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Een blik op de eerste jaarhelft

Een blik op de eerste jaarhelft
Halfweg 2021 is er nog steeds een beperkte impact van
het coronavirus en de bijhorende maatregelen. Zo konden
plaatsbezoeken voor grondverwervingen doorgaan.
Onder andere hierdoor zijn eind juni minder projecten
aanbesteed en opgeleverd dan gepland, maar desondanks
blijft de jaardoelstelling overeind.
Tegelijk bereidt Aquaﬁn zich verder voor op de coördinerende rol in de sector die het Vlaamse Gewest ons
toekende. Met een aantal pilootgemeenten test Aquaﬁn
dit jaar enkele mogelijke uitgangspunten voor een goed
werkend kader om bovengemeentelijke en gemeentelijke
investeringen in de rioleringsinfrastructuur maximaal
op elkaar af te stemmen. De uiteindelijke principes van
dat kader zullen in 2022 worden vastgelegd in een
nieuwe beheersovereenkomst tussen Aquaﬁn en het
Vlaamse Gewest.
Infrastructuur moet zo lang mogelijk optimaal renderen.
Op vraag van de Vlaamse Regering werkte Aquaﬁn
samen met Vlario, VVSG, AquaFlanders, de Vlaamse
Milieumaatschappij en de rioolbeheerders minimumvereisten uit voor rioolinspecties over alle gemeentelijke
en bovengemeentelijke riolen. Tegen 2027 wil de Vlaamse
Regering namelijk een uniform, gebiedsdekkend beeld
hebben van de toestand waarin de riolen verkeren en
wil ze de belangrijkste risico’s kennen. Door op het juiste
moment in te grijpen wordt enerzijds vermeden dat er
te snel vervangen wordt en kan anderzijds vermeden
worden dat de riool faalt, met grote economische,
ecologische en maatschappelijke schade tot gevolg.

Zo’n preventief asset management past Aquaﬁn al veel
langer toe op de riolen die het voor het Vlaamse Gewest
beheert en voor klantgemeenten die dat wensen.
Momenteel ontwikkelt Aquaﬁn in co-creatie met enkele
gemeenten een digitaal platform dat hen op elk moment
een transparant en volledig beeld geeft van hoe hun
riolering eraan toe is en welke inspecties op de planning
staan. Rosi (Return On Sewage Investment), zoals het
platform heet, zal op korte termijn voor een nog betere
klantenbeleving zorgen.
Dit jaar zet Aquaﬁn ook grote stappen met betrekking
tot zijn duurzaamheidsambities. Op de zuiveringsinstallatie in Antwerpen-Zuid startte de opbouw van
een unit die biomethaan zal produceren uit het biogas
dat ontstaat na de vergisting van zuiveringsslib. Vanaf
september zal dit groene gas rechtstreeks in het
aardgasnet geïnjecteerd worden.
Tot slot zijn intussen de grondige verbouwingen aan het
hoofdkantoor van Aquaﬁn in Aartselaar volop aan de
gang. Tegen de zomer van 2022 herrijst hier een campus
die op vele vlakken een voorbeeld van duurzaamheid is.
De gebouwen worden opgetrokken volgens de principes
van circulair bouwen en zullen verwarmd en gekoeld
worden met hernieuwbare energie uit zonnepanelen en
riothermie. Uiteraard zullen ook hergebruik van regenwater en gezuiverd afvalwater centraal staan. De hele
site wordt bovendien ecologisch ingericht en nodigt uit
tot ontmoeten en connecteren. Het hele bedrijf kijkt nu
al uit naar wat een zichtbare uiting wordt van alles waar
Aquaﬁn voor staat.
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Belangrijke gebeurtenissen en risico’s

Belangrijke gebeurtenissen
en risico’s
Belangrijke gebeurtenissen tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 en
voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden
van het boekjaar
TWEEDE SCHIJF VAN ELFDE EIB-LENING
ONDERTEKEND
In 2019 sloten Aquaﬁn en de Europese Investeringsbank
(EIB) een elfde leningsovereenkomst af die een kaderovereenkomst was ter waarde van in totaal 200 miljoen
euro. Na de opname van een eerste tranche van 100 miljoen
euro in 2019, werd in maart 2021 ook het tweede krediet
ter waarde van 100 miljoen euro ondertekend door beide
partijen.

JAARDOELSTELLINGEN AANBESTEDINGEN
EN OPLEVERINGEN
In tegenstelling tot vorig jaar, moesten in de eerste jaarhelft
van 2021 geen bouwwerkzaamheden worden stilgelegd omdat
de coronamaatregelen niet konden gerespecteerd worden.
De leidraad die Aquaﬁn in de eerste lockdown samen met
de sector en de overheid ontwikkelde, maakte het mogelijk
om veilig te kunnen blijven doorwerken. Toch drukte corona
nog een stempel op de doorlooptijd van projecten. Zo konden
onderhandelaars slechts een beperkt aantal plaatsbezoeken
voor grondverwervingen organiseren en maakte niet elke
gemeente even vlot mee de overstap naar digitale infomomenten voor de bewoners.
Op 30 juni was er dan ook een lichte achterstand in het
volume aanbestede en opgeleverde projecten. Tot dan
brachten we voor 24 miljoen euro aan assetmanagementprojecten, 62 miljoen euro bovengemeentelijke investeringsprojecten en 28 miljoen euro gemeentelijke projecten op
de markt. In de eerste helft van het jaar hadden we voor
9 miljoen euro aan assetmanagementprojecten en 35 miljoen
euro aan bovengemeentelijke investeringsprojecten
opgeleverd. De verwachting blijft echter dat Aquaﬁn tegen
het einde van het jaar de ambitieuze jaardoelstellingen
zal halen.

OPLEVERINGEN
Het opleveringsprotocol heeft in het verleden gezorgd
voor een verduidelijking van de bepalingen in de beheersovereenkomst rond de oplevering van investeringsprojecten.
Aquaﬁn kreeg hierdoor grotere rechtszekerheid. Bij een
oplevering verwerft Aquaﬁn immers vaststaande vorderingen
op de drinkwatermaatschappijen, waarvoor het Vlaamse
Gewest als co-debiteur optreedt. Het totale bedrag van
deze vorderingen is de bovengrens voor de uitstaande
langetermijnleningen onder affectatie. 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 2021 bedraagt de totale waarde van deze speciﬁeke
projecten inclusief aanverwante kosten 13,5 miljoen euro.
In de eerste jaarhelft van 2021 werden er 27 projecten
opgeleverd.
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Kerncijfers
Kerncijfers op 30 juni 2021
IN DUIZEND EURO

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

30-06-2021

31-12-2020

291.528
2.980
3.697.754
329.194
136.870
2.124.155

566.087
12.099
3.686.786
327.414
199.783
2.033.632

1.137
47
1.184

1.117
49
1.166

AANTAL

Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers Totaal

Op 30 juni 2021 was Aquaﬁn verantwoordelijk voor de exploitatie van 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Om het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, had Aquaﬁn 6.808 km leidingen in beheer.
Aquaﬁn beheert 1.947 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest
OP 30 JUNI 2021

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

Aantal projecten

Waarde (miljoen euro)

3.481
351
1.003
1.354

4.317,34
486,09
1.247,71
1.733,80

Kerncijfers
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Verkorte ﬁnanciële staten
BALANS IN DUIZEND EURO

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Codes

30-06-2021

31-12-2020

20/28

3.416.531

3.419.229

22/27

3.412.971

3.415.776

Terreinen en gebouwen

22

236.337

236.825

Installaties, machines en uitrusting

23

2.802.153

2.848.107

Meubilair en rollend materieel

24

937

977

Overige materiële vaste activa

26

51

89

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

27

373.493

329.777

28

3.560

3.454

280/1

3.456

3.370

280

3.456

3.370

284/8

104

84

284

81

81

285/8

23

2

29/58

281.223

267.556

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

174.366

185.311

Bestellingen in uitvoering

37

174.366

185.311

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

23.953

23.367

Handelsvorderingen

40

17.479

15.653

Overige vorderingen

41

6.473

7.715

50/53

488

122

Geldbeleggingen

51/53

488

122

Liquide middelen

Overige beleggingen

54/58

35.543

13.252

Overlopende rekeningen

490/1

46.873

45.503

20/58

3.697.754

3.686.786

TOTAAL DER ACTIVA

Verkorte financiële staten

BALANS IN DUIZEND EURO

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal

Codes

30-06-2021

31-12-2020

10/15

1.145.715

1.142.751

10

298.400

298.400
298.400

100

298.400

Herwaarderingsmeerwaarden

12

1.780

0

Reserves

13

29.014

29.014

Wettelijke reserve

130

15.514

15.514

Beschikbare reserve

13.500

133

13.500

Overgedragen winst

14

5.244

2.263

Kapitaalsubsidies

15

811.278

813.073

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

16

5.324

5.673

160/5

5.324

5.673

160

331

489

163/5

4.993

5.184

17/49

2.546.714

2.538.362

17

1.996.086

1.915.096

170/4

1.995.854

1.914.871

173

1.995.854

1.914.871

Overige schulden

178/9

232

225

Schulden op ten hoogste één jaar

Financiële schulden
Kredietinstellingen

42/48

533.791

615.000

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

128.301

118.761

Financiële schulden

43

150.896

214.718

430/8

150.896

214.718
79.950

Kredietinstellingen
Handelsschulden

44

73.857

440/4

73.857

79.950

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

164.776

177.681

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

15.960

14.655

Leveranciers

Belastingen

450/3

5.716

4.630

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

10.244

10.025

Overige schulden

47/48

0

9.234

Overlopende rekeningen

492/3

16.837

8.266

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.697.754

3.686.786

11

12

Verkorte financiële staten 30 juni 2021

RESULTATENREKENING IN DUIZEND EURO

Codes

30-06-2021

30-06-2020

70/74

291.528

282.223

70

300.284

304.603

en in de bestellingen in uitvoering

71

-10.945

-27.651

Andere bedrijfsopbrengsten

74

2.189

5.271

60/64

256.350

239.459

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

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

59.129

53.807

600/8

59.129

53.807

Diensten en diverse goederen

61

49.843

46.526

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

46.435

42.960

630

97.076

93.932

Aankopen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
Voorzieningen voor risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/8

-350

-739

Andere bedrijfskosten

640/8

4.217

2.973

9901

35.178

42.764

75

15.404

5.553

751

15.403

5.539

752/9

1

14

65

46.073

35.659

650

30.804

33.231

652/9

15.269

2.427

9902

4.509

12.659

76

86

18

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

76

86

18

9903

4.595

12.677

67/77

1.615

3.615

670/3

1.615

3.615

9904

2.980

9.063

9905

2.980

9.063

Verkorte financiële staten
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Toelichting bij balans en
resultatenrekening
Commentaar bij de balans
Het saldo aan vaste activa is stabiel in vergelijking met
31 december 2020. De lichte daling met 2,7 miljoen euro
tot 3.417 miljoen euro is voornamelijk het resultaat van
de afschrijving op bestaande investeringen en de opbouw
van nieuwe investeringen in de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het
Vlaamse Gewest.
Verder werden, in het kader van de vernieuwing van het
hoofdkantoor, de gebouwen Dijkstraat 8, 10 en Ingberthoeveweg versneld afgeschreven en uit het vast actief
gehaald. Hierdoor werd er in juni 2021 0,9 miljoen euro
extra afgeschreven. De restwaarde voor Dijkstraat 8 werd
geschat op 2,3 miljoen euro welke werd overgeboekt naar
activa in aanbouw tot volledige oplevering in 2022. Ook de
gronden van Dijkstraat en Ingberthoeveweg werden
opnieuw geschat met als resultaat een herwaarderingsmeerwaarde van 1,8 miljoen euro.
De werken in uitvoering ‘activa in aanbouw’ stijgen met
44 miljoen euro ten opzichte van einde 2020. Het gaat om
de netto-aangroei en dus het verschil tussen nieuwe
opleveringen die overgeboekt worden naar installaties,
machines en uitrusting (35 miljoen euro) en de aangroei van
nieuwe projecten onder activa in aanbouw.
De post installaties, machines en uitrusting daalt met
46 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 ﬁnanciële vaste activa stijgen met 0,1 miljoen euro tot
3,6 miljoen euro. Als gevolg van het positief resultaat van
Aquaplus werd 86 duizend euro teruggenomen van de
eerder verwerkte minderwaarde op het aandeel in Aquaplus.
Daarnaast werd er 20 duizend euro huurwaarborg gestort
voor het tijdelijk kantoor Stratics.

De vlottende activa nemen per saldo toe met 13,6 miljoen
euro tot 281 miljoen euro. Het saldo in de bestellingen in
uitvoering heeft betrekking op activiteiten van Aquaﬁn
buiten de opdracht van het Vlaamse Gewest. Er werden
68 afgewerkte projecten in resultaat genomen wat resulteert
in een daling van 10,9 miljoen euro tot 174 miljoen euro.
Hiervan heeft 160 miljoen euro betrekking op investeringsprojecten en 14 miljoen euro op serviceprojecten.
De stijging van 1,8 miljoen euro op handelsvorderingen is
het gevolg van een provisie op te stellen factuur aan de
drinkwatermaatschappijen (DWM) (1,8 miljoen euro). Dit in
tegenstelling met eind vorig jaar toen er een provisie voor
op te stellen creditnota aan de DWM (-4,2 miljoen euro)
was. De op te stellen factuur weerspiegelt het geraamde
verschil tussen de reeds gefactureerde voorschotten aan
de DWM en de huidige raming van de afrekening van de
werkingskosten.
De tijdelijke stijging van 22 miljoen euro op liquide middelen
is het gevolg van 2 ﬁnancieringsoperaties afgerond in juni
die nog niet volledig werden aangewend per 30 juni 2021:
25 miljoen euro met EIB en 55 miljoen euro met diverse
investeerders.
Het eigen vermogen neemt met 3 miljoen euro toe. Hiervan
is 3 miljoen euro toe te kennen aan de post overgedragen
winst, wat het resultaat weergeeft over de periode 1 januari
2021 tot en met 30 juni 2021, 1,8 miljoen euro aan de
herwaarderingsmeerwaarde van de gronden Dijkstraat en
Ingberthoeveweg en – 1,8 miljoen euro aan kapitaalsubsidies
wat het verschil weergeeft tussen wat er aan bovengemeentelijke projecten reeds gefactureerd werd aan het
Vlaams Gewest en de afschrijving op deze projecten.
De toevoegingen en terugnames van voorzieningen op
het vlak van opleveringen, nagekomen kosten, juridische
geschillen, brugpensioenen en terugname op ontslagvergoedingen zorgt voor een netto-afname van de
voorzieningen met 0,35 miljoen euro ten opzichte van het
saldo per 31 december 2020.

Toelichting bij balans en resultatenrekening

De schulden zijn toegenomen met 8,3 miljoen euro tot
2.547 miljoen euro. De ﬁnanciële schulden op meer dan
een jaar stijgen met 81 miljoen euro, hoofdzakelijk
het gevolg van de bijkomende ﬁnancieringen onder
affectatie waaronder 50 miljoen euro bij EIB, 50 miljoen
euro bij ING, 35 miljoen euro bij MEAG en 10 miljoen
euro bij Belﬁus. Verder tonen de schulden op meer dan
één jaar die binnen het jaar vervallen een stijging van
9,5 miljoen euro voornamelijk ten gevolge van een bulletﬁnanciering van 10 miljoen euro die in juni 2022 op
vervaldag komt. Het uitstaand volume commercial paper
(ﬁnanciële schulden die binnen het jaar vervallen) en de
handelsschulden daalden met respectievelijk 63 miljoen
euro en 6 miljoen euro.
Voor de werken in uitvoering voor (gemeentelijke)
opdrachten die niet werden opgedragen door het Vlaamse
Gewest werden reeds vooruitbetalingen ontvangen voor
een bedrag van 165 miljoen euro. Dit is een daling van
13 miljoen euro, als gevolg van het in resultaat nemen
van 68 afgewerkte projecten.

Op het einde van 2020 werd er een dividend voorzien
van 9,2 miljoen euro, welk in april 2021 werd uitbetaald
aan Participatie Maatschappij Vlaanderen. Hierdoor staat
de positie Overige schulden per 30/06/2021 op nul.
De overlopende rekeningen van het passief tonen een
totale stijging van 8,5 miljoen euro. De pro rata rentelasten
van de bovengemeentelijke ﬁnancieringen, die een
onderdeel vormen van deze rekeningen, liggen 6 miljoen
euro hoger dan op 31 december 2020. Verder werd er dit
jaar een provisie aangelegd van 2,8 miljoen euro voor de
eindejaarspremie. Deze premie wordt in december 2021
uitbetaald, waardoor de balanspositie op het einde van
het jaar opnieuw op nul staat.
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Commentaar bij de resultatenrekening
In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest is
bepaald dat de vergoeding van Aquaﬁn gebeurt op basis
van de doorrekening van alle redelijke kosten, verhoogd
met een vergoeding voor de aandeelhouder(s) die gebaseerd
is op de inbreng in het eigen vermogen. Sinds 2014 wordt
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 stijging van de bedrijfsopbrengsten en -kosten van
respectievelijk 9,3 miljoen euro en 16,9 miljoen euro. Aquaﬁn
levert onder meer goederen en diensten rechtstreeks aan
de gemeenten. De oplevering van gemeentelijke projecten
gebeurt volgens de completed contract methode.
De rubriek toename in de voorraad goederen in bewerking
en gereed product en in de bestellingen in uitvoering vertoont
een kost van 10,9 miljoen euro of een afname van 16,7 miljoen
euro ten opzichte van 30 juni 2020. Deze 10,9 miljoen is het
gevolg van de oplevering van 68 gemeentelijke projecten
in 2021 ter waarde van 46 miljoen euro, gedeeltelijk
gecompenseerd door 35 miljoen euro aan nieuwe kosten
met betrekking tot nog niet opgeleverde projecten.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen met
3,5 miljoen euro in vergelijking met 30 juni 2020. Dit als
gevolg van de groei van het personeelsbestand (1,2 miljoen
euro) en wijziging in de presentatie van de provisie
vakantiegeld ten opzichte van vorig jaar (2,2 miljoen euro).
In 2021 worden de effectief opgenomen wettelijke vakantiedagen weergegeven waar deze vorig jaar lineair werden
gespreid. Vermits in de eerste helft van 2021 voornamelijk
overgedragen ADV-dagen werden opgenomen, is het aantal
in 2021 opgenomen wettelijke vakantiedagen beperkt.
Dit is slechts een tijdelijk effect dat zal uitvlakken in Q3 2021.
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa stijgen met
3,1 miljoen euro in vergelijking met juni 2020. Hiervan heeft
0,9 miljoen euro betrekking op de extra afschrijving in het
kader van de renovatie van het hoofdkantoor. De overige
stijging in afschrijvingen is het gevolg van de steeds
toenemende aangroei van nieuwe investeringen in de
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd
in opdracht van het Vlaamse Gewest.

De voorzieningen voor risico’s en kosten (-0,4 miljoen euro)
reﬂecteren hoofdzakelijk de mutatie van de provisies voor
opleveringen, nagekomen kosten, juridische geschillen,
brugpensioen en ontslagvergoedingen.
Er werd 2,2 miljoen euro aan andere bedrijfsopbrengsten
geboekt. Het verschil van -3 miljoen euro ten opzichte van
vorig jaar betreft voornamelijk het in 2020 geboekte
positieve verschil tussen de geboekte werkingskosten en
het resultaat van de formule volgens het vergoedingsmodel.
Aangezien er per juni 2021 een tijdelijk tekort was van
1,4 miljoen euro wegens o.a. cyclische effecten van de
versnelde afschrijving van het hoofdkantoor en de provisie
voor niet opgenomen wettelijke vakantie (zie ook rubriek
‘Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ en ‘Afschrijvingen
en waardeverminderingen op materiële vaste activa’),
werd dit op andere bedrijfskosten verwerkt.
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 2021 werden twee renteindekkingsstructuren geoptimaliseerd. Dit impliceerde de
betaling van de marktwaardes van de oorspronkelijke
indekkingen voor 14,9 miljoen euro en de ontvangst van de
marktwaardes van de nieuwe (out-of-the money) indekkingen
voor een totaal bedrag van 13 miljoen euro. Dit in
tegenstelling tot 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. Er stonden toen geen ontvangsten tegenover.

Toelichting bij balans en resultatenrekening
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Toelichting bij balans en resultatenrekening

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:
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.
Kortetermijnschuld

Gebudgetteerde langetermijnschuld (maximaal 5 jaar
forward):
• 50% mag ingedekt worden.
Elke indekkingstransactie is bij afsluiting volledig
gedocumenteerd en gekoppeld aan een (gebudgetteerde)
onderliggende lening.
Onderstaande 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 2021 bedraagt de marktwaarde van de
instrumenten gebruikt voor het indekken van het renterisico
-324 miljoen euro. Dit betekent een stijging van de marktwaarde met 83 miljoen euro ten opzichte van 31 december
2020, die voornamelijk het gevolg is van een stijging van
de marktrentevoeten.

• wordt niet ingedekt.

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

30/06/2021

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

1.929.989
111.667
82.500
2.124.155

31/12/2020

1.859.048
114.583
60.000
2.033.631
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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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