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Eerste jaarhelft
in een notendop
Zoals voor veel bedrijven verliep de eerste jaarhelft van
2020 voor Aquaﬁn zeer bijzonder door de uitbraak van
het coronavirus. De lockdown die in België inging op
18 maart 2020 zorgde ervoor dat meer dan de helft van
de werven waarvan Aquaﬁn bouwheer is, werden
stilgelegd door de aannemer. Al vrij snel nam Aquaﬁn
het voortouw om een leidraad uit te werken met de
sector en de overheid voor een veilige heropstart van de
werven. De leidraad werd zeer positief onthaald en
mede dankzij de creatieve oplossingen van onze
technische partners kon al op 20 april 2020 ongeveer
80% van de Aquaﬁn-werven hervatten.
Onze kernactiviteit, het transporteren en zuiveren van
huishoudelijk afvalwater, is een essentiële dienst en
bleef ook tijdens de lockdown doorlopen. Vanzelfsprekend namen we de nodige maatregelen zodat onze
operationele medewerkers op elk moment veilig konden
werken.
Voor de ﬁnanciering van onze projecten, brachten we in
het voorjaar met succes een eerste groene obligatie
op de markt onder een gloednieuw Green Finance
Framework. Al enkele jaren merken we een toenemende
interesse van investeerders in duurzame projecten en
met dit Framework spelen we daarop in. Alle projecten
waarvoor Aquaﬁn ﬁnanciering zoekt, dragen bij tot
het verbeteren van de waterkwaliteit en een slim
waterbeheer. Ze hebben daardoor per deﬁnitie een
duurzaam karakter.

Slim waterbeheer is een thema dat door de klimaatverandering alsmaar hoger op de agenda komt in
Vlaanderen. Waar de klemtoon tot voor enkele jaren
vooral lag op het voorkomen van wateroverlast, treedt
vandaag het droogteprobleem meer en meer op de
voorgrond. Terecht, want dit jaar was het in het voorjaar
al bijzonder droog gedurende een lange periode.
Minder afvoer van regenwater naar de riool en meer
lokale inﬁltratie en buffering zijn adaptieve maatregelen
die Aquaﬁn al geruime tijd verwerkt in zijn projecten.
In de hemelwaterplannen die we opmaken voor steden
en gemeenten integreren we waar mogelijk nu ook
opportuniteiten voor de aanpak van droogte.
Om ontwerpers en inrichters van de publieke ruimte te
inspireren op dat vlak, lanceerden we in juni samen met
Vlario, kenniscentrum voor de riolerings- en afvalwatersector, de website www.blauwgroenvlaanderen.be.
Ook particulieren vinden er tal van mogelijkheden voor
toepassingen in hun tuin.
De expertise die Aquaﬁn opbouwde in duurzaam
waterbeheer, heeft ertoe geleid dat onze Algemeen
Directeur Jan Goossens deel uitmaakt van een High
Level Taskforce Droogte die de Vlaamse Regering deze
zomer samenstelde. Eerder kreeg het bedrijf ook al het
vertrouwen van het Gewest om via een coördinerende
rol de gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen
beter op elkaar af te stemmen met het oog op de
nakende deadline van de Kaderrichtlijn Water. Een rol
waarop we ons in de eerste jaarhelft intensief hebben
voorbereid.

Eerste jaarhelft in een notendop
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Belangrijke gebeurtenissen en risico’s

Belangrijke gebeurtenissen
en risico’s
Belangrijke gebeurtenissen tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 en
voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden
van het boekjaar
IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP
DE BEDRIJFSACTIVITEITEN
De uitbraak van het coronavirus had in maart een grote
impact op het bedrijfsleven, ook bij Aquaﬁn. Thuiswerk werd
de norm voor alle functies die dat toelaten. Toch is Aquaﬁn
erin geslaagd om snel de omslag te maken naar een andere
manier van werken. De operationele activiteiten bleven
nagenoeg volledig doorlopen, afgezien van bepaalde onderhoudswerken die konden worden uitgesteld. De zuivering
van afvalwater is dan ook een cruciale dienst die niet mag
stilvallen. We ondersteunden onze operationele teams en
onderhoudsteams met een leidraad voor een veilige
organisatie van hun dagelijkse activiteiten, op basis van de
maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
De activiteiten op de lopende werven van onze rioleringsprojecten werden wel grotendeels stilgelegd. Dit gebeurde
steeds op initiatief van de aannemers omdat de
bescherming van de arbeiders tegen het coronavirus op de
werf niet kon gegarandeerd worden. Uiteraard komen
veiligheid en gezondheid altijd op de eerste plaats en had
Aquaﬁn hier begrip voor. Op initiatief van Aquaﬁn werd
binnen de sector al snel werk gemaakt van een leidraad om
de werven in veilige omstandigheden terug te kunnen
opstarten. Tegen eind april was dat het geval voor 8 op
de 10 werven.
De onderbreking van de bouwactiviteiten heeft onvermijdelijk een impact op de realisatie van de investeringen.
Voor het Vlaamse Gewest brachten we voor 71 miljoen euro
aan projecten op de markt. We leverden investeringsprojecten
op aan het Gewest voor een totale aannemingswaarde van
47 miljoen euro. Daarbovenop werden voor 13 miljoen euro
aan asset management projecten uitgevoerd en opgeleverd.
Voor steden en gemeenten rondden we 163 projecten af
met een totale omzet van 50 miljoen euro. We brachten
voor onze gemeentelijke klanten ook voor 39 miljoen euro
aan projecten op de markt.

We verwachten een eerder beperkte ﬁnanciële impact op
de resultaten voor 2020. We realiseren beperkt minder
bedrijfsopbrengsten door de tijdelijke onderbreking van de
werken op onze werven. Hiervoor ontvangen we onder
meer vorderingsstaten van aannemers en kosten van
studiebureaus, die we doorrekenen aan onze gemeentelijke
klanten. Bovengemeentelijk liggen de inkomsten van onze
werkingskosten vast door middel van een jaarbudget.
Daartegenover staan nu ﬂuctuerende kosten omwille van
personeelsgerelateerde uitgaven met voornamelijk minder
kosten op het gebied van brandstof en opleidingen, maar
stijgende kosten op het gebied van veiligheidsmateriaal.

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN
IS NIEUWE AANDEELHOUDER
Sinds 19 mei 2020 is de Participatie Maatschappij Vlaanderen
(PMV) de nieuwe en enige aandeelhouder van Aquaﬁn.
De overdracht gebeurde in uitvoering van het Vlaamse
regeerakkoord dat bepaalde dat onze vorige aandeelhouder,
de Vlaamse Milieuholding (VMH), zou worden ontbonden.
Concreet is PMV op 19 mei 2020 met VMH gefuseerd, door
middel van een overname. Voor PMV zal een waarnemer de
vergaderingen van de raad van bestuur van Aquaﬁn bijwonen.
Net als VMH voordien, heeft ook PMV het Vlaamse Gewest
als enige aandeelhouder. Er is dus geen wijziging qua
ultieme aandeelhouder voor Aquaﬁn: dit blijft voor 100%
het Vlaamse Gewest. De beheersovereenkomst met het
Vlaamse Gewest blijft ongewijzigd, waardoor deze wijziging
geen impact heeft op de werking van Aquaﬁn.

OPLEVERINGEN
Het opleveringsprotocol heeft in het verleden gezorgd voor
een verduidelijking van de bepalingen in de beheersovereenkomst rond de oplevering van investeringsprojecten.
Aquaﬁn kreeg hierdoor grotere rechtszekerheid.
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Bij een oplevering verwerft Aquaﬁn immers vaststaande
vorderingen op de drinkwatermaatschappijen, waarvoor het
Vlaamse Gewest als co-debiteur optreedt. Het totale bedrag
van deze vorderingen is de bovengrens voor de uitstaande
langetermijnleningen onder affectatie 1. De opleveringen
hebben dus een rechtstreeks verband met de hoeveelheid
langetermijnleningen die kunnen opgenomen worden.
Hoewel het protocol zorgde voor verduidelijking, wordt nog
verder overleg gepleegd over een aantal speciﬁeke dossiers.
De voornaamste oorzaken zijn van administratieve aard
en de door de overheid geformuleerde voorbehouden.
Deze voorbehouden zijn randvoorwaarden van een project
die ervoor zorgen dat Aquaﬁn afhankelijk is van acties van
derden vooraleer een project kan worden opgeleverd.
Per 30 juni 2020 bedraagt de totale waarde van betwiste
projecten inclusief aanverwante kosten 16,4 miljoen euro.
In het eerste semester van 2020 kon de provisie met
betrekking tot reeds ingediende dossiers licht afnemen
omwille van het ﬁnaal opleveren van één dossier.

125 MILJOEN EURO PROJECTFINANCIERING
VIA GROENE OBLIGATIE
Om onze positionering als duurzaam bedrijf extra kracht
bij te zetten, maakte Aquaﬁn begin 2020 een nieuw Green
Finance Framework op, ter vervanging van het Green Bond
Framework van 2015. Dit Framework is een leidraad voor
(potentiële) investeerders in Aquaﬁn en is gebaseerd op
een balansanalyse. Aquaﬁn heeft zijn activa onderverdeeld is
strikt groen en niet-groen. Hiertegenover wordt de uitstaande
groene schuld afgezet om na te gaan hoeveel van het groene
actief nog geﬁnancierd kan worden met bijkomende groene
ﬁnanciering. Deze analyse wordt op een transparante wijze
gedocumenteerd in het Green Finance Framework en
wordt periodiek gepubliceerd in het Green Finance Report.
Het Framework kreeg een positieve externe review van het
onafhankelijke gespecialiseerde bureau Sustainalytics.
Hoewel Aquaﬁn in juni een eerste groene obligatie uitgaf
onder het nieuwe Green Finance Framework is er nog veel
potentieel voor toekomstige groene uitgiftes. Begeleid door
ABN Amro werd 125 miljoen euro opgehaald op een looptijd
van 10 jaar bij een twintigtal, hoofdzakelijk nieuwe,
investeerders. De obligatie heeft een notering op Euronext
Growth.
Aquaﬁn engageert zich om jaarlijks een Green Finance
Report op te maken waarin de investeerders zullen kunnen
opvolgen wat de ecologische impact van hun investering is.
Zowel het Green Finance Framework als het Green Finance
Report kunnen worden geconsulteerd op onze website:
Corporate \ Investor Relations \ Groene Financiering.

AQUAFIN BEREIDT ZICH VOOR OP
COÖRDINERENDE ROL IN DE SECTOR
Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering wijst Aquaﬁn
een coördinerende rol toe om de investeringen van het
Gewest en de steden en gemeenten beter op elkaar af te
stemmen en synergieën op te zetten. In nauw overleg met
de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG) en sectorvertegenwoordigers
Vlario en Aquaﬂanders, bereidt Aquaﬁn zich sindsdien voor
op de concrete invulling van die rol.

VLAAMSE REGERING KEURT OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2021 GOED
Op 17 juni 2020 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring
aan een nieuw Optimalisatieprogramma, het OP2021.
Als gevolg hiervan draagt het Gewest aan Aquaﬁn opnieuw
voor 230 miljoen euro aan nieuwe projecten op voor
uitvoering. Daarvan is 100 miljoen euro voorzien voor nieuwe,
bovengemeentelijke projecten en 130 miljoen euro voor
projecten in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten.
Met deze projecten neemt het Gewest een deel van de
investeringen in rioleringen over van de gemeenten en
draagt deze voor uitvoering mee op aan Aquaﬁn.
Naast deze 230 miljoen euro voor het OP2021 keurde de
Vlaamse Regering ook het voorstel goed om 50 miljoen
euro ter beschikking te stellen voor de overloop van het
investerings- en renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009.

ACTIEPLAN DUURZAAM ONDERNEMEN
SUCCESVOL AFGEROND
In 2019 ondertekende Aquaﬁn het Voka Charter Duurzaam
Ondernemen. Hiermee engageerden we ons om drie
opeenvolgende jaren een actieplan te deﬁniëren en te
realiseren dat leidt tot concrete stappen op het vlak van
duurzaamheid. Het actieplan is gekoppeld aan de
Sustainable Development Goals die door de Verenigde
Naties in 2015 zijn vastgesteld als wereldwijde doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling. In het voorjaar van 2020
oordeelde een onafhankelijke jury dat Aquaﬁn de acties
van het eerste actiejaar succesvol had afgerond. Het gaat
om een 16-tal concrete acties, minstens één voor elk van
de 5 P’s: people, planet, prosperity, peace en partnership.
Enkele voorbeelden zijn: het opzetten van duaal leren
(combinatie van onderwijs en praktijkervaring in een
bedrijf), maatregelen voor meer biodiversiteit op de
bedrijfsterreinen, een vernieuwd onthaalbeleid voor nieuwe
medewerkers, initiatieven om het aantal verplaatsingen
te verminderen, de productie van groene stroom vergroten,
optimaliseren van de communicatie rond uitvoeringsprojecten, ….

Belangrijke gebeurtenissen en risico’s
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Kerncijfers

Kerncijfers
Kerncijfers op 30 juni 2020
IN DUIZEND EURO

Bedrijfsopbrengsten
Te bestemmen winst
Balanstotaal
Eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn

30-06-2020

31-12-2019

282.223
9.063
3.676.001
285.875
161.276
2.113.085

577.431
12.204
3.661.385
276.808
218.653
2.011.632

1.098
49
1.147

1.095
55
1.150

AANTAL

Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers totaal

Op 30 juni 2020 was Aquaﬁn verantwoordelijk voor de exploitatie van 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het
afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, had Aquaﬁn 6.648 km leidingen in beheer. Aquaﬁn beheert
1.888 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest op 30 juni 2020
Opgeleverde projecten (1)
Gegund en aanbesteed (2)
Ontwerp (3)
Totaal in uitvoering (2) + (3)

Aantal projecten

Waarde (miljoen euro)

3.384
372
1.085
1.457

4.183,22
490,86
1.315,92
1.806,78
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Verkorte ﬁnanciële staten
BALANS IN DUIZEND EURO

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Codes

30-06-2020

31-12-2019

20/28

3.369.751

3.359.680

22/27

3.366.408

3.356.359

Terreinen en gebouwen

22

235.985

235.457

Installaties, machines en uitrusting

23

2.755.136

2.806.901

Meubilair en rollend materieel

24

1.020

1.260

Overige materiële vaste activa

26

133

179

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

27

374.134

312.563

28

3.342

3.321

280/1

3.260

3.242

280

3.260

3.242

284/8

82

79

284

81

78

285/8

1

1

29/58

306.250

301.705

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

186.647

214.297

Bestellingen in uitvoering

37

186.647

214.297

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

16.956

30.871

Handelsvorderingen

40

9.278

22.444

Overige vorderingen

41

7.679

8.427

50/53

5.000

74

Geldbeleggingen

51/53

5.000

74

Liquide middelen

Overige beleggingen

54/58

54.233

12.890

Overlopende rekeningen

490/1

43.415

43.572

20/58

3.676.001

3.661.385

TOTAAL DER ACTIVA

Verkorte financiële staten

BALANS IN DUIZEND EURO

PASSIVA

Codes

30-06-2020

31-12-2019

10/15

1.105.753

1.097.185

10

248.400

248.400

100

248.400

248.400

13

28.408

28.408

Wettelijke reserve

130

14.908

14.908

Beschikbare reserve

133

13.500

13.500

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Reserves

Overgedragen winst

14

9.068

5

Kapitaalsubsidies

15

819.878

820.372

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

3.757

4.496

160/5

3.757

4.496

160

444

488

163/5

3.312

4.008

17/49

2.566.491

2.559.704

17

1.920.546

1.718.109

170/4

1.920.322

1.717.886

173

1.920.322

1.717.886

Overige schulden

178/9

224

223

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

626.839

830.041

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

192.763

293.745

Financiële schulden

43

175.001

231.356

430/8

175.001

231.356

44

62.603

76.474

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

Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

440/4

62.603

76.474

46

181.008

204.444

45

15.464

15.028

Belastingen

450/3

7.604

5.269

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

7.860

9.759

Overige schulden

47/48

0

8.994

Overlopende rekeningen

492/3

19.106

11.554

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.676.001

3.661.385
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RESULTATENREKENING IN DUIZEND EURO

Codes

30-06-2020

30-06-2019

70/74

282.223

298.832

70

304.603

252.092

en in de bestellingen in uitvoering

71

-27.651

39.597

Andere bedrijfsopbrengsten

74

5.271

7.143

60/64

239.459

253.401

60

53.807

55.523

600/8

53.807

55.523

Diensten en diverse goederen

61

46.526

62.826

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

42.960

41.142

630

93.932

90.255

631/4

0

-157

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

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen

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

635/7

-739

192

Andere bedrijfskosten

640/8

2.973

3.620

9901

42.764

45.430

75

5.553

28.334

751

5.539

28.327

752/9

14

7

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst van het boekjaar voor belasting
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Winst van het boekjaar
TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

65

35.658

63.772

650

33.231

34.529

652/9

2.427

29.243

9902

12.659

9.993

76

18

0

76

18

0

66

0

2

66

0

2

9903

12.677

9.991

67/77

3.615

3.559

670/3

3.615

3.599

9904

9.063

6.432

9905

9.063

6.432

15

16

Verkorte financiële staten 30 juni 2020

Toelichting bij balans en
resultatenrekening
Commentaar bij de balans
Het saldo aan vaste activa neemt toe in vergelijking met
31 december 2019. De stijging met 10 miljoen euro tot
3.366 miljoen euro ligt in lijn met eerdere jaren en is toe te
schrijven aan de netto-aangroei van de investeringen in de
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse Gewest.
Enerzijds stijgen de werken in uitvoering ‘activa in aanbouw’
per saldo met 62 miljoen euro ten opzichte van einde 2019.
Het gaat om de netto-aangroei en dus het verschil tussen
nieuwe investeringen die overgeboekt worden naar
Installaties, machines en uitrusting (35 miljoen euro) en de
aangroei van nieuwe investeringen. Anderzijds daalt de post
installaties, machines en uitrusting met 52 miljoen euro.
Dat is het gevolg van toegenomen afschrijvingen, die slechts
gedeeltelijk gecompenseerd worden door een stijging van
deze rubriek als gevolg van de overboeking vanuit de
werken in uitvoering.
De vlottende activa nemen per saldo toe met 5 miljoen
euro tot 306 miljoen euro. Het saldo in de bestellingen in
uitvoering heeft betrekking op activiteiten van Aquaﬁn
buiten de opdracht van het Vlaamse Gewest. Dankzij strikte
opvolging werden er meer afgewerkte projecten in resultaat
genomen volgens de completed contract methode en
zorgde dit voor een daling van 28 miljoen euro tot
187 miljoen euro. De tijdelijke sterke stijging van de liquide
middelen is het gevolg van de opname van een green bond
in de loop van juni.
Het eigen vermogen neemt met 9 miljoen euro toe, volledig
toe te kennen aan de post overgedragen winst, wat het
resultaat weergeeft over de periode 1 januari 2020 tot en
met 30 juni 2020.

De toevoegingen en terugnames van voorzieningen op
het vlak van opleveringen, nagekomen kosten, juridische
geschillen en terugname op ontslagvergoedingen zorgt voor
een netto-afname van de voorzieningen met 0,7 miljoen
euro ten opzichte van het saldo per 31 december 2019.
De schulden zijn toegenomen met 7 miljoen euro tot
2.566 miljoen euro. De ﬁnanciële schulden op meer dan een
jaar stijgen met 202 miljoen euro ingevolge de uitgifte van
een green bond en bijkomende ﬁnanciering onder affectatie.
Verder tonen de schulden op meer dan één jaar die binnen
het jaar vervallen een daling van 100 miljoen euro ten
gevolge van een aantal bullet-ﬁnancieringen die in de loop
van de eerste jaarhelft van 2020 op vervaldag kwamen.
Ook daalden het uitstaand volume commercial paper
(ﬁnanciële schulden die binnen het jaar vervallen) en de
handelsschulden met respectievelijk 56 miljoen euro en
13 miljoen euro (als gevolg van minder ontvangen facturen
door het coronavirus). Voor de werken in uitvoering voor
(gemeentelijke) opdrachten die niet werden opgedragen
door het Vlaamse Gewest werden reeds vooruitbetalingen
ontvangen voor een bedrag van 181 miljoen euro. Dit is een
daling van 23 miljoen euro, omwille van de strikte opvolging
van de gemeentelijke projecten en de tijdelijke stillegging
van de werven omwille van het coronavirus.
De overlopende rekeningen van het passief tonen een totale
stijging van 8 miljoen euro. De pro rata rentelasten van de
bovengemeentelijke ﬁnancieringen, die een onderdeel vormen
van deze rekeningen, liggen 7 miljoen euro hoger dan per
31 december 2019 en verklaren 80% van de stijging.

Toelichting bij balans en resultatenrekening

Commentaar bij de resultatenrekening
In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest
is bepaald dat de vergoeding van Aquaﬁn gebeurt op
basis van de doorrekening van alle redelijke kosten,
verhoogd met een vergoeding voor de aandeelhouder(s)
die gebaseerd is op de inbreng in het eigen vermogen.
Sinds 2014 wordt de redelijkheid van de werkingskosten
vertaald in een vergoedingsmodel gebaseerd op geleverde
prestaties, waarbij het resultaat van de formule als
redelijk wordt beschouwd.
Er is een daling van de bedrijfsopbrengsten en -kosten
van respectievelijk 17 miljoen euro en 14 miljoen euro.
Aquaﬁn levert onder meer goederen en diensten
rechtstreeks aan de gemeente. Omwille van de tijdelijke
stillegging van deze projecten door de uitbraak van
COVID-19 maar voornamelijk de strikte opvolging van
de oplevering van deze gemeentelijke projecten conform
de waardering volgens completed contract methode is
er een sterke afname van wat als bestellingen in
uitvoering wordt beschouwd. Per 30 juni 2019 bedraagt
deze rubriek toename in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering een afname van 27 miljoen euro ten opzichte
van de toename van 40 miljoen euro per jaareinde.
Onder de andere bedrijfsopbrengsten wordt een bedrag
van 4 miljoen euro opgenomen. Dat is het positieve
verschil tussen de geboekte werkingskosten en het
resultaat van de formule volgens het vergoedingsmodel.

De voorzieningen voor risico’s en kosten reﬂecteren de
mutatie van de provisies voor opleveringen, nagekomen
kosten, juridische geschillen en ontslagvergoedingen.
De ﬁnanciële opbrengsten en kosten bevatten naast de
rentelasten op ﬁnanciering op korte en lange termijn
ook de kosten en opbrengsten van het actief rentemanagement. In de eerste jaarhelft van 2019 werden
drie rente-indekkingsstructuren geoptimaliseerd. Dit
impliceerde de betaling van de marktwaardes van de
oorspronkelijke indekkingen voor meer dan 25 miljoen
euro en de ontvangst van de marktwaardes van de
nieuwe (out-of-the money) indekkingen voor een totaal
bedrag van bijna 24 miljoen euro. Dit staat in contrast
met de eerste jaarhelft van 2020, waarin slechts een
zeer beperkte uitgave ter waarde van 0,1 miljoen euro
voor de optimalisatie van één indekkingsstructuur werd
uitgevoerd en een gespreide resultaatname van een
herstructurering uit 2013. Er stonden geen ontvangsten
tegenover. Dit verklaart de lagere opbrengsten uit
vlottende activa en de lagere andere ﬁnanciële kosten
en bijgevolg ook de lagere totale ﬁnanciële opbrengsten
en kosten.
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Toelichting buiten balans
RENTEMANAGEMENT
Gelet op de hoogte van de langetermijnschuld van Aquaﬁn
stemde de raad van bestuur er in 2006 mee in om het
renterisico actief te beheren. Het kader bepaalt dat het
renterisico verbonden aan de ﬁnanciële schulden als volgt
mag ingedekt worden:

Gebudgetteerde langetermijnschuld (maximaal 5 jaar
forward):
• 50% mag ingedekt worden.
Elke indekkingstransactie is bij afsluiting volledig
gedocumenteerd en gekoppeld aan een (gebudgetteerde)
onderliggende lening.

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

Volgende tabel illustreert de verdeling van het uitstaand
kapitaal van lange- en middellangetermijnleningen op basis
van het rentetype, al dan niet als gevolg van een renteindekking.
Per 30 juni 2020 bedraagt de marktwaarde van de
instrumenten gebruikt voor het indekken van het renterisico
-409 miljoen euro. Dit betekent een daling van de
marktwaarde met 73 miljoen euro ten opzichte van 31
december 2019, die het gevolg is van een sterke daling van
de marktrentevoeten.

Kortetermijnschuld
• wordt niet ingedekt.

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

30/06/2020

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

1.878.085
146.250
88.750
2.113.085

31/12/2019

1.603.715
290.417
117.500
2.011.632
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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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