere
claim tegen het controleorganisme op deze werf.
Gelet op het eerder vermelde juridische dossier rond de
ingestorte tussenmuur op deze installatie, is Aquaﬁn
daar niet toe bereid. Dit laatste deel van de kosten blijft
dan ook in provisie.

AFREKENING PRESTATIEBUDGET
2014-2015-2016
Nadat eind 2016 het ﬁnanciële jaar 2013 conform de
bepaling van de beheersovereenkomst werd afgerekend,
werd verwacht dat we vóór het einde van dit jaar de
ﬁnanciële jaren 2014 tot en met 2016 konden afsluiten.
Hoewel er in de 2e jaarhelft een akkoord werd bereikt over
de toepassing van het prestatiebudget voor het werkingsbudget 2017 met de Vlaamse Regering, blijft een formele
goedkeuring van de Vlaamse Regering over de periode
2014-2015-2016 periode uit.
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OPLEVERINGEN EN NAGEKOMEN KOSTEN
Na oplevering van een project aan het Vlaamse Gewest kan
Aquaﬁn nog facturen ontvangen van derde partijen die
betrekking hebben op deze projecten (de zogenaamde
‘nagekomen kosten’). Deze facturen kunnen alsnog
voorgelegd worden aan het Vlaamse Gewest. De kenmerken
van deze facturen (de periode na oplevering, de aard van
de facturen en de inschatting van het bedrag) worden
echter onvoldoende gedetailleerd weergegeven in de
beheersovereenkomst. Om die reden houdt de regulator
zich aan een strikte administratieve interpretatie van de
beheersovereenkomst. Aquaﬁn en het Vlaamse Gewest
hebben eind 2017 een akkoord bereikt over een protocol
nagekomen kosten. De tekst werd op 22 december 2017
door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In essentie werden
afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen dergelijke
kosten worden ingediend, de afwijking op de voorziene
nagekomen kosten, de uitzonderingen op beide regels en
de wijze waarop een dossier wordt ingediend.

Aquaﬁn heeft op basis van de richtlijnen van het protocol
de verworpen facturen voor dergelijke kosten over de
periode 2014-2017 herbekeken en opnieuw ingediend bij
het Vlaamse Gewest. De provisies die hiervoor aangelegd
waren, werden teruggenomen en gedeeltelijk aangewend.
Deze opnieuw ingediende kosten werden goedgekeurd onder
de hierna vermelde voorwaarde, waardoor het gros van
de betwiste nagekomen kosten voor de periode 2014-2017
alsnog konden doorgerekend worden aan de drinkwatermaatschappijen. De kosten die volgens de nieuwe afspraken
niet gerecupereerd konden worden, werden ten laste
genomen van het resultaat. De Economisch Toezichthouder
kreeg wel het recht eventueel op deze goedkeuring terug
te komen op basis van een ex post-beoordeling.
Daarnaast werden in 2017 16 dossiers, goed voor 24,7
miljoen euro, opgeleverd via regularisatie door minister
Schauvliege, waardoor deze ﬁnaal opgeleverd werden aan
het Vlaamse Gewest. Deze dossiers waren aanvankelijk,
omwille van administratieve bepalingen, niet goedgekeurd
door het Economisch Toezicht. De projecten waren gebruiksklaar en operationeel.
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BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN TIJDENS HET BOEKJAAR
KALIBRATIE VAN HET VERGOEDINGSMODEL
Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het model
voor de jaarlijkse vergoeding van de werkingskosten van
Aquaﬁn, als een proefmodel goed. Dit model is beter
gekend als het ‘prestatiebudget’ en is gebruikt voor de
bepaling van de werkingskosten voor de jaren 2014 t.e.m.
2016. In 2017 herwerkte Aquaﬁn de budgetformule, in nauw
overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij. De nieuwe
formule heeft een duidelijke link met de kernprocessen
waaraan Aquaﬁn elke dag werkt en garandeert bovendien
een stabieler resultaat dan de originele formule.
Op 20 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de
aangepaste budgetformule goed. Binnen deze formule
wordt het budget werkingskosten binnen de beheersovereenkomst gerelateerd aan onder andere de verwerkte
vuilvracht, het beheerde patrimonium, de behandelde
debieten en de investeringsbudgetten. Dit alles wordt
aangevuld met een aantal vaste enveloppes. Het berekende
budget is een totaalbudget voor Aquaﬁn als geheel zonder
hierbij tussenschotten te creëren tussen de enveloppes,
of tussen personeelskosten en overige werkingskosten.
Werken met dit nieuwe vergoedingsmodel houdt ook in
dat Aquaﬁn jaarlijks een vooraf bepaalde efficiëntiestijging
moet kunnen aantonen. In 2017 was dat 1,5%, een doelstelling die we ook gehaald hebben.

OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2018 VULT
OPDRACHTENPORTEFEUILLE VERDER AAN
De Vlaamse Regering droeg in 2017 een nieuw
Optimalisatieprogramma op aan Aquaﬁn voor de uitbouw
en optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Het investeringsbudget van het OP2018 werd
vastgesteld op 230 miljoen euro, waarvan 130 miljoen euro
voor de uitvoering van het Lokaal Pact met de gemeenten.
Voor nieuwe bovengemeentelijke projecten werd 100
miljoen euro voorzien. Bijkomend werd 50 miljoen euro ter
beschikking gesteld voor de overloop van het investeringsen renovatieprogramma van de programmajaren tot en
met 2009.

NIEUWE PROCEDURE VOOR INVESTERINGEN
AAN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR
In de beheersovereenkomst tussen Aquaﬁn en het Vlaamse
Gewest is geen procedure voorzien voor de vervanging en
verbetering van de bestaande infrastructuur. Wel was er de
‘Procedure vervangingsinvesteringen en diverse investeringsbudgetten’ waardoor beperkte investeringen tot 500.000
euro mogelijk waren. Omdat deze procedure niet meer
volstond om aan de behoeften te voldoen, keurde de
Vlaamse Regering in juli 2017 een ‘assetmanagementprotocol’ goed. Dat bevat een speciﬁeke procedure voor de
realisatie van projecten tot een waarde van 2 miljoen euro
om de infrastructuur in goede toestand te houden. Zo kunnen
we dit soort investeringen sneller, met minder formaliteiten
en in goed overleg met de Economisch Toezichthouder
uitvoeren. In 2017 voerde Aquaﬁn voor 21 miljoen euro aan
assetmanagementprojecten uit. Dit bedrag zal de komende
jaren verder stijgen.

SAMENWERKING MET WATER-LINK
VERNIEUWD
Sinds 2011 had Aquaﬁn een participatie in rio-link, een
samenwerkingsverband met drinkwaterbedrijf water-link.
Die participatie vertegenwoordigde één derde van het
totale aantal aandelen van rio-link. In juni 2017 hebben
water-link en Aquaﬁn hun samenwerking bestendigd met
een nieuwe onderaannemingsovereenkomst, die samenhangt met de verkoop van de aandelen van Aquaﬁn in
rio-link. De overeenkomst loopt over 15 jaar.

KLANTEN KIEZEN (OPNIEUW) VOOR EXPERTISE
VAN AQUAFIN
De stad Aalst en de gemeente Hoeilaart verlengden de
overeenkomst voor het beheer van hun rioleringsstelsel
door Aquaﬁn allebei met 3 jaar. Ook Bornem en Beernem
tekenden voor een verlenging vanaf 2018 voor een periode
van respectievelijk 5 jaar (verlengbaar met 5 jaar) en 10 jaar.
De gemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem werden
vennoten van Riopact, de samenwerking tussen Aquaﬁn en
De Watergroep. Op 31 december 2017 waren 104 Vlaamse
gemeenten klant bij Aquaﬁn, ofwel rechtstreeks, ofwel via
een van de samenwerkingsverbanden met een drinkwaterbedrijf (rio-link of Riopact).
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BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN NA HET BOEKJAAR
Na het boekjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een invloed kunnen hebben op de vennootschap.

INNOVATIE ALS MOTOR VOOR ONTWIKKELING
Sinds de oprichting van Aquaﬁn hebben onderzoek en
innovatie altijd een belangrijke plaats ingenomen in het
bedrijf. Door de ontwikkeling van kennis die nodig is voor
innovatieve ketenoplossingen, wil Aquaﬁn de huidige en
toekomstige uitdagingen in de afvalwatersector aanpakken.
De onderzoeksstrategie van het bedrijf is gericht op drie
grote pijlers: integraal waterbeheer, recuperatie van energie
en grondstoffen en de betrouwbaarheid en de performantie
van de zuiveringsinfrastructuur vergroten.
Nationaal en internationaal is Aquaﬁn een gewaardeerde
onderzoekspartner van academische instellingen en
onderzoeksinstituten. Het bedrijf neemt dan ook vaak deel
aan onderzoek dat wordt gesubsidieerd door Europa. Zo is
Aquaﬁn momenteel partner in het Europese project Impakt!
dat nog tot in 2019 loopt.

In dit grensoverschrijdende project werken Aquaﬁn,
het Nederlandse Waterschap De Dommel, de Vlaamse
Milieumaatschappij en Infrax samen aan een verdere
verbetering van de ecologische toestand in de Warmbeek
en de Dommel.
Het onderzoeksbudget dat Aquaﬁn ter beschikking krijgt
van het Vlaamse Gewest, volstaat voor kleinschalige
onderzoeksstudies met beperkte pilootopstellingen en de
nodige meetapparatuur. Van zodra een onderzoeksproject
overschakelt van de pilootfase naar volle schaaltoepassingen,
doet Aquaﬁn wel een beroep op ﬁnanciering via het
Optimalisatieprogramma of via het programma voor
assetmanagement.
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COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Op het einde van het boekjaar 2017 bedraagt het
balanstotaal 2.760 miljoen euro, 16 miljoen euro lager dan
vorig boekjaar.
De langetermijnvordering in het kader van de beheersovereenkomst neemt af ten opzichte van vorig boekjaar.
Enerzijds is er een aangroei van de vordering m.b.t.
investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd
in opdracht van het Vlaamse Gewest. Zo werden in 2017
109 investerings- en optimalisatieprojecten opgeleverd voor
een totale aannemingswaarde van 143,7 miljoen euro.
Bovendien werden voor 21 miljoen euro aan vervangingsen aanpassingsinvesteringen uitgevoerd binnen de portefeuille
voor assetmanagement.
Anderzijds is er een toename van de reële waarde ﬁnanciële
instrumenten per einde december 2017. De groep gebruikt
derivaten om renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit
de ﬁnancieringsactiviteiten. De (minder) negatieve
marktwaarde van de hedgingstructuren is opgenomen
onder de overige langlopende ﬁnanciële verplichtingen.
Vermits ﬁnancieringskosten redelijke kosten zijn in het
kader van de beheersovereenkomst, wordt de tegenwaarde
van deze verplichting erkend als een onderdeel van de
korte- en langetermijnvordering binnen de beheersovereenkomst.
Onder de overige ﬁnanciële activa worden onder meer
de nog te factureren vergoedingen met betrekking tot
prestaties buiten het kader van de beheersovereenkomst
opgenomen.
De voorziening voor risico’s en lasten heeft betrekking
op juridische geschillen, verzekeringsdossiers, geschillen in
het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst
en verwerking van het slib gebufferd in de installaties.

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 de groep heeft op
de drinkwatermaatschappijen, respectievelijk het Vlaamse
Gewest als co-debiteur. 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 of
commercieel doel – en de terugbetalingen van al eerder
opgenomen leningen, bedraagt het saldo van de bankleningen op lange termijn 1.941 miljoen euro, inclusief het
gedeelte dat binnen het jaar moet worden terugbetaald.
In 2017 heeft de groep voor 205 miljoen euro nieuwe
kredieten op lange termijn opgenomen.
De leningen op korte termijn kenden een afname van 208
miljoen euro per einde 2016 tot 158 miljoen euro per einde
2017. Binnen het ‘commercial paper’ programma ter waarde
van 500 miljoen euro werd voor 154,5 miljoen euro
opgenomen op korte termijn. Binnen de bestaande
kredietlijnen ten bedrage van 495 miljoen euro, inclusief de
gesyndiceerde lening en de kredietlijnen van de gemeenten,
werd slechts 3,6 miljoen euro opgenomen.
De groep gebruikt derivaten om renterisico’s af te dekken
die voortvloeien uit de ﬁnancieringsactiviteiten. De (negatieve)
marktwaarde van de hedgingstructuren is opgenomen onder
de overige langlopende ﬁnanciële verplichtingen.

Verslag van de raad van bestuur

COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
EN HET OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE
RESULTATEN
In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest
is bepaald dat de vergoeding van de groep 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.
Vanaf 2014 worden de kosten van de groep niet meer
vergoed op basis van doorrekening van alle redelijke kosten
zoals bedoeld in de beheersovereenkomst, maar wel volgens
een met het Vlaamse Gewest afgesproken vergoedingsmodel – met gedeﬁnieerde prestaties – waarbij het resultaat
van de afgesproken vergoedingsformule als redelijk wordt
beschouwd.
Concreet heeft dit prestatiebudget betrekking op de vaste
kosten hoofdkantoor en de operationele kosten van het
exploitatiepatrimonium.
De evolutie van de rubrieken grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen en van de personeelskosten ligt in de
lijn van de groei van de infrastructuur die door de groep
geëxploiteerd en uitgebouwd wordt, zowel binnen als
buiten het kader van de beheersovereenkomst. Daarnaast
zijn er een aantal uitzonderlijke factoren die de mutatie
verklaren: historische regularisaties van kosten, recuperatie
van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten, …
De ﬁnanciële kosten en opbrengsten bevatten naast de
rentelasten op ﬁnanciering op korte en lange termijn ook
de kosten en opbrengsten met betrekking tot het actief
rentemanagement. De daling van zowel ﬁnanciële kosten
en opbrengsten, beide gerelateerd aan het actief rentemanagement, zijn ten opzichte van 2016 afgenomen
omwille van de evolutie van de marktwaarde van structuren
die geoptimaliseerd werden. De hedgingstructuren,
geoptimaliseerd in 2017, hadden een kleinere absolute
marktwaarde dan deze die werden geherstructureerd in
2016 waardoor zowel kosten als opbrengsten minder zwaar
belast werden.

Na verrekening van de provisies, de waardeverminderingen
en de niet aan het Vlaamse Gewest doorgerekende kosten
en opbrengsten, inclusief het resultaat van de commerciële
activiteiten, wordt de winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 9,96 miljoen euro.
Het gedeelte van de vennootschapsbelasting ten laste van
de activiteiten binnen de beheersovereenkomst kan als
redelijke kost doorgerekend worden naar de drinkwatermaatschappijen.
Het grootste deel van de wijziging van de marktwaarde van
de hedgingstructuren over 2017 – gedeelte dat betrekking
heeft op kwaliﬁcerende kasstroomafdekkingen – wordt
opgenomen in het overzicht van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten. Aangezien de groep – binnen de
beheersovereenkomst – recht heeft om voor ﬁnancieringskosten een vergoeding te ontvangen, worden wijzigingen in
de marktwaarde van de ﬁnanciële instrumenten als vordering
erkend, ten opzichte van de niet-gerealiseerde resultaten.
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Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij
de geconsolideerde
jaarrekening
ALGEMENE INFORMATIE
INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING
Aquaﬁn is een naamloze vennootschap die werd opgericht
op 25 april 1990. De vennootschap is gevestigd in België,
te 2630 Aartselaar. Aquaﬁn heeft op 29 september 2009
een obligatielening uitgegeven die noteerde op Euronext
Brussels. Deze obligatielening werd volledig terugbetaald
op de vervaldag per einde september 2015.

De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017
werd goedgekeurd voor publicatie door de raad van bestuur
van 15 maart 2018.
Aquaﬁn is een 100% dochtervennootschap van de Vlaamse
Milieuholding.

Voor een beschrijving van de voornaamste activiteiten
verwijzen we naar het jaarverslag.

BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING,
INCLUSIEF CRUCIALE BEOORDELINGEN EN BELANGRIJKSTE BRONNEN
VAN SCHATTINGSONZEKERHEDEN
GRONDSLAG VOOR DE OPSTELLING, WAARDERINGSREGELS EN CONSOLIDATIE
• Voorstellingsbasis
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld op basis
van de historische kostprijsmethode met uitzondering
van de afgeleide producten die aan reële waarde worden
gewaardeerd. De geconsolideerde jaarrekening wordt
voorgesteld in (duizend) euro.

• Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening van de groep werd
opgesteld in overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards (IFRS), zoals gepubliceerd
door de IASB en aanvaard binnen de Europese Unie.

• Basis voor de consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2017,
eindigend op 31 december 2017, omvat de vennootschap
en haar dochterondernemingen (verder ‘de groep’
genoemd) en het belang van de groep in geassocieerde
deelnemingen.

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
Watergroep in een aparte business unit, genaamd
Riopact. Het aandeel van Aquaﬁn in de samenwerking
bedraagt 50%.
a. Dochterondernemingen
Dochterondernemingen zijn ondernemingen waarover
de groep een beslissende invloed (‘zeggenschap’)
uitoefent. Er is sprake van zeggenschap als de groep
geniet van of recht heeft op variabele opbrengsten uit
zijn betrokkenheid in de deelneming. De groep moet
tegelijk in staat zijn om zijn macht als gevolg van de
deelneming aan te wenden om de opbrengsten te
beïnvloeden.
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De jaarrekening van een dochteronderneming wordt in
de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de
datum van verwerving tot het einde van de zeggenschap.
b. Geëlimineerde transacties bij de consolidatie
Alle intragroepsaldi, -baten en -lasten en ongerealiseerde
baten, lasten en dividenden voortvloeiend uit transacties
binnen de groep, worden bij de opstelling van de
geconsolideerde jaarrekening volledig geëlimineerd.

BELANGRIJKE BOEKHOUDKUNDIGE
BEOORDELING, SCHATTINGEN EN
VERONDERSTELLINGEN
• Beoordelingen, schattingen en veronderstellingen
Het management is van oordeel dat voorzieningen voor
personeelsbeloningen, bijzondere waardeverminderingen
en dergelijke ingeschat werden op basis van marktconforme parameters.
De brugpensioenregeling wordt verwerkt als toegezegde
pensioenregeling, aangezien de groep een feitelijke
verplichting heeft tegenover de betrokken werknemers.
De groep erkent een voorziening op de balans die berekend
werd volgens de “projected unit credit-methode”. Dit wordt
verder toegelicht in toelichting 5.11 Pensioenverplichting.
Voor de uitvoering van zijn (bovengemeentelijke)
opdrachten sloot Aquaﬁn een beheersovereenkomst af
met het Vlaamse Gewest. In de beheersovereenkomst is
bepaald wat de taken van Aquaﬁn zijn en welke
vergoeding het bedrijf hiervoor krijgt.
Onderstaande elementen uit deze beheersovereenkomst
zijn cruciaal in de verdere beoordeling van de rekeningen.
- Alle redelijke kosten die Aquaﬁn maakt in het kader van
de bovengemeentelijke sanering worden vergoed door
het Vlaamse Gewest via de drinkwatermaatschappijen.
- De beheersovereenkomst heeft een rollend karakter.
Dat betekent dat ze automatisch jaarlijks wordt
verlengd, tenzij één van de partijen de overeenkomst
heeft opgezegd. De opzegtermijn bedraagt wel 20 jaar.
- Tijdens de uitvoering van de beheersovereenkomst
heeft Aquaﬁn het recht van gebruik en genot op de
door het bedrijf opgerichte, aangekochte of geleasede
infrastructuur. Aan het einde van de beheersovereenkomst, na verrekening van alle resterende verschuldigde
vergoedingen, gaat het eigendomsrecht van deze
infrastructuur om niet over op het Vlaamse Gewest.

- Tijdens de uitvoering van de beheersovereenkomst
blijft het bouw- en exploitatierisico voor rekening van
Aquaﬁn.
De interpretatie IFRIC 12 - Dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten is van toepassing op publiekprivate overeenkomsten als aan de volgende voorwaarden
voldaan is:
- de concessieverlener (zogenaamde ‘grantor’) controleert
of reguleert welke diensten de operator moet leveren
met de infrastructuur, aan wie deze diensten moeten
geleverd worden en tegen welke prijs;
- de concessieverlener controleert door eigendom het
uiteindelijke recht. Anders gesteld, de concessieverlener
heeft controle over enige signiﬁcante residuele waarde
in de infrastructuur op het einde van de looptijd van
de overeenkomst.
Het belangrijkste kenmerk van de bovenvermelde
interpretatie is de aard van de diensten. De activiteiten
van de operator dienen van ‘publiek nut’ te zijn (de
zogenaamde ‘public service obligation’). De diensten
met betrekking tot de infrastructuur worden verstrekt
door Aquaﬁn aan het publiek (in ruime betekenis) binnen
het vooropgestelde kader van de beheersovereenkomst.
Die bepaalt welke ‘publieke’ diensten moeten worden
geleverd, namelijk de uitbouw en het beheer van de
bovengemeentelijke infrastructuur voor de zuivering
van huishoudelijk afvalwater.
Infrastructuuractiva binnen het toepassingsgebied zijn
deze die gebouwd of verworven worden met het oog
op gebruik binnen de concessieovereenkomst of
bestaande infrastructuur waartoe de operator toegang
verleend wordt.
Alle door Aquaﬁn opgerichte, aangekochte of geleasede
infrastructuur in het kader van de beheersovereenkomst
met het Vlaamse Gewest valt binnen het toepassingsgebied van deze interpretatie. Bijgevolg wordt de
betreffende infrastructuur niet verwerkt als materiële
vaste activa in de jaarrekening van de onderneming.
Verdere toelichting is opgenomen in toelichting 5.0
Concessiecontracten (IFRIC 12).
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GRONDSLAGEN VOOR ELEMENTEN VAN
DE BALANS
• Immateriële activa
Onderzoek en ontwikkeling
Uitgaven ten gevolge van onderzoeksactiviteiten worden
ten laste genomen van het resultaat in de periode dat ze
gemaakt worden.

• Leaseovereenkomsten
a. De groep als leasingnemer
De groep heeft een aantal operationele leaseovereenkomsten afgesloten. Ze bevatten dus geen
overdracht van de wezenlijke risico’s en voordelen
inherent aan de eigendom. Bij operationele lease worden
de leasebetalingen als kosten opgenomen en lineair
gespreid over de leaseperiode.
b. De groep als leasinggever
Leaseovereenkomsten waarbij de groep optreedt als
leasinggever classiﬁceren als ﬁnanciële lease wanneer
de groep nagenoeg alle aan de eigendom van een actief
verbonden risico’s en voordelen overdraagt aan de
leasingnemer. De groep zal een vordering opnemen in
de balans, gelijk aan de netto-investering in de lease.

• Financiële activa
a. Vorderingen in het kader van de concessieovereenkomst
Voor de toepassing van IFRIC 12, past de groep het
‘ﬁnanciële actiefmodel’ toe. Dit is van toepassing wanneer
de exploitant beschikt over een onvoorwaardelijk recht
om geldmiddelen of een ander ﬁnancieel actief te
ontvangen van de concessieverlener.
In ruil voor de geleverde prestaties in het kader van de
concessieovereenkomst, heeft de groep als exploitant
een onvoorwaardelijk contractueel recht en wordt ze
contractueel – binnen het kader van de beheersovereenkomst – vergoed door de cedent of verlener
(het Vlaamse Gewest).
Dit ﬁnancieel actief zal door de groep als een vordering
worden beschouwd die valt onder de categorie ‘leningen
en vorderingen’.

Bij een eerste opname wordt de vordering erkend aan
reële waarde – rekening houdend met de context waarin
de groep opereert – die in substantie overeenstemt met
de nominale waarde van de vordering. Enerzijds draagt
de vordering geen interest maar anderzijds vergoedt het
Vlaamse Gewest ook de ﬁnancieringskost. Verder wordt
de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
die wordt berekend aan de hand van de zogenaamde
effectieve rentemethode. Door de speciﬁeke context
waarin de groep haar activiteiten uitoefent en doordat
de groep geen interestvergoeding mag aanrekenen, heeft
de berekening van de effectieve rentevoet geen impact.
b. Handelsvorderingen en overige vorderingen
Deze ﬁnanciële activa worden in overeenstemming met
IAS39 §46 (a) – bij initiële opname aan reële waarde
vermeerderd met eventuele transactiekosten – aan
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd. De waardering
van vastrentende effecten volgt dezelfde regels.
Op elke balansdatum worden de oninbare vorderingen
afgeschreven tegenover de betreffende provisierekening.
Zowel toevoegingen aan deze provisierekening als
terugnames worden gerapporteerd in de winst- en
verliesrekening.
c. Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen omvatten contanten en direct opvraagbare
deposito’s. Kasequivalenten zijn kortlopende, uiterst liquide
beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in
geldmiddelen waarvan het bedrag bekend is en die geen
materieel risico van waardeverandering in zich dragen.
d. Voor verkoop beschikbare ﬁnanciële activa
Voor verkoop beschikbare ﬁnanciële activa zijn de nietafgeleide ﬁnanciële activa die worden aangemerkt als voor
verkoop beschikbaar of die niet worden geclassiﬁceerd
als (a) leningen en vorderingen, (b) tot einde looptijd
aangehouden beleggingen of (c) ﬁnanciële activa
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.
Ze worden gewaardeerd aan reële waarde in de balans
met verwerking van waardeveranderingen in de nietgerealiseerde resultaten.
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• Schulden
a. Financiële schulden
Bij eerste opname in de balans worden ﬁnanciële
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde,
vermeerderd met de transactiekosten die rechtstreeks
zijn toe te rekenen aan de uitgifte van de ﬁnanciële
verplichting. Na de eerste opname worden deze ﬁnanciële
verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
effectieve rentemethode.
b. Handelsschulden en andere schulden op korte termijn
Handelsschulden en andere schulden op korte termijn
worden gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs.

• Voorzieningen
Voorzieningen worden in de balans opgenomen als:
• de groep een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke)
verplichting heeft ten gevolge van een gebeurtenis in
het verleden;
• het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die
economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn
om de verplichting af te wikkelen;
• een betrouwbare schatting van het bedrag van de
verplichting kan worden gemaakt.
Met andere woorden, voorzieningen worden opgenomen
als ze waarschijnlijk zijn en als er een huidige verplichting
op balansdatum bestaat.
Voorwaardelijke activa worden niet getoond in de balans,
maar worden opgenomen in de toelichtingen, als een
instroom van economische voordelen waarschijnlijk is.
Voorwaardelijke verplichtingen worden niet getoond in
de balans maar worden opgenomen in de toelichtingen,
tenzij de kans op een verlies gering is.
De last die met een voorziening samenhangt, wordt
opgenomen in de winst- en verliesrekening. De groep
neemt de zekere vergoedingen (van het Vlaamse Gewest
of van de verzekeringsmaatschappij) op als actief.

Als de invloed door verdiscontering van de toekomstige
benodigde kasuitgaven materieel is, worden de
voorzieningen jaarlijks geactualiseerd aan de hand van
op balansdatum algemeen gehanteerde verdisconteringsvoeten, die de tijdswaarde van geld uitdrukken.

• Voorzieningen voor personeelsbeloningen
Binnen de groep bestaan er twee types van pensioenplannen: de toegezegde pensioenregeling en de
toegezegde bijdrageregeling.
De schuld of eventueel vordering uit toegezegde
pensioenregelingen wordt opgenomen in de balans.
Bij dergelijke regelingen komt het bedrag in de balans
(de nettoverplichting) overeen met de contante waarde
van de brutoverplichting, verminderd met de reële
waarde van de fondsbeleggingen.
Om de toekomstige verplichting getrouw te kunnen
inschatten, wordt voor de toegezegde pensioenregelingen een beroep gedaan op een speciﬁeke
actuariële berekening, de zogenaamde projected unit
credit methode.
Voor de behandeling van actuariële winsten en verliezen
werd geopteerd voor het onmiddellijk in mindering
brengen van het eigen vermogen via het overzicht van
de niet-gerealiseerde resultaten.
Als gevolg van een wetswijziging in het kader van
de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) worden
vanaf 1 januari 2016 de toegezegde bijdrageregelingen
ook verwerkt als toegezegde pensioenregelingen.
Brugpensioenregelingen worden ook verwerkt als
toegezegde pensioenregelingen. De groep neemt een
voorziening op die berekend werd volgens de projected
unit credit methode.
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• Belastingen
a. Winstbelastingen
Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen voor
lopende en voorgaande perioden worden gewaardeerd
tegen het bedrag dat naar verwachting zal worden
teruggevorderd van of betaald aan de (Belgische)
belastingautoriteiten.
Conform artikel 43 van de beheersovereenkomst met
het Vlaamse Gewest worden alle redelijke kosten van de
groep gemaakt in het kader van deze overeenkomst
vergoed door de drinkwatermaatschappijen, inclusief
alle heffingen en belastingen door de groep verschuldigd
voor de uitvoering van deze overeenkomst.
b. Omzetbelasting
Opbrengsten, kosten en activa worden opgenomen na
aftrek van de omzetbelasting, behalve:
- als de omzetbelasting over de aankoop van activa of
diensten niet van de belastingautoriteit kan worden
teruggevorderd, in welk geval de omzetbelasting
wordt opgenomen als onderdeel van de kosten van
de verwerving van het actief of als onderdeel van de
kostenpost;
- vorderingen en schulden die inclusief de omzetbelasting worden verantwoord.
Het nettobedrag van de omzetbelasting die kan worden
teruggevorderd van of betaalbaar is aan de belastingautoriteit wordt opgenomen als een onderdeel van de
vorderingen en schulden in de balans.
c. Uitgestelde belastingen
Gelet op de speciﬁeke bepalingen binnen de beheersovereenkomst, heeft de groep geen tijdelijke verschillen
op activa of verplichtingen die aanleiding zouden geven
tot het opzetten van een uitgestelde belastingschuld
of -vordering.

GRONDSLAGEN VOOR ELEMENTEN VAN
DE WINST- EN VERLIESREKENING
• Opbrengsten
Voor de investeringskosten ontstaat het recht op
facturatie bij oplevering van de investeringsprojecten
aan het Vlaamse Gewest.
De werkingskosten – exclusief interne en externe
ﬁnancieringskosten – worden gefactureerd op basis van
de formule, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 20 oktober 2017.
Wat betreft de ﬁnancieringskosten worden alle redelijke
kosten van de onderneming vergoed via de drinkwatermaatschappijen.
Opbrengsten worden opgenomen als het waarschijnlijk
is dat de economische voordelen met betrekking tot
de transactie naar de onderneming zullen vloeien en als
het bedrag van de opbrengsten op een betrouwbare
na aftrek van omzetbelastingen en kortingen.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen of levering
van diensten worden opgenomen als de levering en de
volledige overdracht van risico’s en voordelen heeft
plaatsgevonden.
Dividenden worden opgenomen op het ogenblik dat het
recht van de aandeelhouder op ontvangst vastgelegd is.
Onderhanden projecten in opdracht van derden
Voor onderhanden projecten in opdracht van derden die
niet onder de concessieovereenkomst vallen, wordt de
opbrengst volgens het stadium van afwerking van de
projectactiviteiten in winst- en verliesrekening genomen
(de percentage of completion methode). Deze methode
kan enkel worden toegepast als het resultaat van
een onderhanden project in opdracht van derden op
betrouwbare wijze kan worden ingeschat.
Op balansdatum maakt de groep een inschatting van
het resultaat van het project: het verschil tussen de
verwachte contractopbrengsten en contractkosten,
evenals het stadium van afwerking van de projectactiviteiten.
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Op verslagdatum wordt deze afwerkingsgraad toegepast
op het totaal van de verwachte opbrengsten en kosten
om het bedrag van kosten en opbrengsten te bepalen
dat in de winst- en verliesrekening van de periode komt.
Als de groep een verlies verwacht op het onderhanden
project in opdracht van derden, wordt dit onmiddellijk
ten laste van het resultaat genomen.
Wanneer het resultaat van een onderhanden project in
opdracht van derden niet op een betrouwbare manier
kan worden geschat, worden enkel opbrengsten
opgenomen ten belope van de kosten die waarschijnlijk
zullen kunnen worden gerecupereerd.

• Financieringskosten
Financieringskosten worden door de groep onmiddellijk
als last opgenomen in de periode waarin ze zijn gemaakt.
De groep heeft geen in aanmerking komende activa
waarvoor de ﬁnancieringskosten moeten geactiveerd
worden.

• Afdekking
De groep gebruikt derivaten om renterisico’s af te dekken
die voortvloeien uit de ﬁnancieringsactiviteiten. Het actief
rentemanagement wordt gevoerd in overeenstemming
met de doelstellingen en regels die door het
bestuursorgaan werden vastgelegd. Het is de politiek
van de groep om geen speculatieve transacties of
transacties met een hefboomeffect aan te gaan.
Hedge categorieën
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee hedge
categorieën: reëlewaardeafdekkingen en kasstroomafdekkingen.
Reëlewaardeafdekkingen zijn afdekkingen van het risico
van veranderingen in de reële waarde van opgenomen
activa en verplichtingen. Zowel de derivaten die werden
aangemerkt als reëlewaardeafdekkingen als hun
afgedekte activa of verplichtingen worden gewaardeerd
tegen reële waarde in de balans en veranderingen in
reële waarde worden opgenomen in de winst-en
verliesrekening. Wanneer een afdekking niet langer zeer
effectief blijkt, wordt de hedge accounting stopgezet.
De aanpassing aan de boekwaarde van het afgedekte
rentedragende ﬁnancieel instrument wordt dan lineair
afgeschreven in de winst-en-verliesrekening tot op de
vervaldag van de afgedekte positie.

Kasstroomafdekkingen zijn afdekkingen van de mogelijke
variabiliteit van toekomstige kasstromen die verband
houden met opgenomen activa of verplichtingen, zeer
waarschijnlijke verwachte toekomstige transacties of nietopgenomen vaststaande toezeggingen. Veranderingen
in de reële waarde van een afdekkingsinstrument dat
voldoet als zeer effectieve kasstroomafdekking worden in
het overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten verwerkt,
meer bepaald in de afdekkingsreserve. Het niet-effectieve
deel ervan wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Als de afgedekte kasstroom
resulteert in de opname van een niet-ﬁnancieel actief of
een niet-ﬁnanciële verplichting, worden de gecumuleerde
reëlewaardeaanpassingen van het derivaat niet langer
opgenomen in het overzicht van de niet-gerealiseerde
resultaten, maar begrepen in de initiële waardering
van de kostprijs of de boekwaarde van het actief of
de verplichting. In alle andere gevallen worden de
gecumuleerde reëlewaardeaanpassingen van het derivaat
getransfereerd van het overzicht van de niet-gerealiseerde
resultaten naar de winst- en verliesrekening op het
ogenblik dat de afgedekte vaststaande toezegging of
de voorziene transactie resulteert in het opnemen van
een winst of een verlies. Indien een afdekking niet
langer zeer effectief blijkt, wordt de hedge accounting
stopgezet, maar niet met terugwerkende kracht. In dit
geval blijven de gecumuleerde reëlewaardeaanpassingen
op het afdekkingsinstrument behouden in het overzicht
van de niet-gerealiseerde resultaten tot de toegezegde
of voorziene transactie zich voordoet. Wanneer verwacht
wordt dat een toegezegde of voorziene transactie zich
niet meer zal voordoen, worden de gecumuleerde
reëlewaardeaanpassingen getransfereerd van het
overzicht van de niet-gerealiseerde resultaten naar de
winst- en verliesrekening.
Boeking van de bewegingen
Het onderscheid tussen gekwaliﬁceerde en nietgekwaliﬁceerde ﬁnanciële instrumenten bepaalt de
verwerkingswijze.

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

ONDERSCHEID TUSSEN GEKWALIFICEERDE EN NIET-GEKWALIFICEERDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

REËLEWAARDEAFDEKKING

KASSTROOMAFDEKKING

Gekwalificeerd

• Variatie in tijdswaarde =
impact op resultatenrekening
• Variatie in intrinsieke waarde =
onderling te compenseren
• Coupon: pro rata over het jaar verrekend

• Variatie in tijdswaarde =
impact op resultatenrekening
• Variatie in intrinsieke waarde =
component van niet gerealiseerde resultaten
• Coupon: pro rata over het jaar verrekend

Niet-gekwalificeerd

• Variatie in totale waarde =
impact op resultatenrekening
• Coupon: kasstroom in dat jaar

• Variatie in totale waarde =
impact op resultatenrekening
• Coupon: kasstroom in dat jaar

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen na balansdatum die bijkomende
informatie verschaffen omtrent de situatie van de
onderneming zoals die bestond op balansdatum
(zogenaamde adjusting events) worden verwerkt in de
jaarrekening. Andere gebeurtenissen na balansdatum
(zogenaamde non-adjusting events) worden enkel
vermeld in de toelichtingen als ze belangrijk geacht
worden.
Gesegmenteerde informatie
Voor managementdoeleinden is de groep georganiseerd
in twee operationele segmenten. Enerzijds worden er
bedrijfsactiviteiten uitgeoefend binnen de concessieovereenkomst (beheersovereenkomst) met het Vlaamse
Gewest, anderzijds worden er gemeentelijke activiteiten
uitgeoefend, voornamelijk voor (Vlaamse) steden en
gemeenten. Binnen dit laatste segment staat de groep
in onmiddellijke concurrentie met andere rioolbeheerders.
De segmenten worden bepaald in lijn met de interne
rapportering en zoals gerapporteerd aan het directiecomité en de raad van bestuur.

NIEUWE EN GEWIJZIGDE STANDAARDEN EN
INTERPRETATIES, VAN TOEPASSING
• Nieuwe en gewijzigde IFRS-standaarden en IFRICinterpretaties die van toepassing zijn voor boekjaren
beginnend op 1 januari 2017
De groep heeft bepaalde nieuwe en gewijzigde
standaarden en interpretaties voor het eerst toegepast.
Deze zijn van toepassing op boekjaren die aanvangen op
of na 1 januari 2017. De groep heeft andere nieuwe en
gewijzigde standaarden en interpretaties die gepubliceerd
maar nog niet van toepassing zijn, niet vervroegd
toegepast.
Hoewel deze nieuwe en gewijzigde standaarden en
interpretaties voor het eerst zijn toegepast in 2017,
hadden zij geen materiële invloed op de geconsolideerde
jaarrekening van de groep.
• Wijzigingen in IAS 7 Kasstroomoverzicht – Initiatief op
het gebied van de informatieverschaffing, van
toepassing per 1 januari 2017
• Wijzigingen in IAS 12 Winstbelastingen – Opname van
uitgestelde belastingvorderingen voor ongerealiseerde
verliezen, van toepassing per 1 januari 2017
• Jaarlijkse verbeteringen – cyclus 2014 –2016, van
toepassing per 1 januari 2017
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• Nieuwe en gewijzigde IFRS-standaarden en IFRICinterpretaties die van toepassing zijn voor boekjaren
beginnend na 1 januari 2017
De nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties
die op de datum van publicatie van de jaarrekening van
de groep waren gepubliceerd maar nog niet van
toepassing waren, worden in het onderstaande
toegelicht. De groep is van plan deze nieuwe en
gewijzigde standaarden en interpretaties toe te passen
zodra deze van toepassing worden.
• Wijzigingen in IFRS 2 Op aandelen gebaseerde
betalingen – Classiﬁcatie en waardering van op aandelen
gebaseerde betalingstransacties (1), van toepassing per
1 januari 2018
• Wijzigingen in IFRS 4 Verzekeringscontracten –
Toepassing van IFRS 9 Financiële instrumenten met
IFRS 4 Verzekeringscontracten, van toepassing per
1 januari 2018
• IFRS 9 Financiële instrumenten, van toepassing per
1 januari 2018
• IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten,
inclusief Wijzigingen in IFRS 15: Ingangsdatum van
IFRS 15 en Verduidelijkingen van IFRS 15, van toepassing
per 1 januari 2018
• IFRS 16 Leases, van toepassing per 1 januari 2019
• IFRS 17 Verzekeringscontracten (1), van toepassing per
1 januari 2021
• Wijzigingen in IAS 40 Vastgoedbeleggingen –
Herclassiﬁcatie van vastgoedbeleggingen (1), van
toepassing per 1 januari 2018
• IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta en vooruitbetalingen (1), van toepassing per 1 januari 2018
• IFRIC 23 Onzekerheid over behandeling van winstbelastingen (1), van toepassing per 1 januari 2019
• Wijzigingen in IFRS 9 Financiële instrumenten –
Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve
compensatie (1), van toepassing per 1 januari 2019
• Wijzigingen in IAS 28 Investeringen in geassocieerde
deelnemingen en joint ventures – Langetermijnbelangen in geassocieerde deelnemingen en joint
ventures (1), van toepassing per 1 januari 2019
• Jaarlijkse verbeteringen – cyclus 2014-2016 (1), van
toepassing per 1 januari 2018
• Jaarlijkse verbeteringen – cyclus 2015-2017 (1), van
toepassing per 1 januari 2019
(1) Nog niet goedgekeurd door de EU per 5 februari 2018

IFRS 9 FINANCIËLE INSTRUMENTEN
IFRS 9 Financiële instrumenten vervangt IAS 39 Financiële
instrumenten: Opname en waardering, alsmede alle
voorgaande versies van IFRS 9. IFRS 9 brengt alle
drie aspecten van het project verwerking van ﬁnanciële
instrumenten samen: classiﬁcatie en waardering, bijzondere
waardevermindering en hedge accounting. IFRS 9 is van
toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari
2018. Retrospectieve toepassing is verplicht, behalve voor
hedge accounting. Vergelijkende informatie hoeft niet te
worden verstrekt. Hedge accounting wordt in het algemeen
prospectief toegepast, met een beperkt aantal uitzonderingen.
De groep zal de nieuwe standaard op de vereiste
ingangsdatum invoeren en zal geen vergelijkbare informatie
aanpassen. In 2017 heeft de groep voor alle drie aspecten
van IFRS 9 een gedetailleerde impactanalyse uitgevoerd.
Deze analyse is gebaseerd op thans beschikbare informatie
en kan wijzigen als gevolg van nadere gedetailleerde analyses
of aanvullende informatie die in 2018 ter beschikking wordt
gesteld aan de groep zodra de groep IFRS 9 toepast. In het
algemeen verwacht de groep geen signiﬁcante effecten op
haar ﬁnanciële positie en eigen vermogen, behoudens het
effect van het toepassen van de vereisten van IFRS 9 voor
bijzondere waardevermindering. De groep verwacht een
hogere voorziening voor bijzondere waardeverminderingen
die een negatief effect zal hebben op het eigen vermogen.
Daarnaast zal de groep wijzigingen doorvoeren in de
classiﬁcatie van bepaalde ﬁnanciële instrumenten.

IFRS 15 OPBRENGSTEN UIT CONTRACTEN
MET KLANTEN
In IFRS 15 wordt een vijfstappenmodel geïntroduceerd
voor de verwerking van omzet uit contracten met klanten.
Onder IFRS 15 worden opbrengsten uit hoofde van levering
van goederen of diensten verwerkt tegen de vergoeding
waarop de onderneming verwacht recht te hebben. IFRS 15
vervangt alle bestaande vereisten voor opbrengsterkenning.
IFRS 15 is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op
of na 1 januari 2018. Volledige retrospectieve toepassing
ofwel een aangepaste retrospectieve toepassing is vereist.

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

De groep zal de nieuwe standaard op de vereiste ingangsdatum, met een aangepaste retrospectieve toepassing
implementeren. In 2016 heeft de groep een voorlopige
impactanalyse van IFRS 15 uitgevoerd, voortgezet met een
meer gedetailleerde analyse die in 2017 is voltooid.
De toepassing van IFRS 15 opbrengsten uit contracten
met klanten heeft naar verwachting geen invloed op het
eigen vermogen en de winst- en verliesrekening van de
groep. De huidige opbrengsterkenning voor de gemeentelijke
activiteiten – zowel voor meerjarige uitvoeringsprojecten
als voor het operationele beheer van installaties – voldoet
aan de nieuwe standaard.

Voor lessors blijft het huidige onderscheid tussen ﬁnanciële
en operationele lease grotendeels ongewijzigd.
Voor lessees introduceert IFRS 16 één unieke boekhoudkundige verwerking, namelijk de opname van een recht op
gebruik (right of use) actief en een leaseverplichting.
Lineaire operationele lease kosten zullen worden vervangen
door afschrijvingen en interestkosten.
In 2017 werden de verschillende in aanmerking komende
contracten van de groep geanalyseerd. De nieuwe standaard
moet in het bijzonder worden toegepast voor de huurcontracten m.b.t. wagens en kantoorgebouwen.

IFRS 16 LEASES
IFRS 16 Leases zal IAS 17 Leases vervangen voor boekjaren
die aanvangen op of na 1 januari 2019.
IFRS 16 bevat een alomvattend model voor de identiﬁcatie
van leaseovereenkomsten en de verwerking ervan in de
jaarrekeningen van zowel lessees (huurders) als lessors
(verhuurders). Een van de meest opmerkelijke aspecten van
IFRS 16 is dat de boekhoudkundige verwerking voor de
lessee en lessor asymmetrisch is.

In het kader van operationele leases werden volgende
kosten geregistreerd in 2017:
• Huur kantoorgebouwen: 181 duizend euro;
• Huur wagenpark: 3.940 duizend euro.

35

36

Jaarverslag IFRS 2017

Toelichtingen bij
de geconsolideerde balans
TOELICHTING 5.0 CONCESSIECONTRACTEN (IFRIC 12)
AIFRIC 12 betreffende de dienstverlening uit hoofde
van concessieovereenkomsten wordt toegepast in de
geconsolideerde jaarrekening van Aquaﬁn.
In het kader van de toepassing van IFRIC 12, past de groep
het ﬁnancieel actief model toe.
De voornaamste impact van dit model op de ﬁnanciële
positie en resultaten van de groep, heeft betrekking op de
behandeling van de materiële vaste activa. De materiële
vaste activa die binnen het toepassingsgebied van deze
interpretatie vallen, worden niet erkend als materieel vast
activum, maar als ﬁnancieel activum dat de te ontvangen
vergoedingen uit de exploitatie en oprichting van de
concessie omvat.

Conform artikel 43 van de beheersovereenkomst zijn de
contractuele rechten van Aquaﬁn onvoorwaardelijk en
voldoen ze bijgevolg aan de deﬁnitie van het ﬁnancieel
actief model.

LANGETERMIJNVORDERINGEN
BEHEERSOVEREENKOMST
De vorderingen op lange termijn (= vorderingen op meer
dan een jaar) ingevolge de toepassing van IFRIC 12 bevatten
onderstaande categorieën:
Het materieel vast actief opgenomen binnen de IFRIC 12 –
vordering omvat:

IFRIC-12 VORDERING OPGENOMEN IN DE BALANS
(IN DUIZEND EURO)

IFRIC 12 VORDERING PER VERVALJAAR

2017

2016

Langetermijnvordering IFRIC 12
Kortetermijnvordering IFRIC 12

2.500.524
170.441

2.541.048
142.245

TOTAAL IFRC 12 VORDERING

2.670.964

2.683.293

1.774.045
311.583
25.089
13.115
7.085
291.198
26.399
231.818
-9.368

1.711.777
329.207
24.259
14.875
7.345
305.710
23.877
272.583
-6.341

2.670.964

2.683.293

IFRIC 12 VORDERING PER CATEGORIE

Waterzuiveringsinfrastructuur - opgeleverd
Aankopen VMM installaties
Hydronautstudies
Investeringen Hoofdkantoor & Operaties
Hoofdkantoorgebouwen
Activa in aanbouw
Provisie pensioenen
Reële waarde financiële instrumenten
Overige (op te stellen creditnota's)
TOTAAL

Toelichtingen bij de geconsolideerde balans

• Waterzuiveringsinfrastructuur opgeleverd aan het
Vlaamse Gewest. Voor het nog niet terugbetaalde
gedeelte van deze investeringsprojecten en vervangingsinvesteringen op verslagdatum, die pas over meer dan
een jaar zullen teruggevorderd worden, erkent de groep
een vordering op lange termijn ten aanzien van de
drinkwatermaatschappijen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
• Infrastructuur overgenomen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Ook hiervoor heeft de groep het
recht om een vergoeding te ontvangen van het Vlaamse
Gewest ter waarde van het nog niet terugbetaalde
gedeelte en gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. In de vorderingen op lange termijn wordt het
gedeelte opgenomen dat zal teruggevorderd worden
over meer dan een jaar.
• Hydronautstudies zijn studies die worden uitgevoerd om
tot een correct ontwerp te komen van het gerelateerde
bovengemeentelijke investeringsproject. Ook in het
kader van het beheer van bestaande infrastructuur
worden hydronautstudies uitgevoerd. Ze worden op
15 jaar doorgerekend aan de drinkwatermaatschappijen.
Voor het nog niet terugbetaalde gedeelte van deze
studies op verslagdatum, dat over meer dan een jaar zal
teruggevorderd worden, wordt een vordering op lange
termijn erkend.
• Investeringen in hardware, software, labo-uitrusting,
meubilair, materialen en uitrusting nodig voor de werking
van het hoofdkantoor en investeringen in hardware,
software, labo-uitrusting, vervangingsinvesteringen
elektromechanica, buitengewoon onderhoud bouwkunde
en elektromechanica, meubilair … worden doorgerekend
aan de drinkwatermaatschappijen a rato van de
geboekte afschrijvingen. Voor het nog niet terugbetaalde
gedeelte van deze investeringen op verslagdatum dat
over meer dan een jaar zal teruggevorderd worden,
wordt een vordering op lange termijn erkend.
• Investeringen in het hoofdkantoorgebouw (Dijkstraat 8)
worden doorgerekend aan de drinkwatermaatschappijen
a rato van de afbetaling van de hiertoe aangegane
lening. Voor het nog niet terugbetaalde gedeelte van
deze investeringen op verslagdatum dat over meer dan
een jaar zal teruggevorderd worden, wordt een vordering
op lange termijn erkend.
• Activa in aanbouw: naast de opgeleverde projecten
heeft de groep een groot aantal projecten in uitvoering
en dus ook een signiﬁcant bedrag aan activa in aanbouw.

Ook voor deze activa heeft de groep een
onvoorwaardelijk contractueel recht om een vergoeding
te ontvangen van de Vlaamse Overheid. Voor hun waarde
wordt een vordering erkend.
De provisie pensioenen heeft betrekking op toegezegde
pensioenregelingen, toegezegde bijdrageregelingen verwerkt
als toegezegde pensioenregelingen en brugpensioenen.
• Provisie toegezegde pensioenregelingen
Aquaﬁn kent twee types van pensioenregelingen: een
toegezegde pensioenregeling en toegezegde bijdrageregeling. Voor de verplichtingen aangaande de toegezegde
pensioenregelingen werd cfr. IAS 19 een actuariële
berekening uitgevoerd, cfr. toelichting 5.11. Vanaf 1 januari
2016 worden de toegezegde bijdrageregelingen ook
verwerkt als toegezegde pensioenregelingen.
Aangezien de groep zoals bepaald in de beheersovereenkomst een onvoorwaardelijk contractueel recht
heeft om voor de provisies voor toegezegde pensioenregelingen een vergoeding te ontvangen van de
drinkwatermaatschappijen, wordt deze als vordering
erkend.
• Provisie brugpensioen
Cfr. IAS 19 werd een actuariële berekening uitgevoerd
van de provisie voor brugpensioenen. Toelichting omtrent
deze berekening wordt verschaft in toelichting 5.10.
Aangezien de groep volgens de beheersovereenkomst
een onvoorwaardelijk contractueel recht heeft om voor
de provisies voor toegezegde pensioenregelingen een
vergoeding te ontvangen van de drinkwatermaatschappijen, wordt deze als vordering erkend.

Reële waarde ﬁnanciële instrumenten
Aangezien de groep volgens de beheersovereenkomst het
recht heeft om voor ﬁnancieringskosten een vergoeding te
ontvangen, worden wijzigingen in de marktwaarde van de
ﬁnanciële instrumenten als vordering erkend, ten opzichte
van de niet-gerealiseerde resultaten. Toelichting omtrent
de berekening van de wijzigingen in deze marktwaarde
wordt verschaft in toelichting 5.9.
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KORTETERMIJNVORDERINGEN
BEHEERSOVEREENKOMST
De vorderingen op korte termijn (= vorderingen op ten
hoogste een jaar) ingevolge de toepassing van IFRIC 12
bevatten onderstaande categorieën:
Het materiële vast actief opgenomen binnen de IFRIC 12 –
vordering omvat:
• waterzuiveringsinfrastructuur opgeleverd aan het
Vlaamse Gewest;
• infrastructuur overgenomen van de Vlaamse
Milieumaatschappij;
• hydronautstudies;
• investeringen in hardware, software, labo-uitrusting,
meubilair, materialen en uitrusting nodig voor de werking
van het hoofdkantoor en investeringen in hardware,
software, labo-uitrusting, vervangingsinvesteringen
elektromechanica, buitengewoon onderhoud bouwkunde
en elektromechanica, meubilair… nodig voor de
operationele activiteiten;
• investeringen in het hoofdkantoorgebouw (Dijkstraat 8).

Een beschrijving van deze posten werd opgenomen onder
de vorderingen op lange termijn IFRIC 12. Voor het gedeelte
van deze vorderingen dat binnen het jaar teruggevorderd
wordt, wordt een vordering op korte termijn erkend. Deze
vorderingen worden effectief ontvangen in jaar n+1.
In tegenstelling met 2016 werd in 2017 een gedeelte van de
vordering m.b.t. wijzigingen in de marktwaarde van
ﬁnanciële instrumenten opgenomen onder de korte termijn
vordering beheersovereenkomst. De impact hiervan
bedraagt 28,59 miljoen euro. In 2016 werd de volledige
vordering gerapporteerd onder de lange termijn vordering
beheersovereenkomst.
De overige vorderingen op korte termijn IFRIC 12 hebben
voornamelijk betrekking op nog op te stellen
creditnota’s/facturen voor werkingskosten. Na facturatie
aan de drinkwatermaatschappijen op basis van ramingen
gedurende het jaar, wordt op jaareinde de totaalfactuur in
detail berekend. Voor de correcties ten opzichte van de
eerder gefactureerde bedragen worden nog op te stellen
facturen/creditnota’s erkend in de balans.

IFRIC 12 VORDERING PER VERVALJAAR
(IN DUIZEND EURO)
Vorderingen op
meer dan 1 jaar die
binnen het jaar vervallen

Vorderingen met
een resterende looptijd
van meer dan 1 jaar
maar hoogstens 5 jaar

Vorderingen met
een resterende looptijd
van meer dan 5 jaar

Totaal

170.441
142.245

646.049
603.198

1.854.474
1.937.850

2.670.964
2.683.293

IFRIC 12 VORDERING

Per 31 december 2017
Per 31 december 2016

Toelichtingen bij de geconsolideerde balans

TOELICHTING 5.1 OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA
De overige ﬁnanciële activa bedragen 32,18 miljoen euro per 31 december 2017. Ten opzichte van de balans op 31 december
2016 betekent dit een afname met 4.927 duizend euro.

ACTIVA
(IN DUIZEND EURO)
Toelichting

2017

5.1

32.177

2016

VASTE ACTIVA
Overige financiële activa

37.104

Binnen de overige ﬁnanciële activa onderscheiden we meerdere types.

(IN DUIZEND EURO)

Voor verkoop beschikbare financiële beleggingen
Waarborgen
Langetermijnvordering gemeentelijke transportdiensten
Nog te factureren vergoedingen m.b.t. gemeentelijke projecten Aquafin
Nog te factureren vergoedingen m.b.t. projecten Aquaplus
Nog te factureren vergoedingen m.b.t. projecten Geo-Aquaplus
Langetermijnvordering m.b.t. voorzieningen - tussenkomsten van derden
TOTAAL OVERIGE FINANCIËLE ACTIVA

VOOR VERKOOP BESCHIKBARE FINANCIËLE
BELEGGINGEN
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 een
nieuwe onderaannemingsovereenkomst, die de huidige
samenwerking met water-link bestendigt, op 28 juni 2017
aan water-link verkocht. Hierdoor is er een daling van deze
categorie.

2017

2016

78
14
20.705
4.003
626
2.532
4.218

100
13
22.964
5.882
772
2.505
4.868

32.177

37.104

Onder deze categorie zijn wel nog 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.
Gelet op het geringe materiële belang van deze
deelnemingen worden deze voorgesteld onder ‘voor verkoop
beschikbare ﬁnanciële beleggingen’.

39

40

Jaarverslag IFRS 2017

VORDERING OP LANGE TERMIJN VOOR
GEMEENTELIJKE TRANSPORTDIENSTEN
In het kader van de contracten met de gemeenten kan
Aquaﬁn transportdiensten op zich nemen. Onder deze
contracten zorgt Aquaﬁn voor de nodige investeringen en
biedt het bedrijf de gemeente of intercommunale de
mogelijkheid om afvalwater via deze riolen te transporteren
gedurende de looptijd van het contract (15 jaar).
Voor de projecten die in dit kader worden uitgevoerd
en op termijn terugbetaald worden door de betrokken
gemeenten, erkent de groep een vordering op lange termijn
ten bedrage van het gedeelte dat op meer dan een jaar zal
teruggevorderd worden van de betrokken gemeenten.
Enerzijds zijn er in 2017 geen nieuwe transportdienstovereenkomsten van start gegaan. Anderzijds zijn er wel
terugbetalingen geweest binnen de bestaande overeenkomsten.

NOG TE FACTUREREN VERGOEDINGEN VOOR
GEMEENTELIJKE PROJECTEN VAN AQUAFIN
Naast de projecten binnen het domein van de beheersovereenkomst, voert Aquaﬁn ook gemeentelijke projecten
uit. Het dienstenverleningspakket Rio-Totaal, dat Aquaﬁn
aanbiedt aan de gemeenten, is modulair opgebouwd.
Het laat toe dat de gemeenten voor die aspecten van
uitbouw en beheer van een rioleringsstelsel waarvoor er
een behoefte is, een beroep doen op Aquaﬁn. Dit modulaire
aanbod is voornamelijk interessant voor steden en
gemeenten met een goed uitgebouwde eigen technische
dienst, die speciﬁeke ondersteuning voor één of enkele
aspecten van het rioolbeheer wensen.

Naast dit modulaire aanbod kunnen de gemeenten ook
opteren voor een totaalaanbod, het Rio-Totaal-dienstenpakket onder de vorm van een concessie van openbare
dienst. Deze samenwerkingsvorm laat de steden en
gemeenten toe om zelf accenten te leggen en te beslissen
over timing, budget, prioriteiten en werkwijzen. Om het
integrale drinkwaterbeleid een stap dichterbij te brengen
ondertekende Aquaﬁn akkoorden voor structurele samenwerking met drinkwatermaatschappijen. Gemeenten kunnen
ook opteren om via deze weg aan hun saneringsplicht
te voldoen.
Op basis van de geschatte afwerkingsgraad van de projecten
buiten de concessieovereenkomst per 31 december 2017
worden in 2017 41,43 miljoen euro aan opbrengsten voor
deze projecten erkend. Een belangrijk gedeelte van deze
opbrengsten, namelijk 4,00 miljoen euro betreft nog te
factureren vergoedingen per einde 2017. Deze post
kent een afname met 1.879 duizend euro ten opzichte van
eind 2016.

VORDERING OP LANGE TERMIJN MET
BETREKKING TOT VOORZIENINGEN –
TUSSENKOMST VAN DERDEN
Onder de voorzieningen wordt het brutobedrag van de
verplichting opgenomen. Recuperaties van derden worden
opgenomen onder de overige ﬁnanciële vaste activa.
Deze rubriek kende in 2017 een afname met 0,65 miljoen
euro.

ONDERHANDEN PROJECTEN IN OPDRACHT VAN DERDEN
(IN DUIZEND EURO)

In rekening gebrachte opbrengsten boekjaar
In rekening gebrachte kosten boekjaar
Winst boekjaar

2017

2016

41.430
40.827
603

36.776
35.700
1.076
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TOELICHTING 5.2 HANDELSVORDERINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN
De handelsvorderingen en overige vorderingen bedragen 39,09 miljoen euro op het einde van het boekjaar 2017.
Dit betekent een toename met 7,78 miljoen euro ten opzichte van de balans per 31 december 2016.

ACTIVA
(IN DUIZEND EURO)
Toelichting

2017

2016

5.2

39.087

31.313

VLOTTENDE ACTIVA
Handelsvorderingen en overige vorderingen

De handelsvorderingen en overige vorderingen kunnen uitgesplitst worden in volgende categorieën:

(IN DUIZEND EURO)

Kortetermijnvordering gemeentelijke transportdiensten
Handelsdebiteuren
Diverse vorderingen
TOTAAL HANDELSVORDERINGEN EN OVERIGE VORDERINGEN

VORDERING OP KORTE TERMIJN VOOR
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.

2017

2016

2.209
31.734
5.144

2.150
25.974
3.188

39.087

31.313

HANDELSDEBITEUREN
Onderstaande tabel illustreert de bruto- en de nettohandelsvordering.
De handelsdebiteuren zijn niet-rentedragend en hebben
over het algemeen een betaaltermijn van 30 tot 60 dagen.

HANDELSDEBITEUREN
(IN DUIZEND EURO)

Brutoboekwaarde
Waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren
Nettoboekwaarde

2017

2016

32.051
-318
31.734

26.411
-436
25.974
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Onderstaande tabel geeft de openstaande handelsvorderingen volgens vervaldag weer.

(IN DUIZEND EURO)
Bruto
boekwaarde

31/12/17
31/12/16

32.051
26.411

Niet vervallen

31.450
23.704

Vervallen
<30 dagen

30-60 dagen

61-90 dagen

>90 dagen

207
813

189
807

76
538

130
549

Waarde
verminderingen

Netto
boekwaarde

-318
-436

31.734
25.974

De bewegingen op de waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren zijn als volgt:

WAARDEVERMINDERINGEN VOOR DUBIEUZE DEBITEUREN
(IN DUIZEND EURO)
Totaal

Minwaarde per 31 december 2016
Toevoegingen
Afnames
Minwaarde per 31 december 2017

436
-118
318

DIVERSE VORDERINGEN
De post diverse vorderingen heeft in hoofdzaak betrekking op terug te vorderen btw.

TOELICHTING 5.3 OVERIGE FINANCIËLE VLOTTENDE ACTIVA
De overige ﬁnanciële vlottende activa bedragen 8,88 miljoen euro per 31 december 2017. Ten opzichte van de balans op
31 december 2016 betekent dit een afname met 8,12 miljoen euro.

ACTIVA
(IN DUIZEND EURO)
Toelichting

2017

2016

5.3

8.876

16.992

VLOTTENDE ACTIVA
Overige financiële vlottende activa

In 2017 waren er – met terugwerkende kracht – belangrijke recuperaties van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten. Per 31 december 2016 was hiervoor een vordering erkend onder deze balansrubriek.
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Verder is er een afname van het saldo op de over te dragen herﬁnancieringskosten. Het saldo op de over te dragen
herﬁnancieringskosten betreft de resterende negatieve marktwaarde van een indekkingsstructuur die Aquaﬁn in 2013 moest
betalen ten gevolge van de keuze van de tegenpartij om een swaption niet om te zetten in een swap. De kost van de negatieve
marktwaarde wordt gespreid over de looptijd van de swap die voorzien was, met name over de periode 2013-2020.
Bijgevolg wordt maandelijks een deel van de overlopende rekening overgeboekt naar de ﬁnanciële kosten. Per 31 december
2017 bedraagt de resterende, nog niet in resultaat genomen, negatieve marktwaarde 6,8 miljoen euro.

TOELICHTING 5.4 GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

ACTIVA
(IN DUIZEND EURO)
Toelichting

2017

2016

5.4

9.110

7.259

VLOTTENDE ACTIVA
Geldmiddelen en kasequivalenten

Per einde 2017 bedroegen de geldmiddelen en kasequivalenten 9,11 miljoen euro ten opzichte van 7,26 miljoen euro per eind 2016.

TOELICHTING 5.5 GEPLAATST KAPITAAL
Op het einde van boekjaar 2017 bedraagt het geplaatst kapitaal 248.400.024 euro. Dit is volledig volgestort.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.001.613 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. De aandelen zijn
op naam en worden opgetekend in een register van aandelen op naam.

TOELICHTING 5.6 GROEPSRESERVES
De groepsreserves op het einde van boekjaar 2017 bedragen 31,57 miljoen euro. Dit is een toename met 1.956 duizend euro
in vergelijking met de balans per 31 december 2016.

OVERIGE EIGEN-VERMOGENSCOMPONENTEN
(IN DUIZEND EURO)

Wettelijke reserve
Beschikbare reserve
Overgedragen winst
TOTAAL

2017

2016

13.741
9.100
8.733

13.252
8.600
7.766

31.574

29.618
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De groepsreserves bestaan uit de wettelijke reserve,
de beschikbare reserve en de overgedragen winst.

De overgedragen winst bedraagt 7,76 miljoen euro op
31 december 2016 en 8,73 miljoen euro op 31 december 2017.

De wettelijke reserve wordt jaarlijks aangevuld totdat die
gelijk is aan 10% van het kapitaal. Volgens artikel 319 van
het Wetboek op de Vennootschappen wordt jaarlijks 5%
van de winst na belasting gereserveerd.

In overeenstemming met IAS 10 – Gebeurtenissen na
balansdatum – worden dividenden toegekend na het boekjaar niet als een verplichting opgenomen, vermits ze pas na
het einde van het boekjaar betaalbaar worden. De impact
hiervan bedraagt 7,78 miljoen euro per 31 december 2016 en
8,76 miljoen euro per 31 december 2017.

De groep heeft over de jaren heen een beschikbare reserve
aangelegd van 9,10 miljoen euro of een aangroei van
0,50 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.

Het aandeel van de minderheidsbelangen in het eigen
vermogen bedraagt 237 duizend euro.

TOELICHTING 5.7 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN
NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(IN DUIZEND EURO)
Toelichting

2017

2016

9.742

8.162

5.9
5.9

35.874
-35.874

-27.638
27.638

5.11
5.11

-627
627

-4.476
4.476

9.742

8.162

9.744
-2
9.742

8.172
-10
8.162

NETTOWINST
NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Recycleerbaar:
Netto waardestijging op kasstroomafdekkingen
Doorrekening via vordering beheersovereenkomst
Niet-recycleerbaar:
Actuariële winsten en verliezen op toegezegd pensioenregelingen
Doorrekening via vordering beheersovereenkomst

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
kasstroomafdekkingen moeten beschouwd worden als
recycleerbaar (ze kunnen nog eventueel via de winst- en
verliesrekening lopen, bijvoorbeeld bij stopzetting van de
kasstroomafdekking), de actuariële winsten en verliezen op
toegezegde pensioenregelingen als niet-recycleerbaar.

De niet-gerealiseerde resultaten met betrekking tot
kasstroomafdekkingen worden verder besproken in
toelichting 5.9, de actuariële winsten en verliezen op
toegezegde pensioenregelingen in toelichting 5.11.
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TOELICHTING 5.8 RENTEDRAGENDE LENINGEN – LANGLOPENDE EN
KORTLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
OVERZICHT RENTEDRAGENDE LENINGEN – LANGLOPEND EN KORTLOPEND PER 31 DECEMBER 2017
Per 31 december 2017 kunnen de uitstaande ﬁnanciële schulden opgesplitst worden als volgt:
• ﬁnanciële schulden op lange termijn, op meer dan 1 jaar: 1.787,14 miljoen euro;
• ﬁnanciële schulden op lange termijn, die binnen 1 jaar vervallen: 153,88 miljoen euro;
• ﬁnanciële schulden op korte termijn: 158,12 miljoen euro.
Detail van de ﬁnanciële schulden volgens categorie:

(IN DUIZEND EURO)
Rentevoet %
(gemiddeld)

Looptijd

2017

2016

3,76%

2018-2047

1.688.093

1.646.643

1,78%
3,91%
4,79%

2020-2024
2022-2025
2029

120.000
100.000
6.609

110.000
90.000
6.949

3,48%
2,20%

2024-2031
2026

24.512
1.800

26.502
1.779

1.941.014

1.881.873

Lange termijn bankschulden onder affectatie
Lange termijn bankschulden general purpose
Lange termijn commercial paper
Overige kredieten
Aankoop gebouw Dijkstraat 8
Lange termijn bankschulden activiteiten
buiten de beheersovereenkomst
Lange termijn bankschulden GeAquaplus
TOTAAL FINANCIËLE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Korte termijn bankschulden (commercial paper
en kredietlijnen)
Korte termijn bankschulden activiteiten
buiten de beheersovereenkomst
Totaal financiële schulden op korte termijn

-0,10%

2018

154.500

201.500

0,35%

2018

3.624
158.124

6.369
207.869

2.099.138

2.089.742

TOTAAL FINANCIËLE SCHULDEN OP LANGE EN KORTE TERMIJN

BANKSCHULDEN OP LANGE TERMIJN ONDER
AFFECTATIE
De kredieten op lange termijn worden gebruikt ter
ﬁnanciering van de investeringsuitgaven die door het Vlaamse
Gewest, en sinds 1 januari 2005 door de drinkwatermaatschappijen met het Vlaamse Gewest als co-debiteur,
gespreid in de tijd worden terugbetaald. Deze ﬁnanciering
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, respectievelijk het Vlaamse
Gewest als co-debiteur.

Deze aanspraken bestaan uit het nog niet betaalde gedeelte
van de al opgeleverde investeringsprojecten.
Tot en met 31 december 2017 is een nominaal bedrag van
3.930 miljoen euro opgenomen, waarvan 1.688 miljoen euro
nog niet is afgelost. In 2017 heeft Aquaﬁn de ﬁnancieringsbehoefte op lange termijn kunnen invullen met 75 miljoen
euro leningen van de Europese Investeringsbank, 85 miljoen
euro van institutionele investeerders en 25 miljoen euro in
de vorm van een green loan van een commerciële bank.
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De leningen hebben over het algemeen volgende structuur:
•
•
•
•
•

opname in euro
vaste rente voor de volledige looptijd ofwel variabele rente ingedekt met een maximum plafondrente
looptijd tussen 10 jaar en 30 jaar
gelijke semestriële of jaarlijkse kapitaalaﬂossingen
semestriële of jaarlijkse rentebetalingen

OPENSTAANDE SCHULD ONDER AFFECTATIE PER 31 DECEMBER 2017
(IN DUIZEND EURO)

EIB
Commerciële banken / institutionele investeerders
- green bond
- overige

679.250
1.008.843
86.000
922.843

TOTAAL

BANKSCHULDEN OP LANGE TERMIJN:
GENERAL PURPOSE
Naast de leningen onder affectatie heeft Aquaﬁn een
aantal leningen lopen buiten affectatie. Door het rollend
investeringsprogramma van 5 tot 7 jaar en de bijkomende
investeringsprogramma’s onder het Lokaal Pact heeft
Aquaﬁn nood aan stabiel werkingskapitaal. Zo heeft Aquaﬁn
220 miljoen euro aan ﬁnanciering met een looptijd van 5
tot 10 jaar uitstaan met als doel de werken in uitvoering
te ﬁnancieren.
Ten slotte heeft Aquaﬁn in 2009 besloten om over te
gaan tot de aankoop van één van de kantoorgebouwen in
Aartselaar. De langetermijnlening aangegaan voor de
ﬁnanciering van deze investering is nog niet volledig
afgelost.

1.688.093

• Overige kredieten
In 2017 werd 10 miljoen euro ﬁnanciering met een
looptijd van 5 jaar opgenomen om zo de variabele
ﬁnancieringskost voor een gedeelte van de werken in
uitvoering vast te klikken.
De overige kredieten bestaan uit bullet-leningen bij
commerciële banken met vervaldagen tussen 2022 en
2025.
• Banklening aankoop kantoorgebouw Dijkstraat 8,

Aartselaar
Voor de aankoop en renovatie van het kantoorgebouw
te Dijkstraat 8, werd in september 2009 een langetermijnlening afgesloten voor 8.700.000 euro met een
looptijd van 20 jaar en een vaste rente van 4,79% over
de ganse looptijd.

• Lange termijn commercial paper
In juni 2017 werd bijkomend 10 miljoen euro aan
commercial paper op lange termijn uitgegeven om de
rentekost voor de ﬁnanciering van werken in uitvoering
gedeeltelijk vast te leggen voor de komende 5 jaar.

BANKSCHULDEN MET BETREKKING TOT
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
In het kader van de contracten met de gemeenten neemt
Aquaﬁn transportdiensten op zich, waarbij op vraag van
de gemeenten een systeem van betalingsmodaliteiten kan
uitgewerkt worden.
In 2017 zijn geen nieuwe transportdienstovereenkomsten
van start gegaan.
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BANKSCHULDEN OP LANGE TERMIJN –
GEO-AQUAPLUS
In het kader van haar activiteiten heeft de bvba
Geo-Aquaplus in 2017 extra ﬁnanciering opgenomen binnen
het bestaande investeringskrediet van 2 miljoen euro.
Het krediet werd nu volledig opgenomen, twee schijven
werden reeds terugbetaald.

In het kader van de regelgeving rond Basel-III zijn de
kortetermijnlijnen heronderhandeld en werden twee van
de drie back-uplijnen omgevormd tot general purpose
lijnen. Toch blijft hun back-up karakter behouden.
Per 31 december 2017 is voor 154,5 miljoen euro aan
commercial paper op korte termijn uitgegeven.
• Kredietlijnen

BANKSCHULDEN OP KORTE TERMIJN
De ﬁnanciering op korte termijn wordt in hoofdzaak
aangewend om de werken in uitvoering vóór oplevering te
ﬁnancieren en kastekorten te overbruggen.
• Commercial paper
Kenmerken:
- Uitgifteprogramma van 500 miljoen euro aan
thesauriebewijzen.
- 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

Per 31 december 2017 werden voor de bovengemeentelijke
activiteiten geen opnames verricht, noch binnen de
beschikbare bilaterale kredietlijnen (395 miljoen euro),
noch binnen de revolving credit facility (100 miljoen euro).

BANKSCHULDEN OP KORTE TERMIJN M.B.T.
GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
In het kader van de contracten met de gemeenten neemt
Aquaﬁn bepaalde saneringstaken op zich, waarbij op vraag
van de gemeenten een systeem van betalingsmodaliteiten
kan worden uitgewerkt. Voor de werken in uitvoering
ﬁnanciert Aquaﬁn zich op korte termijn. Per 31 december
2017 werden binnen de bestaande kredietlijnen 3,62 miljoen
euro opgenomen.

Het commercial paper programma wordt gedekt door
300 miljoen euro back-up lijnen.

UITSPLITSING VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN VOLGENS HUN
RESTERENDE LOOPTIJD
(IN DUIZEND EURO)
Schulden op meer
dan 1 jaar die binnen
het jaar vervallen

Vorderingen met
resterende looptijd
van meer dan 1 jaar
maar hoogstens 5 jaar

Schulden met een
resterende looptijd
van meer dan 5 jaar

616.770
636.409

1.170.366
1.100.242

Totaal

LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN
Kredietinstellingen 31 december 2017
Kredietinstellingen 31 december 2016

153.878
145.222

1.941.014
1.881.873
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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

RENTEBELEID
Ten gevolge van bepalingen in de beheersovereenkomst
kunnen we stellen dat de rente-evolutie geen impact heeft
op het resultaat van Aquaﬁn. Dit omdat alle ﬁnanciële
kosten, inclusief de renteaﬂossingen, beschouwd worden
als redelijke kosten, welke volgens de beheersovereenkomst
integraal worden vergoed. Niettemin ontstaat er een
opportuniteitskost wanneer de rente daalt en een lening
opgenomen werd aan een vaste rentevoet. Anderzijds,
vormt een rentestijging een risico bij een lening aangegaan
met een variabele rentevoet. Een stijgende rente-evolutie
heeft ook negatieve gevolgen voor de rentelasten van nog
op te nemen leningen. Om het renterisico actief te beheren
en de ﬁnancieringskosten te optimaliseren, maakt Aquaﬁn
gebruik van ﬁnanciële indekkingsinstrumenten.
In mei 2006 stemde de raad van bestuur van Aquaﬁn in
met de implementatie van een dynamisch renterisicobeheer.
Er werd een rentebeleid uitgeschreven en goedgekeurd.
In de loop van 2016 werd het rentebeleid aangevuld en
herschreven ter verduidelijking van een aantal bepalingen.
Het nieuwe rentebeleid werd goedgekeurd op de raad van
bestuur van 24 november 2016.
Per 31 december 2017 heeft Aquaﬁn een uitstaande
langetermijnschuld van 1,46 miljard euro. Het kader voor
het rentemanagement bepaalt dat na indekkingen maximaal
10% van de langetermijnschuld een onbegrensd vlottende
rente mag hebben. Tot 35% van de langetermijnschuld mag
vlottend zijn, echter met een begrenzing van de rentekost
(d.m.v. caps). Dit impliceert dat minimaal 65% van de
langetermijnschuld een vaste rentevoet moet hebben.

2017

2016

238.286
235

278.288
213

238.521

278.501

Op 31 december 2017 maakte Aquaﬁn voor 158,1 miljoen
euro gebruik van kortetermijnﬁnancieringen met een
looptijd van maximaal één jaar. Het renterisico van deze
ﬁnancieringen wordt niet ingedekt. Tot slot heeft Aquaﬁn
474 miljoen euro ﬁnancieringen op middellange termijn
met een looptijd van één t.e.m. tien jaar, welke volgens het
rentebeleid voor maximaal 50% ingedekt mogen worden.
Naast het beheren van de bestaande schuld, kan Aquaﬁn
ook een deel van de toekomstige gebudgetteerde schuld
met een opnamehorizon van vijf jaar indekken. Op basis
van de door het Vlaamse Gewest aan Aquaﬁn opgedragen
investeringsprogramma’s kan Aquaﬁn namelijk de ﬁnancieringsbehoeften voor de toekomst inschatten. Aquaﬁn raamt
dat er in de volgende vijf jaar in totaal ca. 1 miljard euro
aan nieuwe langetermijnleningen zal opgenomen worden.
Het rentebeleid voorziet in de mogelijkheid om maximum
50% van deze geraamde toekomstige langetermijnschuld
in te dekken. Per indekkingsstructuur moet er wel altijd een
onderliggende lening gebudgetteerd zijn. Elke indekkingstransactie is bij het afsluiten ervan namelijk volledig
gedocumenteerd. Dit omvat de identiﬁcatie van de onderliggende positie, de doelstellingen van de rente-indekking,
de aard van de ingedekte positie en van de ﬁnanciële
instrumenten.
Vóór de implementatie van het rentebeleid bestond de
langetermijnschuld van Aquaﬁn uitsluitend uit vastrentende
langetermijnleningen waarbij een rentewijziging geen
directe invloed heeft op de rentelast. Nadien werden er een
aantal langetermijnleningen afgesloten aan variabele rente,
die vervolgens al dan niet werden ingedekt.
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UITSTAAND KAPITAAL VLOTTEND/VAST
(IN DUIZEND EURO)
2017

2016

1.542.548
376.250
20.417

1.478.844
380.000
21.250

1.939.214

1.880.094

VERDELING VASTE / VLOTTENDE RENTEVOETEN UITGEDRUKT IN NOMINALE WAARDE

Vaste rentevoet
Vlottende rentevoet (ingedekt met caps en floors)
Vlottende rentevoet
TOTAAL

Per 31 december 2017 is er slechts één lening met een
variabele rentevoet die niet werd ingedekt. Dit resulteert
in 20,4 miljoen euro openstaande ﬁnanciering met een
volledig vlottende rentevoet. Daarnaast zijn er een aantal
transacties met opties (caps, ﬂoors) waarbij een verandering
in de rente slechts binnen een bepaalde tunnel/collar een
invloed heeft op de rentekost. Per 31 december 2017 is er
een uitstaand bedrag van 376,2 miljoen euro op deze manier
ingedekt. Bovenstaande 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.
Dankzij het actief beheer van het renterisico slaagt Aquaﬁn
erin rentebesparingen te realiseren. Per 31 december 2017
werd een rentebesparing gerealiseerd van 4,6 miljoen euro.
Deze kon samen met de rentebesparingen uit voorgaande
jaren gebruikt worden voor optimalisaties van indekkingsstructuren. In 2017 werd 3,6 miljoen euro van de rentebesparing
aangewend voor herstructureringen, waardoor de resterende
winst per 31 december 2017 1 miljoen euro bedraagt. Op het
einde van het jaar wordt de winst voor minimum 50%
in mindering gebracht van de factuur aan de drinkwatermaatschappijen. Per 31 december 2017 bedraagt deze
creditnota 506 duizend euro. Het overige deel komt in een
gelimiteerde buffer die kan aangewend worden voor
toekomstige optimalisaties.

TOEPASSING HEDGE ACCOUNTING
• Resultaten
Binnen IFRS is de waardering van ﬁnanciële instrumenten
ter indekking van het renterisico gecategoriseerd in drie
levels: 1) marktprijzen, 2) van marktprijzen afgeleide
waarderingen (observeerbare input) en 3) waarderingsmodellen zonder observeerbare input. De Aquaﬁnstructuren zijn ingedeeld als level 2 zoals voorgeschreven
in IFRS.
Per 31 december 2017 heeft Aquaﬁn een dynamisch
rentebeheer bestaande uit 47 structuren, waarvan één
structuur niet meer kwaliﬁceert voor hedge accounting.
Deze structuur wordt als niet-kwaliﬁcerende reëlewaardeafdekking ingedeeld. Aangezien deze structuur niet
kwaliﬁceert voor hedge accounting gebeurt er geen
reëlewaarde-aanpassing op de nominale waarde van
de onderliggende lening. De resterende structuren zijn
allen kwaliﬁcerende kasstroomafdekkingen.
Volgende tabel geeft de indeling van de structuren weer
volgens hedge categorie, kwaliﬁcatie voor hedge
accounting, uitstaand kapitaal van de onderliggende
(eventueel gebudgetteerde) leningen en de marktwaarde
van de indekkingsstructuren.
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INDELING EN MARKTWAARDE VOLGENS HEDGE CATEGORIE
(IN DUIZEND EURO)
Kwalificerend

Aantal
structuren

Onderliggende
(gebudgetteerde)
financiering 2017

Marktwaarde
structuren 2017

Marktwaarde
structuren 2016

1
46

10.000
1.176.250

-128
-238.158

-180
-278.108

47

1.186.250

-238.286

-278.288

HEDGE CATEGORIE

Reële waarde afdekking
Reële waarde afdekking
Kasstromen afdekking
Kasstromen afdekking
TOTAAL STRUCTUREN

Neen
Ja
Neen
Ja

Ten opzichte van 31 december 2016 nam de marktwaarde
van de hedging portefeuille toe met 40 miljoen euro. Dit is
het gevolg van een stijging van de rentevoeten. Niettemin
noteren we nog steeds een negatieve marktwaarde voor
het grootste deel van de portefeuille. Payer swaps die in het
verleden werden afgesloten, hebben immers een hogere
vaste rentevoet dan de huidige marktrente, waardoor ze
een negatieve marktwaarde hebben. Een verdere
rentestijging zal leiden tot een verdere toename van de
marktwaarde. Ook voor gekochte caps en verkochte ﬂoors
heeft een stijging van de rentevoeten een positief effect op
hun marktwaarde. Het omgekeerde zal zich voordoen bij
dalende rentevoeten.
Volgende tabellen geven de impact weer van de variatie in
marktwaarde op de resultatenrekening enerzijds en op de
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten anderzijds.

Het deel van de wijziging van de marktwaarde dat een
impact heeft op de resultatenrekening over de periode
31
De ‘impact van alle structuren’ heeft voornamelijk
betrekking op de wijziging in tijdswaarde van de kasstroomafdekkingen. Enkel voor de structuur die niet kwaliﬁceert
voor hedge accounting wordt hier de volledige verandering
in marktwaarde, inclusief coupon, in rekening gebracht.
Daarnaast hebben de coupons van de kasstromenafdekkingen een negatief effect op de wijziging in
marktwaarde van de structuren. Door de daling van de
kortetermijnrente ten opzichte van 31 december 2016 dalen
immers de inkomende coupons van de vlottende benen
van de swaps en betalen we een hogere coupon voor
verkochte ﬂoors die ‘in-the-money’ zijn. Aangezien Aquaﬁn
per 31 december 2017 geen kwaliﬁcerende reëlewaardeafdekkingen meer in portefeuille heeft, valt de derde
component met een impact op het resultaat weg.

IMPACT VARIATIE IN MARKTWAARDE OP RESULTATENREKENING
(IN DUIZEND EURO)

WIJZIGING MARKTWAARDE IMPACT OP RESULTATENREKENING

Impact van alle structuren
Impact coupon
Aanpassing hedge structuur van de kwalificerende reëlewaarde-afdekkingen
Impact op de resultatenrekening

2017

2016

4.128

-11.456

4.845
-716
0
4.128

75
-1.585
-9.946
-11.456
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IMPACT VARIATIE IN MARKTWAARDE OP GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
(IN DUIZEND EURO)

GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

Impact gekwalificeerde kasstromenafdekkingen
Impact op de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

2017

2016

35.874

-27.638

35.874
35.874

-27.638
-27.638

Aangezien de couponwaarden telkens vooraf geﬁxt worden,
worden deze constant gehouden op het actuele niveau
van 31 december 2017. Bijgevolg heeft enkel de wijziging
in tijdswaarde van caps en ﬂoors als gevolg van deze
hypothetische renteshifts een impact op het resultaat.
Per 31 december 2017 bedroeg het totaal van de pro rata
coupons -26,13 miljoen euro en de wijziging in tijdswaarde
4,84 miljoen euro (delta tijdswaarde). Uit de cijfers blijkt
dat de totale wijziging in tijdswaarde in alle rentescenario’s
de negatieve impact van de coupons op het resultaat
gedeeltelijk compenseert. Dit positieve effect is het grootst
in het +1%-scenario.

Het deel van de wijziging van de marktwaarde dat een
impact heeft op het eigen vermogen via de gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten over de periode 31 december
2016 – 31 december 2017 bedraagt 35,9 miljoen euro.
Dit betreft de wijziging in intrinsieke waarde van
de kwaliﬁcerende kasstroomafdekkingen, welke positief
is ten gevolge van de hogere langetermijnrentevoeten per
31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016.

SENSITIVITEITSANALYSE
Om de gevoeligheid van onze hedging portefeuille aan
mogelijke rentewijzigingen te testen, wordt er een
sensitiviteitsanalyse uitgevoerd. Deze illustreert de impact
van een aantal rentescenario’s op de resultatenrekening.
De analyse gebeurt op basis van de forward rentes die,
ten gevolge van hypothetische renteshifts op de huidige
rentecurve, wijzigen. Alle andere variabelen in de markt
worden constant gehouden. De tabel hieronder toont de
impact van verschillende renteshifts per 31 december 2017
op het resultaat per 31 december 2017.

Algemeen valt op te merken dat de dalende renteshifts
slechts kleine wijzigingen teweegbrengen bij de impact op
het resultaat. De strike niveaus van de caps en ﬂoors liggen
voor de meeste derivaten (die niet recent werden
afgesloten) ver verwijderd van het renteniveau dat getest
wordt. De tijdswaarde uit de verschillende structuren is
hierdoor zeer laag. Een bijkomende negatieve renteshift
zorgt slechts in beperkte mate voor een bijkomende
wijziging in tijdswaarde.

Vermits er slechts één structuur, een reëlewaarde-afdekking,
niet kwaliﬁceert voor hedge accounting bestaat de impact
op het resultaat voornamelijk uit de pro rata couponwaarden
en de wijzigingen in tijdswaarde van de 46 kasstroomafdekkingen in de hedging portefeuille.

In de stijgende rentescenario’s komt de rente dichter bij
de strike niveaus en wordt de netto wijziging in tijdswaarde
beduidend groter.

SENSITIVITEITSANALYSE
(IN DUIZEND EURO)

IMPACT RENTEWIJZIGING OP DE RESULTATENREKENING 2017
-1,00%

-0,50%

-0,25%

2017

+0,25%

+0,50%

+1,00%

-20.798

-21.564

-21.522

-21.286

-20.464

-20.434

-19.317
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SENSITIVITEITSANALYSE
(IN DUIZEND EURO)

IMPACT RENTEWIJZIGING OP DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 2017
-1,00%

-0,50%

-0,25%

2017

+0,25%

+0,50%

+1,00%

-67.566

-14.874

10.877

35.874

70.438

89.808

139.870

De positieve delta tijdswaardes overwegen, waardoor het
negatieve effect van de pro rata couponwaarden op het
resultaat wordt afgezwakt tot -19,3 miljoen euro in het
+1%-scenario. In dit laatste scenario heeft de wijziging in
tijdswaarde een impact van 6,81 miljoen euro.
De wijzigingen in intrinsieke waarde van de kwaliﬁcerende
kasstroomafdekkingen en reëlewaarde-afdekkingen worden
opgenomen in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten als onderdeel van het eigen vermogen. Deze geven
we weer in bovenstaande tabel.
De intrinsieke waarde van onze derivatenportefeuille was
per 31 december 2017 negatief, maar wel 35,87 miljoen euro
gestegen t.o.v. 31 december 2016. In de scenario’s met
dalende rentevoeten zal de intrinsieke waarde van de
portefeuille dalen. In het -0,25%-scenario is de impact van
de wijziging nog steeds positief t.o.v. 31 december 2016,
maar neemt deze af tot 10,88 miljoen euro. Bij grotere
rentedalingen zal de impact op het eigen vermogen negatief
zijn. Bij stijgende rentevoeten neemt de intrinsieke waarde
van de portefeuille toe en wordt bijgevolg de positieve
impact op het eigen vermogen groter.

HERFINANCIERINGSRISICO
Aquaﬁn ﬁnanciert het grootste deel van zijn langetermijnﬁnancieringsbehoeften onder de affectatieovereenkomst.
Deze bepaalt dat het uitstaande kapitaal steeds kleiner
moet zijn dan de resterende aanspraken op het Vlaamse
Gewest.
Door de veranderingen in de ﬁnanciële markten, BASEL III
en de impact van Solvency II, wordt het steeds moeilijker
om ﬁnanciering te vinden met een looptijd van 30 jaar en
is Aquaﬁn op zoek gegaan naar alternatieve ﬁnancieringsvormen. Zo werden er de voorbije jaren verschillende vormen
van obligaties uitgegeven en leningen met kortere looptijden
opgenomen. Deze alternatieve ﬁnancieringsvormen en kortere
looptijden maken dat er in de toekomst een herﬁnancieringsrisico kan ontstaan. Onderstaande tabel geeft de nominale
waarde van de uitstaande en gebudgetteerde schuld weer
die in een hedge relatie werden geplaatst, en dit volgens
vervaldag.
Aquaﬁn voldoet aan de ﬁnanciële convenanten met
betrekking tot het eigen vermogen en de interest cover,
opgelegd door een aantal kredietverstrekkers.

OPSPLITSING INGEDEKTE LENINGEN VOLGENS AFWIKKELINGSJAAR
(IN DUIZEND EURO)
Vervaljaar
2018

Vervaljaar
2019/2022

Vervaljaar
≥ 2023

Totaal

245.417

910.000

1.186.250

VERDELING VOLGENS AFWIKKELINGSJAAR (AAN NOMINALE WAARDE)

Uitstaande schuld

30.833
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Ondanks de nieuwe ﬁnanciële regelgeving en dankzij de goede rating van Aquaﬁn, blijft Aquaﬁn een betrouwbaar bedrijf
om in te investeren. We kunnen dan ook nog steeds rekenen op het spontane investeringsaanbod van investeerders en
ﬁnanciële instellingen.
Naast de ﬁnancieringen op lange en middellange termijn beschikt Aquaﬁn ook over een commercial paper programma
van 500 miljoen euro, 200 miljoen euro kredietlijnen als back-up voor het commercial paper programma, back-up
kredietlijnen van 100 miljoen euro, een gesyndiceerde lening van 100 miljoen euro die tevens enkel als back-up fungeert en
85 miljoen euro aan kredietlijnen op korte termijn bij 4 verschillende kredietinstellingen. Wanneer voor een kortere periode
niet meteen langetermijnﬁnanciering gevonden wordt, kan Aquaﬁn steeds beroep doen op dit ruime aanbod aan kredietlijnen op korte termijn.

TOELICHTING 5.10 OVERIGE VOORZIENINGEN
De voorzieningen opgenomen per 31 december 2017 hebben onder andere betrekking op juridische geschillen, verzekeringsdossiers, geschillen in het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst en verwerking van het slib gebufferd in
de installaties.

(IN DUIZEND EURO)

Bruto verplichtingen
Tussenkomsten van derden
Netto voorzieningen

2017

2016

9.903
-4.218
5.685

7.893
-4.868
3.025

EVOLUTIE VOORZIENINGEN PER AARD
(IN DUIZEND EURO)
Juridische
geschillen

Verzekeringsdossiers

Ingehouden
kosten

Slibbuffers

Totaal

VOORZIENINGEN PER 31/12/2016

4.692

788

2.188

225

7.893

Toevoegingen
Terugnames ongebruikte bedragen

110
-782

4.667
-2.134

243
-94

5.020
-3.010

VOORZIENINGEN PER 31/12/2017

4.802

6

4.721

374

9.903

374
4.802

6

4.721

374
9.529

Kortlopend 31/12/2017
Langlopend 31/12/2017
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EVOLUTIE VOORZIENINGEN PER AARD
(IN DUIZEND EURO)
Juridische
geschillen

Verzekeringsdossiers

Ingehouden
kosten

Slibbuffers

Totaal

VOORZIENINGEN PER 31/12/2015

5.316

2.089

1.393

129

8.927

Toevoegingen
Terugnames ongebruikte bedragen

-1.301

1.759
-964

96

-624

1.855
-2.889

VOORZIENINGEN PER 31/12/2016

4.692

788

2.188

225

7.893

225
4.692

788

2.188

225
7.668

Kortlopend 31/12/2016
Langlopend 31/12/2016

De voorziening voor verwerking van het slib gebufferd in
de installaties kan onmiddellijk doorgerekend worden naar
de drinkwatermaatschappijen, aangezien ze valt onder
de noemer “redelijke kosten”, zoals voorzien in de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest.
De overige posten met betrekking tot voorzieningen kunnen
niet of enkel op langere termijn doorgerekend worden naar
de drinkwatermaatschappijen, mits uitgebreide motivatie van
de redelijkheid van de betreffende kosten.

VOORZIENING VOOR JURIDISCHE GESCHILLEN
Voor juridische geschillen wordt een provisie aangelegd
ter waarde van een redelijke inschatting van de vordering
in het geval dat de kans dat de groep het geschil verliest
waarschijnlijk is. Per 31 december 2017 bedraagt de provisie
voor juridische geschillen 4,80 miljoen euro voor 112 geschillen.

VOORZIENING VOOR INGEHOUDEN KOSTEN
Onder deze voorziening worden alle resterende risico’s in
het kader van de beheersovereenkomst opgenomen,
in het bijzonder met betrekking tot mogelijke inbreuken op
de beheersovereenkomst of het risico op niet-redelijkheid
en dus niet-terugbetaling van bepaalde investerings- of
werkingskosten.
De provisie voor ingehouden kosten heeft enerzijds
betrekking op projecten die omwille van administratieve
redenen en een vertraagde/uitgestelde uitvoering van
gemeentelijke projecten nog niet opgeleverd werden (4.023
duizend euro) en anderzijds op inhouding van projectkosten
die na oplevering nog worden geregistreerd, de zogenaamde
“nagekomen kosten” (683 duizend euro). In het kader van
de controle op de afrekening nagekomen kosten 2014-2017
in 2018 werd uit voorzichtigheid nog een beperkte provisie
aangelegd.

VOORZIENING VOOR VERZEKERINGSDOSSIERS
Onder deze rubriek worden schadedossiers opgenomen
waarvan we vermoeden dat de schade geheel of gedeeltelijk
niet kan gerecupereerd worden bij de verzekeraar(s).
In 2017 werd het verzekeringsdossier m.b.t. schade
RWZI Brugge (betonproblematiek) deﬁnitief afgesloten.
Alle gemaakte kosten in het kader van herstel- en
beschermingsmaatregelen werden door de verzekeraar
vergoed.
Per 31 december 2017 bedraagt de provisie 6 duizend euro
voor 1 verzekeringsdossier.

VOORZIENING VOOR SLIBBUFFERS
Elk jaar wordt een provisie aangelegd voor de
verwerkingskost van het slib dat zich in de buffers bevindt.
De verwerkingskost van het gebufferde slib valt onder de
noemer “redelijke kosten” zoals voorzien in de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest.

Toelichtingen bij de geconsolideerde balans

TOELICHTING 5.11 PENSIOENVERPLICHTING
Binnen de pensioenverplichtingen onderscheidt men:
1. Provisies voor pensioenregelingen
2. Provisies voor brugpensioenen

PENSIOENVERPLICHTING
(IN DUIZEND EURO)

Provisie pensioenregelingen
- Toegezegde pensioenregelingen
- Toegezegde bijdrageregelingen
Provisie brugpensioenen
TOTAAL

1. PROVISIES VOOR PENSIOENREGELINGEN
Binnen de groep bestaan er twee types van pensioenplannen: toegezegde pensioenregeling (deﬁned beneﬁt plan
of kort DB-plan) en toegezegde bijdrageregeling (deﬁned
contribution plan of kort DC-plan).
Werknemers in dienst voor 01/01/2007 hebben een plan
van het type ‘vaste prestaties’ of te bereiken doel (DB-plan).
Werknemers in dienst vanaf 01/01/2007 hebben een plan
van het type ‘vaste bijdrage’ (DC-plan).
Deze plannen leven en overlijden worden beheerd door
AG Insurance nv. Ze worden onderschreven onder de vorm
van een groepsverzekering die voor iedere aangeslotene
individueel beheerd wordt.
Iedere werknemer met een contract van bepaalde of
onbepaalde duur wordt aangesloten.
• Bij de waarborg ‘overlijden’ onmiddellijk bij indiensttreding.
• Bij de waarborg ‘leven’ onmiddellijk bij indiensttreding,
doch ten vroegste en zeker op de leeftijd van 25 jaar.
De eindleeftijd van het plan is 65 jaar (eerste van de maand
die volgt op de 65ste verjaardag).

2017

2016

23.690
23.684
6
3.367

21.798
21.746
52
2.915

27.057

24.713

Werknemers in dienst voor 01/01/2007 (gesloten
populatie)
WAARBORG ‘LEVEN’
- Bij leven op de voorziene einddatum ontvangt de
aangeslotene een kapitaal dat gelijk is aan de
kapitalisatie van de premies Leven verhoogd met
de eventuele toegekende winstdeelname bij Leven.
- Het kapitaal Leven is verzekerd via een verzekeringsverrichting van het type Uitgesteld kapitaal zonder
terugbetaling van de reserves.
- Formule voorzien in het reglement:
• (200% S1 + 600% S2) x de diensttijd x 1,2
- S = 13,9 x bruto maandloon op 1 januari
- S1 = deel loon beperkt tot het Plafond Wettelijk
Pensioen voor Loontrekkenden
- S2 = deel loon boven het Plafond Wettelijk
Pensioen voor Loontrekkenden
- De diensttijd wordt berekend in jaren en volledige
maanden en is beperkt tot 40 jaar.
• Deze formule resulteert in een bepaald kapitaal.
Hiertegenover dient een premie betaald te worden.
• Vanaf de leeftijd van 60 jaar wordt er gerekend met
het gemiddelde loon van de laatste 5 jaar.
- De premies zijn volledig ten laste van de werkgever.
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WAARBORG ‘OVERLIJDEN’
- Bij overlijden van de aangeslotene voor de voorziene
einddatum voorziet het plan in de uitbetaling van een
kapitaal overlijden (aan de erfgenamen bij overlijden
van de aangeslotene).
- Dit kapitaal is gelijk aan:
• 200% S + (50% S x het aantal kinderen)

Werknemers in dienst vanaf 01/01/2007
WAARBORG ‘LEVEN’
- Bij leven op de voorziene einddatum ontvangt de
aangeslotene een kapitaal dat gelijk is aan de
kapitalisatie van de premies Leven verhoogd met
de eventuele toegekende winstdeelname bij Leven.
- Het kapitaal Leven is verzekerd via een verzekeringsverrichting van het type Uitgesteld kapitaal met
terugbetaling van de reserves.
- Formule voorzien in het reglement:
• 3,5% S1 + 15% S2
• Deze formule resulteert in een bepaalde premie.
Voor dit premiebedrag is er een bepaald kapitaal
verzekerd.
- De premies zijn volledig ten laste van de werkgever.

WAARBORG ‘OVERLIJDEN’
- Bij overlijden van de aangeslotene voor de voorziene
einddatum voorziet het plan in de uitbetaling van een
kapitaal overlijden (aan de erfgenamen bij overlijden
van de aangeslotene).
- Dit kapitaal is gelijk aan het hoogste van de volgende
twee bedragen:
• 200% S + (50% S x het aantal kinderen)
• De opgebouwde en gekapitaliseerde reserves
De schuld of eventueel vordering uit toegezegde pensioenregelingen wordt opgenomen in de balans. Bij dergelijke
regelingen komt het bedrag in de balans (de nettoverplichting)
overeen met de contante waarde van de brutoverplichting,
verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen
en aangepast voor niet-opgenomen pensioenkosten van
verstreken diensttijd. Om de toekomstige verplichting
getrouw te kunnen inschatten, wordt er een beroep gedaan
op een speciﬁeke actuariële berekening, de zogenoemde
projected unit credit methode.
Vanaf 1 januari 2016 worden de toegezegde bijdrageregelingen ook verwerkt als toegezegde pensioenregelingen.
De provisie voortvloeiend uit deze berekening bedraagt
21,79 miljoen euro op 31 december 2016 en 23,69 miljoen
euro op 31 december 2017.

PROVISIE TOEGEZEGD PENSIOEN
(IN DUIZEND EURO)

Actuele waarde van de verplichting
Fair value van de plan assets
TOEGEZEGD PENSIOENVERPLICHTING

2017

2016

68.418
44.728

62.955
41.157

23.690

21.798
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De actuariële berekening houdt rekening met onderstaande assumpties:

ASSUMPTIES
(IN DUIZEND EURO)

2017

2016

Loonsverhoging

3,5% per jaar tot leeftijd van 55
2% per jaar nadien
vermelde % zijn inclusief inflatie

3,5% per jaar tot leeftijd van 55
2% per jaar nadien
vermelde % zijn inclusief inflatie

Inflatie

2% per jaar
Dit % wordt toegepast ter berekening van
het plafond van de sociale zekerheid

2% per jaar
Dit % wordt toegepast ter berekening van
het plafond van de sociale zekerheid

Discount rate

1,70% per jaar (DB-plan)
2,00% per jaar (DC-plan)

1,70% per jaar (DB-plan)
1,90% per jaar (DC-plan)

Pensioenleeftijd

65 jaar voor iedereen

65 jaar voor iedereen

Levensverwachting

MR (Belgische sterftetafel mannen)
met correctie -3 jaar
FR (Belgische sterftetafel vrouwen)
met correctie - 3 jaar

MR (Belgische sterftetafel mannen)
met correctie -3 jaar
FR (Belgische sterftetafel vrouwen)
met correctie - 3 jaar

De wijzigingen in de contante waarde van de toegezegde pensioenregelingen zijn als volgt:

(IN DUIZEND EURO)

ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTO VERPLICHTING 31/12/2015 (DB-PLAN + DC-PLAN)

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
Bijdragen van deelnemers
Betaalde premies
Betaalde kosten
(Uit)betaalde vergoedingen
Actuariële winsten/verliezen
ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTO VERPLICHTING 31/12/2016 (DB-PLAN + DC-PLAN)

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
Bijdragen van deelnemers
Betaalde premies
Betaalde kosten
(Uit)betaalde vergoedingen
Actuariële winsten/verliezen
ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTO VERPLICHTING 31/12/2017 (DB-PLAN + DC-PLAN)

49.553

3.027
1.304
363

-851
9.559
62.955

4.033
1.075

-778
1.133
68.418
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De actuariële winsten en verliezen van de bruto verplichting 2017 kunnen verder opgesplitst worden in:
• aanpassingen op basis van de ervaring: 1.262 duizend euro;
• wijzigingen in de actuariële veronderstellingen: - 129 duizend euro.
De wijzigingen in de reële waarde van de fondsbeleggingen zijn als volgt:

(IN DUIZEND EURO)

MARKTWAARDE VAN DE FONDSBELEGGINGEN 31/12/2015 (DB-PLAN + DC-PLAN)

Rendement op fondsbeleggingen
Verwachte bijdragen van de groep
Bijdragen van deelnemers
Betaalde premies
Betaalde kosten
(Uit)betaalde vergoedingen
Actuariële winsten/verliezen
MARKTWAARDE VAN DE FONDSBELEGGINGEN 31/12/2016 (DB-PLAN + DC-PLAN)

Rendement op fondsbeleggingen
Verwachte bijdragen van de groep
Bijdragen van deelnemers
Betaalde premies
Betaalde kosten
(Uit)betaalde vergoedingen
Actuariële winsten/verliezen
MARKTWAARDE VAN DE FONDSBELEGGINGEN 31/12/2017 (DB-PLAN + DC-PLAN)

32.612

891
2.319
363

-849
5.821
41.157

652
2.889
0

-778
808
44.728

Toelichtingen bij de geconsolideerde balans

De kost opgenomen in de resultatenrekening met betrekking tot toegezegde pensioenregelingen omvat volgende elementen:

(IN DUIZEND EURO)

WIJZIGING IN DE ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTOVERPLICHTING (1)

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
Bijdragen van deelnemers
(Uit)betaalde vergoedingen
WIJZIGING IN DE WAARDE VAN DE FONDSBELEGGINGEN (2)

Verwacht rendement op fondsbeleggingen
Verwachte bijdrage van de groep
Verwachte bijdragen van de deelnemers
(Uit)betaalde vergoedingen
PENSIOENKOSTEN (1-2)

2017

2016

4.330

3.843

4.033
1.075
0
-778

3.027
1.304
363
-851

2.763

3.483

652
2.889
0
-778

1.650
2.319
363
-849

1.567

360

De reële waarde van de fondsbeleggingen per 31 december 2016 en per 31 december 2017 bestaat voor 100% uit in aanmerking
komende verzekeringscontracten (“qualifying insurance policies”).
De verdeling van de onderliggende activa per 31 december 2017 is als volgt:
•
•
•
•

Aandelen: 4,52%
Vastrentend: 75,66%
Onroerend goed: 16,70%
Overige: 3,12%
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Sensitiviteitsanalyse

TOEGEZEGDE PENSIOENREGELING (DEFINED BENEFIT PLAN)
(IN DUIZEND EURO)

DISCONTERINGSVOET

Actuele waarde van de brutoverplichting
Pensioenkosten
Activa

1,70%
Basis

1,20%
Scenario -0,50%

2,20%
Scenario +0,50%

1,70%
Vorig jaar

59.866.057
2.828.416
38.954.700

64.627.604
3.071.320
41.506.069

55.541.595
2.608.961
36.619.921

59.866.057

2,00%
Basis

1,50%
Scenario -0,50%

2,50%
Scenario +0,50%

59.866.057
2.828.416

56.454.375
2.643.118

63.550.842
3.029.326

-3
Basis

-2
Scenario +1

-4
Scenario -1

59.866.057
2.828.416
38.954.700

59.476.132
2.809.180
38.730.690

60.221.832
2.845.970
39.159.049

INFLATIEVOET

Actuele waarde van de brutoverplichting
Pensioenkosten
STERFTETAFEL MR/FR: LEEFTIJDSCORRECTIE

Actuele waarde van de brutoverplichting
Pensioenkosten
Activa

TOEGEZEGDE BIJDRAGEREGELING (DEFINED CONTRIBUTION PLAN)
(IN DUIZEND EURO)

DISCONTERINGSVOET

Actuele waarde van de brutoverplichting
Pensioenkosten
Activa

2,00%
Basis

1,50%
Scenario -0,50%

2,50%
Scenario +0,50%

1,90%
Vorig jaar

5.778.009
885.449
5.773.117

6.456.798
885.473
6.427.614

5.182.334
885.449
5.198.372

5.907.984
5.897.265

Toelichtingen bij de geconsolideerde balans

2. PROVISIES VOOR BRUGPENSIOEN
Brugpensioenregelingen worden ook verwerkt als toegezegde pensioenregelingen.
De groep neemt een voorziening op die berekend werd volgens de projected unit credit methode. De brugpensioenverplichting bedraagt 2,91 miljoen euro per 31 december 2016 en 3,37 miljoen euro per 31 december 2017.

BRUGPENSIOENVERPLICHTING
(IN DUIZEND EURO)

Brutoverplichting
NETTOVERPLICHTING

2017

2016

3.367

2.915

3.367

2.915

In de berekening werd gewerkt met onderstaande assumpties:

ASSUMPTIES
(IN DUIZEND EURO)

2017

2016

Loonsverhoging

3,5% per jaar tot leeftijd van 55
2% per jaar nadien
vermelde % zijn inclusief inflatie

3,5% per jaar tot leeftijd van 55
2% per jaar nadien
vermelde % zijn inclusief inflatie

Inflatie

2% per jaar
Dit % wordt toegepast ter berekening van
het plafond van de sociale zekerheid

2% per jaar
Dit % wordt toegepast ter berekening van
het plafond van de sociale zekerheid

Discount rate

0,90% per jaar

1,05% per jaar

Probabiliteit om
brugpensioen te nemen

Leeftijd < 50 jaar: 0%
Leeftijd ≥ 50 jaar: 20%

Leeftijd < 50 jaar: 0%
Leeftijd ≥ 50 jaar: 20%

Levensverwachting

MR (Belgische sterftetafel mannen)
met correctie -3 jaar
FR (Belgische sterftetafel vrouwen)
met correctie - 3 jaar

MR (Belgische sterftetafel mannen)
met correctie -3 jaar
FR (Belgische sterftetafel vrouwen)
met correctie - 3 jaar

De brugpensioenverplichting bedraagt 2,91 miljoen euro per 31 december 2016 en 3,37 miljoen euro per 31 december 2017.
Hier staan geen assets tegenover.
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Wijziging in de actuele waarde van de bruto verplichting voor brugpensioenen:

(IN DUIZEND EURO)

ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTO VERPLICHTING 31/12/2015

2.001

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
(Uit)betaalde vergoedingen
Actuariële winsten / verliezen

140
53
-17
738

ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTO VERPLICHTING 31/12/2016

2.915

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentelast
(Uit)betaalde vergoedingen
Actuariële winsten / verliezen

204
30
-6
224

ACTUELE WAARDE VAN DE BRUTO VERPLICHTING 31/12/2017

3.367

Sensitiviteitsanalyse

(IN DUIZEND EURO)

DISCONTERINGSVOET

Actuele waarde van de brutoverplichting
Pensioenkosten

0,90%
Basis

0,40%
Scenario -0,50%

1,40%
Scenario +0,50%

1,05%
Vorig jaar

3.367.497
220.663

3.504.660
229.785

3.237.331
212.007

3.27.732

TOELICHTING 5.12 HANDELSSCHULDEN EN OVERIGE TE BETALEN POSTEN
De handelsschulden en overige te betalen posten bedragen 92,46 miljoen euro per 31 december 2017. Ten opzichte van de
balans op 31 december 2016 betekent dit een stijging met 9,35 miljoen euro.
De toename van deze post evolueert samen met de toegenomen bedrijfsactiviteit en is ook in functie van de timing van
facturatie door de leveranciers respectievelijk de timing van betaling aan deze leveranciers.

(IN DUIZEND EURO)

Handelsschulden en overige te betalen posten

Toelichting

2017

2016

5.12

92.458

83.113

Toelichtingen bij de geconsolideerde balans

Binnen de handelsschulden en overige te betalen posten onderscheidt men: leveranciers, schulden met betrekking tot
bezoldigingen en sociale lasten, ontvangen voorschotten en ontvangen borgtochten. Onder de leveranciers zijn ook de ramingen
voor nog te ontvangen facturen opgenomen.
Per 31 december 2017 bedraagt het aantal dagen leverancierskrediet (berekend als: openstaande handelsschulden op ten
hoogste één jaar/inkopen inclusief btw * 365) 63 dagen. In 2016 was dit 59 dagen. De inkopen omvatten: de investeringen in
projecten tijdens het boekjaar, de mutatie in de vaste activa in aanbouw, de inkopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
en de diensten en diverse goederen.

(IN DUIZEND EURO)

Leveranciers
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Ontvangen voorschotten
Ontvangen borgtochten
TOTAAL

2017

2016

83.498
8.926
25
10

74.720
8.347
46
0

92.458

83.113

TOELICHTING 5.13 OVERIGE KORTLOPENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
De overige kortlopende ﬁnanciële verplichtingen bedragen 7,54 miljoen euro per 31 december 2017. Ten opzichte van de balans
op 31 december 2016 betekent dit een afname met 0,29 miljoen euro.

(IN DUIZEND EURO)

Overige kortlopende financiële verplichtingen

Toelichting

2017

2016

5.13

7.537

7.829

Toelichting

2017

2016

5.14

5.389

5.911

Het betreft hier overlopende rekeningen van het passief, in hoofdzaak te betalen intresten.

TOELICHTING 5.14 TE BETALEN BELASTING
(IN DUIZEND EURO)

Te betalen belasting

De uitstaande verplichting per 31 december 2017 heeft betrekking op nog te betalen vennootschapsbelasting, gewest-,
provincie- en gemeentelijke belastingen en taksen.
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Toelichtingen bij de
geconsolideerde winsten verliesrekening
TOELICHTING 6.0 GELEVERDE DIENSTEN
De groep realiseerde in 2016 een opbrengst van 309,58 miljoen euro uit geleverde diensten. In 2017 bedraagt deze opbrengst
310,62 miljoen euro.

(IN DUIZEND EURO)

Activiteiten binnen beheersovereenkomst
Activiteiten buiten beheersovereenkomst
TOTAAL

In het kader van de beheersovereenkomst verzamelt
Aquaﬁn het afvalwater van de Vlaamse gezinnen in
hoofdriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties.
Daarvoor bouwt Aquaﬁn eerst de noodzakelijke infrastructuur uit: collectoren voor afvalwater, pompstations en
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Aquaﬁn ﬁnanciert de
opgedragen projecten en de drinkwatermaatschappijen
betalen de investeringen terug. Voor projecten opgeleverd
vanaf 1 januari 2009 bedraagt de terugbetalingstermijn
voor de elektromechanische werken 15 jaar en voor de
bouwkundige werken 30 jaar. Voor activa die overgekocht
werden van de Vlaamse Milieumaatschappij bedraagt de
terugbetalingstermijn 20 jaar.

2017

2016

267.756
42.868

270.385
39.201

310.624

309.586

Aquaﬁn is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de
exploitatie van het bovengemeentelijke rioleringsstelsel en
de waterzuiveringsinstallaties. Het gezuiverde afvalwater
moet aan Vlaamse en Europese normen voldoen.
Buiten de beheersovereenkomst heeft Aquaﬁn nog een
speciﬁek aanbod ontwikkeld voor steden en gemeenten.
Een aantal steden en gemeenten hebben de bouw en het
onderhoud van hun riolen volledig uitbesteed aan Aquaﬁn.
Ook een aantal bedrijven laten hun afvalwater verwerken
door Aquaﬁn.

TOELICHTING 6.1 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
(IN DUIZEND EURO)

Overige bedrijfsopbrengsten

Toelichting

2017

2016

6.1

4.406

9.111

De overige bedrijfsopbrengsten bedragen 4,41 miljoen euro in 2017 ten opzichte van 9,11 miljoen euro in 2016.

Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Het betreft hier voornamelijk recuperaties van kosten die niet tot de reguliere omzet kunnen gerekend worden. Voorbeelden
hiervan zijn de doorfacturatie aan derden van de kosten van incidenten, opbrengsten van groene stroomcertiﬁcaten,
recuperaties met betrekking tot onderzoeksprojecten ….
In 2016 was er een sterke toename van deze rubriek als gevolg van de gerecupereerde bedrijfsvoorheffing voor onderzoeken ontwikkelingsactiviteiten. Deze inkomsten hadden betrekking op de ontheffingen van bedrijfsvoorheffing over de
boekjaren 2012, 2013 en 2014.
In 2017 was er de recuperatie van de bedrijfsvoorheffing over het boekjaar 2011.

TOELICHTING 6.2 GROND- EN HULPSTOFFEN, DIENSTEN EN
DIVERSE GOEDEREN
(IN DUIZEND EURO)

Grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

De kosten van grond- en hulpstoffen bedragen 154,47
miljoen euro in 2016 en 148,92 miljoen euro in 2017.
De voornaamste kostenbestanddelen zijn verbruik van gas
en elektriciteit, afvoer- en stortkosten van zand en slib,
onderhoudskosten, verbruik van chemicaliën, zuig-, spuiten ruimingswerken en exploitatiekosten aangerekend door
het Brusselse Gewest voor de zuivering van afvalwater
afkomstig uit het Vlaamse Gewest, studiebureaukosten,
externe medewerkers en wagenkosten, kosten voor
studiebureau en bouwkunde in het kader van de activiteiten
buiten de concessieovereenkomst.
In 2016 waren er een aantal uitzonderlijke factoren die
de kosten in dat jaar negatief hebben beïnvloed:
• impact van de zware regenval in de 1ste jaarhelft 2016
op de operationele kosten;
• historische regularisatie met betrekking tot gewestoverschrijdende afvalwaterzuivering tussen het Vlaamse
Gewest (via Aquaﬁn) en het Waalse Gewest (via Ipalle);
• extra kosten aangerekend door het Brusselse Gewest via
de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.

Toelichting

2017

2016

6.2

-148.924

-154.474

Onder deze rubriek werden in 2017 voor 122 duizend euro
aan onderzoekskosten onmiddellijk ten laste van het
resultaat genomen. Het direct toepasbare onderzoek is
gericht op kostenbeheersing, de garantie van de effluentnormen en de introductie van best beschikbare
technologieën. Het strategische onderzoek is gegroepeerd
rond de pijlers integraal waterbeheer, recuperatie van
energie en grondstoffen en de betrouwbaarheid en
performantie van de zuiveringsinfrastructuur vergroten.
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TOELICHTING 6.3 PERSONEELSKOSTEN
(IN DUIZEND EURO)

Personeelskosten

Toelichting

2017

2016

6.3

-74.628

-70.444

De personeelskosten bedragen 74,63 miljoen euro in 2017 en 70,44 miljoen euro in 2016. Onder de personeelskosten zijn
opgenomen: bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen, werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen, werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen, andere personeelskosten en brugpensioenvergoedingen.

DETAIL PERSONEELSKOSTEN
(IN DUIZEND EURO)

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Pensioenen
TOTAAL

Tijdens het boekjaar 2017 werden gemiddeld 967,8 VTE’s
tewerkgesteld, waarvan 782,8 voltijds en 249,5 deeltijds.
In totaal werden daadwerkelijk 1.546.537 uren gepresteerd.
Tijdens het boekjaar 2016 werden gemiddeld 928,8 VTE’s
tewerkgesteld, waarvan 746,0 voltijds en 244,3 deeltijds.
In totaal werden daadwerkelijk 1.499.448 uren gepresteerd.

2017

2016

52.983
14.734
4.060
2.698
154

50.170
14.268
3.344
2.517
145

74.628

70.444

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 2017 telde de
groep 802 voltijdse werknemers en 255 deeltijdse
werknemers, samen goed voor 990,4 VTE’s ; op 31 december
2016 telde de groep 772 voltijdse werknemers en 236
deeltijdse werknemers, samen goed voor 948,9 VTE’s.
Alle personeelsleden hebben een bediendenstatuut.

Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening

TOELICHTING 6.4 AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN,
VOORZIENINGEN
(IN DUIZEND EURO)

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen

Toelichting

2017

2016

6.4

-4.732

-1.518

Aangezien de groep geen materiële vaste activa erkent op de balans, heeft deze post enkel betrekking op
waardeverminderingen en voorzieningen. Meer bepaald betreft het hier mutaties in provisies voor voorzieningen, toegezegde
pensioenregelingen en brugpensioenen en mutaties in waardeverminderingen op vorderingen.
De toename resulteert voornamelijk uit de aangroei van de provisies voor voorzieningen, in het bijzonder voorzieningen voor
ingehouden kosten.

TOELICHTING 6.5 OVERIGE LASTEN
(IN DUIZEND EURO)

Overige lasten

Toelichting

2017

2016

6.5

-7.797

-7.967

De overige lasten bedragen 7,80 miljoen euro in 2017 en 7,97 miljoen euro in 2016. Die hebben hoofdzakelijk betrekking op
bedrijfsbelastingen: niet-aftrekbare btw, onroerende voorheffing, gewestelijke belastingen en andere ﬁscale bedrijfskosten.

TOELICHTING 6.6 FINANCIERINGSKOSTEN
(IN DUIZEND EURO)

Financieringskosten

Toelichting

2017

2016

6.6

-96.900

-107.629

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).
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(IN DUIZEND EURO)

Rente op kredieten en overige financieringskosten
Wijziging marktwaarde hedgingstructuren naar P&L

2017

2016

101.745
-4.845

107.704
-75

96.900

107.629

TOTALE FINANCIERINGSKOSTEN

De ﬁnanciële kosten en opbrengsten bevatten naast de rentelasten op ﬁnanciering op korte en lange termijn ook de kosten
en opbrengsten met betrekking tot het actief rentemanagement. De daling van zowel ﬁnanciële kosten en opbrengsten,
beide gerelateerd aan het actief rentemanagement, zijn ten opzichte van 2016 afgenomen omwille van de evolutie van de
marktwaarde van structuren die geoptimaliseerd werden. De hedging structuren, geoptimaliseerd in 2016, hadden een
grotere absolute marktwaarde dan deze die werden geherstructureerd in 2017 waardoor zowel kosten als opbrengsten
zwaarder belast werden in 2016.

CIJFERMATIG
(IN DUIZEND EURO)
2017

2016

27.361
27.867
506

31.109
31.844
735

Toelichting

2017

2016

6.7

27.916

31.870

Kosten rentemanagement (financieringskosten)
Inkomsten Rentemanagement (financieringsopbrengsten)
Resultaat rentemanagement

TOELICHTING 6.7 FINANCIERINGSOPBRENGSTEN
(IN DUIZEND EURO)

Financieringsopbrengsten

De ﬁnancieringsopbrengsten bedragen 27,92 miljoen euro in 2017 en 31,87 miljoen euro in 2016.
Het betreft hier voornamelijk opbrengsten uit het rentemanagement, als gevolg van de optimalisatie van hedgingstructuren.
Tevens opgenomen zijn intresten uit beleggingen en ontvangen verwijlintresten.

Toelichtingen bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening

TOELICHTING 6.8 WINSTBELASTINGEN
Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen voor lopende en voorgaande perioden worden gewaardeerd tegen het
bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd van of betaald aan de (Belgische) belastingautoriteiten.
Gelet op de speciﬁeke bepalingen binnen de beheersovereenkomst, heeft de groep geen tijdelijke verschillen op activa of
verplichtingen die aanleiding zouden geven tot het opzetten van een uitgestelde belastingschuld of -vordering.
Immers volgens artikel 43.1 van dezelfde beheersovereenkomst worden alle heffingen en belastingen die door Aquaﬁn
verschuldigd zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst vergoed via de drinkwatermaatschappijen.

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
(IN DUIZEND EURO)
2017

2016

6.363
-172
6.191

4.150
-219
3.931

9.964
10
5.969

8.536
41
3.557

15.943

12.134

5.419
-172
1.159
-215
6.191

4.124
-219
980
-955
3.931

6.191

3.931

Actuele belastinglast
Aanpassing belastinglast voorgaande jaren
Winstbelasting cfr. geconsolideerde winst- en verliesrekening
AANSLUITING TUSSEN DE EFFECTIEVE BELASTINGDRUK EN DE THEORETISCHE BELASTINGDRUK:

Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Onderhanden projecten in opdrachten van derden: % of completion
Doorrekening belastingen in het kader van de concessieovereenkomst
WINST VOOR BELASTINGEN
Tegen het wettelijke tarief van toepassing in België (34%)
Aanpassing winstbelasting vorige jaren
Niet-aftrekbare kosten
Aftrek voor risicokapitaal
Tegen het effectieve tarief van toepassing
WINSTBELASTING OPGENOMEN IN GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

In het kader van de concessieovereenkomst met het Vlaamse Gewest werd 3,56 miljoen euro respectievelijk 5,97 miljoen euro
aan vennootschapsbelasting doorgerekend naar de drinkwatermaatschappijen in 2016 respectievelijk 2017.
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TOELICHTING 6.9 WINST PER AANDEEL
(IN DUIZEND EURO)
Toelichting

2017

2016

9.964

8.536

9.742

8.162

9.744
-2
9.742

8.172
-10
8.162

6.9

9,73

8,15

6.9

9,73

8,15

6.9

9,73

8,15

6.9

9,73

8,15

Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
NETTOWINST
Toe te rekenen aan:
Houders van eigen-vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

WINST PER AANDEEL (IN EURO)
Gewone winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen
van de moedermaatschappij
Verwaterde winst per aandeel, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen
van de moedermaatschappij
WINST PER AANDEEL UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN (IN EURO)
Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten,
toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij
Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten,
toe te rekenen aan houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij

Alle aandelen van de groep zijn in handen van de Vlaamse Milieuholding.
Sinds 13 december 2011 bestaat het kapitaal uit 1.001.613 aandelen.
Per 31 december 2017 zijn alle aandelen voor 100% volgestort.

DIVIDEND PER AANDEEL
In april 2017 werd m.b.t. boekjaar 2016 een totaal dividend uitgekeerd van 7.788.162 euro of:
• 8,46 euro voor de aandelen die volledig volgestort zijn;
• 5,06 euro voor de aandelen die volledig volgestort zijn vanaf 30 juni 2016.
Indien de Algemene Vergadering de voorgestelde winstverdeling goedkeurt, zal op 24 april 2018 een bruto dividend
uitbetaald worden van 8,75 euro per aandeel.

Toelichtingen bij het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Toelichtingen bij
het geconsolideerde
kasstroomoverzicht
TOELICHTING 7.1 ONTVANGSTEN VAN KLANTEN
ONTVANGSTEN KLANTEN
(IN DUIZEND EURO)

Beheersovereenkomst
Waarvan:
Bouwactiviteit
Diensten
Activiteiten buiten de beheersovereenkomst
TOTAAL

Aquaﬁn wordt via de drinkwatermaatschappijen vergoed
voor zowel investerings- als werkingskosten.
De vergoedingen voor bouwactiviteiten betreffen de terugbetaling van opgeleverde rioolwaterzuiveringsinfrastructuur.
De terugbetalingstermijn van deze infrastructuur houdt
rekening met de verwachte levensduur. De toename van
de vergoeding is een gevolg van de uitbreiding van het
patrimonium.
De vergoedingen met betrekking tot diensten betreffen
in hoofdzaak een doorrekening van de werkingsuitgaven
van het hoofdkantoor en Operaties en de rentelasten,
vermeerderd met een vergoeding voor het eigen vermogen.
Omwille van de mismatch in timing tussen de uitbetaling
van gelden uit het Minafonds en de facturatie door de groep
aan de drinkwatermaatschappijen verleende het Kabinet
Omgeving en Natuur betalingsuitstel aan twee drinkwatermaatschappijen in het najaar van 2015. Hierdoor waren er
extra klantenontvangsten in 2016.

2017

2016

432.997
162.640
270.357
44.747

442.262
151.125
291.137
39.753

477.743

482.015

Bovendien waren er in 2016 een aantal uitzonderlijke
factoren die de kosten in dat jaar negatief hebben beïnvloed
(zie ook toelichting 6.2).
Ten slotte is er een toename van de klantenontvangsten in
het segment van de activiteiten buiten de beheersovereenkomst.
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Segmentrapportering

Segmentrapportering
Voor managementdoeleinden is de groep georganiseerd in twee operationele segmenten.
Enerzijds worden er bedrijfsactiviteiten uitgeoefend binnen de concessieovereenkomst (beheersovereenkomst) met het
Vlaamse Gewest (de bovengemeentelijke sanering). Anderzijds worden er activiteiten uitgeoefend voor Vlaamse steden en
gemeenten (de gemeentelijke sanering). Binnen dit laatste segment staat de groep in onmiddellijke concurrentie met andere
rioolbeheerders. Via de dochteronderneming Aquaplus richt de groep zich ook tot de industrie in Vlaanderen en voert ze op
beperkte schaal consultancy-opdrachten uit in het buitenland.

CIJFERMATIG
(IN DUIZEND EURO)
Concessieovereenkomst

Activiteiten buiten
beheersovereenkomst

Totaal

Vlaamse Gewest

Steden &
gemeenten

Overige

267.756
9.280
2.719.699
2.449.500

42.035
603
34.918
28.207

833
81
5.598
2.296

310.624
9.964
2.760.215
2.480.003

270.385
7.364
2.734.912
2.461.945

37.146
1.076
35.109
33.049

2.055
96
5.939
2.708

309.586
8.536
2.775.960
2.497.702

PER 31/12/2017
Geleverde diensten
Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Activa
Verplichtingen
PER 31/12/2016
Geleverde diensten
Winst voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Activa
Verplichtingen
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Informatieverschaffing
over verbonden partijen
In 2017 werden volgende vergoedingen toegekend aan managers op sleutelposities:

DIRECTIECOMITÉ
De totale brutoverloning die over 2017 aan de leden van het directiecomité – met inbegrip van de algemeen directeur – werd
toegekend, bedraagt:
•
•
•
•

basissalaris: 1.039.207,21 euro
variabel deel: 178.701,43 euro
pensioenrechten: 147.036,50 euro
andere vergoedingsbestanddelen: 169.987,10 euro

De variabele verloning over het boekjaar 2017 zal in 2018 worden uitgekeerd in de vorm van warranten.

Specifieke toelichtingen vereist onder het Wetboek van Vennootschappen

Speciﬁeke toelichtingen
vereist onder het Wetboek
van Vennootschappen

TEWERKSTELLING OP AFSLUITINGSDATUM VOLGENS BEROEPSCATEGORIE
(IN DUIZEND EURO)

Directieleden
Bedienden
TOTAAL

2017

2016

7,0
983,4

7,0
941,9

990,4

948,9

Vergoedingen toegekend aan directieleden : cfr. supra.
Door de groep of één van de ondernemingen van de groep werden geen voorschotten of leningen verstrekt aan directieleden.
Globaal bedrag van bezoldigingen voor het boekjaar toegekend aan bestuurders van de consoliderende vennootschap:
136.332 euro.
De vergoeding van de commissaris voor de statutaire controle over de jaarrekeningen van de groep bedraagt 60.000 euro
(exclusief btw) en wordt jaarlijks geïndexeerd.
In het kader van de controle op onze EMIR rapportering – opgedragen door de FSMA –werd in 2017 aan de commissaris in zijn
hoedanigheid van statutaire auditor een opdracht toevertrouwd. Voor deze prestaties werd een vergoeding van 9.100 euro
(exclusief btw) betaald. Daarnaast werd een aantal bijzondere opdrachten toegekend aan de commissaris of personen met
wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat. De totale vergoeding hiervoor bedraagt 214.855 euro (exclusief btw).
De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 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)
Het aandeel van de groep in deze onderneming bedraagt 75%
• 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 afvalwateren hemelwaterbeheer
uitbouwen, met respect voor
onze omgeving en het milieu.
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