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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
vennootschap

De Bode Herman
Bredalaan 67, 2930 Brasschaat, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 01/01/2017- 01/01/2023
Gilson Benoît
Avenue Montefiore 26, 4130 Esneux, België
Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat : 12/08/2020
Offeciers-Van de Wiele Maria
Kerkstraat 161, 2060 Antwerpen 6, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 14/10/2013
Vrijdaghs Laurent
Rue Mauvinage 90, 7830 Silly, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 14/10/2013
Cornillie Jan
Wapenrustingslaan 22, 1190 Brussel 19, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 14/10/2013
Etienne Jacques
Chemin du Pont de Briques 42, 5100 Jambes (Namur), België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 14/10/2013
Portugaels Sylvianne
Rue Joseph Raskin 17, 4000 Liège 1, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 14/10/2013
Provost Pierre
Rue Klipveld 72, 1180 Brussel 18, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 22/10/2013
Lecok Ruben
Ruitegem 4, 9681 Nukerke, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 14/10/2013
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0869.763.267

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Genoe Karin
Steenbergestraat 29, 3380 Glabbeek (Zuurbemde), België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 23/01/2017
Stessens Karel
Kerkhofstraat 20, 2070 Zwijndrecht, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 01/01/2017- 01/01/2023
de Borman Antoine
Avenue Félix Marchal 11, 1030 Brussel 3, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 01/01/2017- 01/01/2023
Luyten Ingrid
Peter Benoitstraat 15, 2018 Antwerpen 1, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 01/01/2017
Barzin Anne
Val des Rois 16, 5100 Wépion, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 20/06/2019- 01/01/2023
Rion Pierre
Regentschapstraat 2, 1000 Brussel 1, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : /
Mandaat : 23/11/2020
Moens Rudi
Regentschapstraat 2, 1000 Brussel 1, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : /
Mandaat : 13/10/2019
KPMG Bedrijfsrevisoren

BV

0429.524.215

Luchthaven Brussel Nationaal 1, bus K, 1930 Zaventem, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00001
Mandaat : 20/05/2020- 17/05/2023
Vertegenwoordigd door :
1. De Schutter Patrick
Luchthaven Brussel Nationaal 1 , bus K, 1930 Zaventem, België
, Lidmaatschapsnummer : A01419
BDO Réviseurs d'Entreprises

CVBA

0431.088.289

Da Vincilaan 9, bus E6, 1930 Zaventem, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00023
Mandaat : 20/05/2020- 17/05/2023
Vertegenwoordigd door :
1. Fank Félix
Da Vincilaan 9 , bus E6, 1930 Zaventem, België
, Lidmaatschapsnummer : A01438
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd
commissaris is.

/

werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A.
B.
C.
D.

Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
Het opstellen van de jaarrekening **,
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouderfiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................
..................
VASTE ACTIVA ..................................................................
....
Immateriële vaste activa ..................................................

6.1

6.2

21

Materiële vaste activa ......................................................

6.3

22/27

20
21/28

20.034.621.985,53

19.760.922.634,48

1.359.369.950,43

1.354.844.262,61

18.635.998.246,24

18.371.340.256,71

Terreinen en gebouwen ..............................................

22

7.624.565.598,72

7.531.263.028,27

Installaties, machines en uitrusting .............................

23

9.013.452.504,97

8.768.396.655,78

Meubilair en rollend materieel .....................................

24

78.367.363,45

71.363.297,15

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

25

Overige materiële vaste activa ...................................

26

29.455.145,20

30.127.671,18

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

27

1.890.157.633,90

1.970.189.604,33

Financiële vaste activa .....................................................
..............
Verbonden ondernemingen
..........................................
Deelnemingen ........................................................

6.4 /
6.5.1

28

6.15

280/1

Vorderingen ...........................................................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..........................................................................

6.15

28.222.794,90

34.738.115,16
23.714.409,21

280

21.365.690,03

21.365.690,03

281

6.857.104,87

2.348.719,18

282/3

Deelnemingen ........................................................

282

Vorderingen ............................................................

283

Andere financiële vaste activa .......................................

39.253.788,86

284/8

Aandelen ................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

285/8

10.991.955,00
10.991.955,00

39.038,96

10.991.955,00
10.991.955,00

31.750,95

9.043,49

4.715,48

29.995,47

27.035,47
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0869.763.267

Toel.

VLOTTENDE ACTIVA .........................................................
..........
Vorderingen op meer dan één jaar ...................................
................................
Handelsvorderingen .......................................................
Overige vorderingen ......................................................
Voorraden en bestellingen in uitvoering .........................
.........................
Voorraden .....................................................................
.................
Grond- en hulpstoffen .............................................

Codes

Boekjaar

29/58

2.897.772.941,23

2.635.435.075,44

29

1.105.680.581,18

920.592.717,62

290

3.100.373,85

291

1.102.580.207,33

3
30/36
30/31

274.426.299,07
270.531.171,90

Vorig boekjaar

920.592.717,62
267.916.375,89
259.050.575,91

262.731.778,25

251.187.007,91

Goederen in bewerking ...........................................

32

6.459.266,55

6.532.144,88

Gereed product .......................................................

33

1.340.127,10

1.331.423,12

Handelsgoederen ....................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

35

Vooruitbetalingen ...................................................

36

Bestellingen in uitvoering ..............................................

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...............................
...............................
Handelsvorderingen ......................................................
.....
Overige vorderingen ......................................................
Geldbeleggingen ...............................................................
....
Eigen aandelen .............................................................

40/41

6.5.1 /
6.6

3.895.127,17
337.027.870,10

8.865.799,98
364.245.159,97

40

156.089.368,65

187.358.587,82

41

180.938.501,45

176.886.572,15

50/53

483.485.061,63

501.955.565,52

50

Overige beleggingen .....................................................

51/53

Liquide middelen ...............................................................
....
Overlopende rekeningen ...................................................
................

54/58

278.174.270,50

112.665.239,32

490/1

418.978.858,75

468.060.017,12

20/58

22.932.394.926,76

22.396.357.709,92

TOTAAL VAN DE ACTIVA .............................................

6.6

483.485.061,63

501.955.565,52

......................
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Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

........................................................
..............
Inbreng ............................................................................
..................
Kapitaal ........................................................................
Geplaatst kapitaal ..................................................
4
Niet-opgevraagd kapitaal ....................................
Buiten kapitaal .............................................................

6.7.1

10/15

17.999.912.758,50

17.544.956.954,25

10/11

1.069.398.144,47

1.069.398.144,47

10
100

11
1100/10

Andere ..................................................................

1109/19

770.080.391,67

299.317.752,80
299.317.752,80

299.317.752,80
299.317.752,80

12

55.284.482,62

55.647.763,54

13

17.170.597,69

17.170.597,69

17.170.597,69

130/1

Wettelijke reserve...................................................

130

Statutair onbeschikbare reserves ..........................

1311

Inkoop eigen aandelen ..........................................

1312

Financiële steunverlening .....................................

1313

Overige .................................................................

1319

Belastingvrije reserves .................................................

132

Beschikbare reserves
...................................................

133

Overgedragen winst (verlies) ................................(+)/(-)

770.080.391,67

770.080.391,67

101

Uitgiftepremies ......................................................

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................
.............................
Reserves ...........................................................................
..................
Onbeschikbare reserves ..............................................

770.080.391,67

17.170.597,69

14

Kapitaalsubsidies ............................................................
15
..........
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 5 ......................................................................
19
................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..
16
..
Voorzieningen voor risico's en kosten .............................
160/5
.............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
160
.............................
....................
..
.............
Belastingen ..................................................................
161
..
..
Grote herstellings- en onderhoudswerken ....................
162
..
Milieuverplichtingen .......................................................
163
..
6.8
Overige risico's en kosten ..............................................
164/5
..
Uitgestelde belastingen .....................................................
168
..
................
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.
..
5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen
van het eigen vermogen.
..
..
..
..
..

17.170.597,69
17.170.597,69

-118.949.387,86

-63.852.026,67

16.977.008.921,58

16.466.592.475,22

350.631.916,44

345.963.088,28

350.631.916,44

345.963.088,28

208.719.425,62

195.824.369,01

30.912.634,59

31.707.774,60

110.999.856,23

118.430.944,67
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Toel.
SCHULDEN

...................................................................
.................
Schulden op meer dan één jaar ....................................
...............................
Financiële schulden .....................................................

6.9

Codes

Boekjaar

17/49

4.581.850.251,82

4.505.437.667,39

17

2.738.460.330,78

2.885.688.689,86

170/4

Achtergestelde leningen ........................................

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen ....................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

172

Kredietinstellingen ................................................

173

Overige leningen ..................................................

174

Handelsschulden ........................................................

175

Leveranciers .........................................................

1750

Te betalen wissels ................................................

1751

1.717.954.280,62

1.223.171.369,58

973.920.471,18
973.920.471,18

176

Overige schulden ........................................................

178/9

46.585.578,98

42/48

1.129.901.043,59

6.9

42

Financiële schulden .....................................................

43

Kredietinstellingen ..................................................

430/8

Overige leningen ....................................................

439

Handelsschulden ..........................................................

44

Leveranciers ..........................................................

440/4

Te betalen wissels .................................................

441

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..........................................................

46
6.9

45

Belastingen ............................................................

450/3

Bezoldigingen en sociale lasten .............................
Overige schulden .........................................................
Overlopende rekeningen .................................................
..................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ..............................................
.....................

6.9

1.844.210.868,78

1.219.585.004,27

110.000.000,00
494.782.911,04

Vooruitbetalingen op bestellingen ...............................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................
.................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ......................................................................

Vorig boekjaar

355.228.743,69
270.796.569,00

514.625.864,51
998.494.796,53
998.494.796,53

42.983.024,55
815.021.399,90
42.967.625,56
277.537.109,45

204.400.000,00

197.190.000,00

66.396.569,00

80.347.109,45

488.251.590,56
488.251.590,56

944.551,63
5.606,96

489.795.104,52
489.795.104,52

1.324.334,65
30.342,66

2.600,43

3.299,40

454/9

3.006,53

27.043,26

47/48

14.673.981,75

3.366.883,06

492/3

713.488.877,45

804.727.577,63

10/49

22.932.394.926,76

22.396.357.709,92
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RESULTATENREKENING
Toel.
Bedrijfsopbrengsten ...........................................................
................
Omzet ..............................................................................

6.10

Codes

Boekjaar

70/76A

1.443.710.016,38

70

1.080.077.054,23

Vorig boekjaar
1.452.937.582,30
1.088.384.257,34

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

71

-5.431.865,65

-2.844.588,24

Geproduceerde vaste activa ............................................

72

347.764.269,04

336.725.787,07

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

6.10

74

10.347.610,95

11.336.831,15

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................................

6.12

76A

10.952.947,81

19.335.294,98

60/66A

2.166.034.765,01

2.106.642.022,08

Bedrijfskosten .....................................................................
...... grond- en hulpstoffen .........................
Handelsgoederen,

60

223.907.657,44

Aankopen ..................................................................

600/8

240.088.431,66

Voorraad: afname (toename) ...........................(+)/(-)

609

-16.180.774,22

Diensten en diverse goederen .........................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

61
6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ..............................................................................

213.886.152,46
244.243.882,00
-30.357.729,54

1.186.708.235,19

1.202.482.388,22

728.013.301,68

681.355.810,99

62

630

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

6.10

631/4

4.658.362,86

-3.811.476,20

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)

6.10

635/8

17.494.379,42

8.579.147,27

Andere bedrijfskosten ......................................................

6.10

640/8

2.800.913,76

2.501.576,72

66A

2.451.914,66

1.648.422,62

9901

-722.324.748,63

-653.704.439,78

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ......................................................................... (-)
Niet-recurrente bedrijfskosten ..........................................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ....................................(+)/(-)

649
6.12
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Toel.
Financiële opbrengsten .......................................................
...................
Recurrente financiële opbrengsten .................................

Codes
75/76B
75

Boekjaar
785.692.593,15
785.688.265,14

Vorig boekjaar
742.834.161,47
742.829.445,99

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

750

627.111,83

1.471.882,76

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

751

33.140.216,69

33.980.948,50

751.920.936,62

707.376.614,73

Andere financiële opbrengsten ...................................

6.11

752/9

Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................

6.12

76B

Financiële kosten .................................................................
..
Recurrente financiële kosten ...........................................

6.11

65/66B
65

4.328,01

4.715,48

118.465.205,71

115.920.489,36

116.268.265,31

113.709.396,22

Kosten van schulden ..................................................

650

119.574.071,04

122.182.072,89

Waardeverminderingen op vlottende activa andere
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ......(+)/(-)

651

3.278.275,13

-1.397.196,73

Andere financiële kosten ............................................

652/9

-6.584.080,86

-7.075.479,94

Niet-recurrente financiële kosten ......................................

6.12

66B

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting .........(+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ......................
......................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen......................
....................
.......................
Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)
....................
..........
Belastingen ......................................................................

780

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .......................................

2.196.940,40

2.211.093,14

-55.097.361,19

-26.790.767,67

-55.097.361,19

-26.790.767,67

-55.097.361,19

-26.790.767,67

680
6.13

67/77
670/3
77

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................(+)/(-)

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................
........................
Overboeking naar de belastingvrije reserves
.....................
......................
.....................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
.......(+)/(-)
.....................
.......

789
689
9905

10/49
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0869.763.267

RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen winst (verlies) .......................................................(+)/(-)

9906

Boekjaar
-118.949.387,86

Vorig boekjaar
-63.852.026,67

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

(9905)

-55.097.361,19

-26.790.767,67

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

14P

-63.852.026,67

-37.061.259,00

Onttrekking aan het eigen vermogen .....................................................
................
aan de inbreng .....................................................................................
aan de reserves ....................................................................................

791/2
791
792

Toevoeging aan het eigen vermogen ......................................................
...............
aan de inbreng ......................................................................................

691/2

aan de wettelijke reserve ......................................................................

6920

aan de overige reserves ........................................................................

6921

691

Over te dragen winst (verlies) ........................................................(+)/(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

......................................
...............................
Uit te keren winst ......................................................................................
...............
Vergoeding van de inbreng .....................................................................

794

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

695

Werknemers ...........................................................................................

696

Andere rechthebbenden .........................................................................

697

-118.949.387,86

-63.852.026,67

694/7
694

11/49

Nr.

VOL-kap 6.2.3

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8022

60.335.538,89

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8032

26.074.323,27

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8042

15.628,51

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
......................................

8052

1.858.376.043,18

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8122P

8072

xxxxxxxxxxxxxxx

1.824.099.199,05

477.029.109,42

54.961.682,58

8082
8092
8102

26.074.323,27

8112
8122
211

505.916.468,73
1.352.459.574,45

12/49

Nr.

VOL-kap 6.2.4

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8053P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8023

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8033

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8043

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................

8053

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
....
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
..........................
.................. ......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8123P

8073

xxxxxxxxxxxxxxx

8.637.969,98

8.637.969,98
xxxxxxxxxxxxxxx

863.797,00

863.797,00

8083
8093
8103
8113
8123

1.727.594,00

212

6.910.375,98

13/49

Nr.

VOL-kap 6.3.1

0869.763.267

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8171

4.265.063,79

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8181

158.016.895,17

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8191
8251P

Geboekt .....................................................................................................

8211

Verworven van derden ..............................................................................

8221

Afgeboekt .................................................................................................

8231

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8321P

8271

7.750.989.151,50

49.425.624,52

7.954.166.607,40
xxxxxxxxxxxxxxx

1.167.388.528,75

363.280,92

1.167.025.247,83
xxxxxxxxxxxxxxx

1.387.114.651,98

119.622.136,23

8281
8291
8301

4.090.233,76

8311

-6.020.297,94

8321

1.496.626.256,51

(22)

7.624.565.598,72

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

14/49

Nr.

VOL-kap 6.3.2

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

15.941.645.151,04

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192P

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8162

184.293.868,66

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8172

230.624.777,01

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8182

600.328.106,24

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8192

16.495.642.348,93

8252P

Geboekt .....................................................................................................

8212

Verworven van derden ..............................................................................

8222

Afgeboekt .................................................................................................

8232

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

8322P

8272

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

7.173.248.495,26

539.907.632,22

8282
8292
8302

230.624.777,01

8312

-341.506,51

8322

7.482.189.843,96

(23)

9.013.452.504,97

15/49

Nr.

VOL-kap 6.3.3

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .....................................
.................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8173

3.667.488,26

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8183

14.698.611,82

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8193

190.535.552,78

8253P

xxxxxxxxxxxxxxx

178.637.624,28

866.804,94

Geboekt .....................................................................................................

8213

Verworven van derden ..............................................................................

8223

Afgeboekt .................................................................................................

8233

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8323P

xxxxxxxxxxxxxxx

8273

8.524.588,68

107.274.327,13

8283
8293
8303

3.640.912,79

8313

10.186,31

8323

112.168.189,33

(24)

78.367.363,45

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

16/49

Nr.

VOL-kap 6.3.5

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8165

165.250,10

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8175

8.780.746,99

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8185

9.646.238,44

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8195

137.959.744,06

8255P

xxxxxxxxxxxxxxx

Geboekt .....................................................................................................

8215

Verworven van derden ..............................................................................

8225

Afgeboekt .................................................................................................

8235

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8245

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8325P

xxxxxxxxxxxxxxx

8275

4.132.396,38

136.929.002,51

106.801.331,33

8285
8295
8305

8.780.746,99

8315

6.351.618,14

8325

108.504.598,86

(26)

29.455.145,20

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

17/49

Nr.

VOL-kap 6.3.6

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196P

xxxxxxxxxxxxxxx

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8176

4.001.134,91

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8186

-782.705.480,18

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8196
8256P

Geboekt .....................................................................................................

8216

Verworven van derden ..............................................................................

8226

Afgeboekt .................................................................................................

8236

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8246

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar
......
......
Geboekt .....................................................................................................
......
......
Teruggenomen ..........................................................................................
......
Verworven van derden ..............................................................................
......
......
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................
......
Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
......
......
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
......
......
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ..........................
......
......
..........................
......
.................. .......

8326P

1.970.189.604,33

706.674.644,66

1.890.157.633,90
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8276
8286
8296
8306
8316
8326
(27)

1.890.157.633,90

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
.

18/49

Nr.

VOL-kap 6.4.1

0869.763.267

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391P

Aanschaffingen...........................................................................................
.
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8361

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Mutaties tijdens het boekjaar

8391

21.365.690,03

8371

8451P

Geboekt .....................................................................................................

8411

Verworven van derden ..............................................................................

8421

Afgeboekt .................................................................................................

8431

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8441

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................

8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8521P

Geboekt .....................................................................................................

8471

Teruggenomen ..........................................................................................

8481

Verworven van derden ..............................................................................

8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8501

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

xxxxxxxxxxxxxxx

21.365.690,03
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8521

8551P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8541
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8551
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (280)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 281P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8581

xxxxxxxxxxxxxxx

21.365.690,03

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8591

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8601

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8611

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8621

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8631

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (281)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
...........................
8651
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..........
..

xxxxxxxxxxxxxxx

2.348.719,18

5.704.149,21
1.195.763,52

6.857.104,87

19/49

Nr.

VOL-kap 6.4.2

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392P

Aanschaffingen...........................................................................................
.
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8362

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................
................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8392

10.991.955,00

8372

8452P

Geboekt .....................................................................................................

8412

Verworven van derden ..............................................................................

8422

Afgeboekt .................................................................................................

8432

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8442

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8522P

Geboekt .....................................................................................................

8472

Teruggenomen ..........................................................................................

8482

Verworven van derden ..............................................................................

8492

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8502

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

8522

..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
..............................
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ..............................
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
..........................
. ..........................

xxxxxxxxxxxxxxx

8552P

10.991.955,00
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8542
8552
(282)

10.991.955,00

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 283P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8582

xxxxxxxxxxxxxxx

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - ..........................
.............
VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8592

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8602

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8612

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

8622

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................
...........................
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
PER
..........
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..

(283)

8652

20/49

Nr.

VOL-kap 6.4.3

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393P

Aanschaffingen...........................................................................................
.
Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

8363

Overboekingen van een post naar een andere .................................(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar .......................................
...............................
Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................
Mutaties tijdens het boekjaar

8393

10.000,00

8373

8453P

Geboekt .....................................................................................................

8413

Verworven van derden ..............................................................................

8423

Afgeboekt .................................................................................................

8433

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar .....................................................
.................

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
Mutaties tijdens het boekjaar
.................

8523P

Geboekt .....................................................................................................

8473

Teruggenomen ..........................................................................................

8483

Verworven van derden ..............................................................................

8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

8503

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .....................................
.....................................
.................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
..............................

xxxxxxxxxxxxxxx

8523

8553P
..............................
Mutaties tijdens het boekjaar ...............................................................(+)/(-)
.............................. 8543
.
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar .............................. 8553
..............................
..............................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
........................... (284)
. ...........................
...........................
..........
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... 285/8P
...........................
Mutaties tijdens het boekjaar
...........................
..........
Toevoegingen ............................................................................................
8583

10.000,00
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

5.284,52

4.328,01

956,51
xxxxxxxxxxxxxxx

9.043,49

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

Terugbetalingen..........................................................................................

8593

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

8603

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

8613

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

8623

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)

8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................... (285/8)
...........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
........................... 8653
EINDE BOEKJAAR .........................................................................................
..........
..

xxxxxxxxxxxxxxx

27.035,47

2.960,00

29.995,47

21/49

Nr.

VOL-kap 6.5.1

0869.763.267

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van
die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke
rechten
rechtstreeks
Aard
Aantal

%

dochters Jaarrekening Muntper
code
%

Chantier de Créosotage de Bruxelles
NV
Vilvoordelaan 304
1130 Haren
België
0428.821.954
Aandelen op
naam

30.600

51,00

11.080

10,00

4.171

99,98

98

49,00

2

100,00

2

100,00

2

100,00

6.291.040

32.085

31/12/2019

EUR

17.069.444

4.363.093

31/12/2019

EUR

26.326.324

27.010

31/12/2019

EUR

25.368.754

-2.891.278

31/12/2020

EUR

62.000

0

31/12/2020

EUR

62.000

0

31/12/2020

EUR

62.000

0

0,00

SPV Zwankendamme NV
Place Marcel Broodthaers 2
1060 Brussel 6
België
0888.985.105
Aandelen op
naam

EUR

0,00

SPV Brussels Port NV
Place Marcel Broodthaers 2
1060 Brussel 6
België
0889.172.472
Aandelen op
naam

31/12/2019

0,00

SPV 162 NV
Place Marcel Broodthaers 2
1060 Brussel 6
België
0886.279.892
Aandelen op
naam

(+) of (-)
(in eenheden)

0,02

HR Rail NV
Rue de France 85
1060 Brussel 6
België
0541.691.352
Aandelen op
naam

Nettoresultaat

0,00

Tuc Rail NV
Fonsnylaan 39
1060 Brussel 6
België
0447.914.029
Aandelen op
naam

Eigen vermogen

0,00

Greensky CVBA
Boulevard Simon Bolivar 34
1000 Brussel 1
België
0817.203.422
Aandelen op
naam

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

0,00
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Nr.

VOL-kap 6.6

0869.763.267

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...
51
...
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......
8681
...
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag .........................................................
8682
...
...
Edele metalen en kunstwerken ................................................................
8683
...
...
Vastrentende effecten .................................................................................
52
143.193.138,12
...
...................................
...
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................
8684
...
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................
53
340.291.923,51
...
.................................................
...
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
..................
...
hoogstens één maand ..........................................................................
8686
...
meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................
8687
14.945.696,45
...
meer dan één jaar ..............................................................................
8688
325.346.227,06
...
...
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ..............................
8689
...
..............................
...
..............................
...
..........................
...
...
OVERLOPENDE REKENINGEN
...
...
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
...
... spoorinfrastructuur Northern
Over te dragen kosten in het kader van de ter beschikkingstelling van de
...
Diabolo
...
Diverse over te dragen kosten
...
Verkregen opbrengsten: verlopen niet vervallen intresten op geldbeleggingen
...
...
Diverse verkregen opbrengsten
...
...
...
...
...
...
..

149.946.338,17

352.009.227,35

7.954.736,77
344.054.490,58

Boekjaar

380.579.630,34
14.403.003,92
23.925.685,73
70.538,76
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Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

(100)

Codes

XXXXXXXXXXXXXX

770.080.391,67

770.080.391,67

Bedragen

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Aandelen op naam zonder nominale waarde

770.080.391,67

Aandelen op naam..................................................................................

8702

XXXXXXXXXXXXXX

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

53.080.660

Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
......................................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
.........................................................................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

(101)
8712

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ...........................................................................................................................
.......................... ............
Aantal aandelen ...........................................................................................................................
..........................
............
Gehouden
door haar dochters
..........................
..................
Kapitaalbedrag ............................................................................................................................
...........
Aantal aandelen ...........................................................................................................................
............

8721
8722

8731
8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen .........................................................................
..............................................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................
...........................................
Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................
................................................
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

8740

Aantal inschrijvingsrechten in omloop .........................................................................................
..............................................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................
...........................................
Maximum aantal uit te geven aandelen ........................................................................................
...............................................

8745

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ......................................................................................................
.................................

8751

8741
8742

8746
8747
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Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.7.1
Codes

Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ..........................................................................................................................
.............
Daaraan verbonden stemrecht ...................................................................................................
....................................
Uitsplitsing van de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ...............................................................
...............................................................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................
.........
...........................................................

8761
8762

8771
8781

Boekjaar
BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN
NIJVERHEID)
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Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DATUM VAN JAARAFSLUITING
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale
handelsfaciliteiten.
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Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
Restant van kredietdagen en beschikbaarheidsverlof

48.708.989,12

Juridische geschillen

39.364.927,34

Anciënniteitsverlof

5.802.068,10

Anciënniteitspremies

1.540.199,74

Andere voorzieningen

2.341.103,47

Financiële instrumenten

13.242.568,46
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Nr.

VOL-kap 6.9

0869.763.267

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden .............................................................................................................................

8801

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8831

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8841

Overige leningen ...........................................................................................................................

8851

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8861
8871

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8881

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

8891

Overige schulden .................................................................................................................................

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .............................................
........................

(42)

337.969.737,55

227.969.737,55

110.000.000,00

17.259.006,14
17.259.006,14

355.228.743,69

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden .............................................................................................................................

8802

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8832

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8842

Overige leningen ...........................................................................................................................

8852

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8862
8872

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8882

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

8892

Overige schulden .................................................................................................................................

8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ..........................................................................................................................................................
........
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8912

Financiële schulden ..................................................................................................................................

8803

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8833

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8843

Overige leningen ...........................................................................................................................

8853

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8863
8873

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8883

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

8893

Overige schulden .................................................................................................................................

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................
..................................................
..................................................

8913

700.077.263,56

700.077.263,56

81.523.049,65
81.523.049,65

12.000.000,00
793.600.313,21

1.017.877.017,06

523.094.106,02

494.782.911,04
892.397.421,53
892.397.421,53

34.585.578,98
1.944.860.017,57
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Nr.

VOL-kap 6.9

0869.763.267

Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
............................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8921

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

8951

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

8961

8931

Overige leningen ..........................................................................................................................

8971

Handelsschulden ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8981

Te betalen wissels ........................................................................................................................

9001

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............................................................

9021

Overige schulden
................................................................................................................................
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .................................
.................................
...
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa

309.690.364,24

8991

309.690.364,24
355.394.264,81
355.394.264,81

9051
9061

665.084.629,05

van de vennootschap
Financiële schulden .............................................................................................................................

8922

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

8952

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

8962

Overige leningen ..........................................................................................................................

8972

Handelsschulden ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8982
8992

Te betalen wissels .......................................................................................................................

9002

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................................................................................

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

9022

Belastingen....................................................................................................................................
......
Bezoldigingen en sociale lasten....................................................................................................

9032

Overige schulden
................................................................................................................................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de vennootschap....................................................................................................................
.........

9042
9052
9062

Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 en 178/9 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

9072

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................

9073

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

450

2.600,43

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................................

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
..................................................

9077

3.006,53

29/49

Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.9
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Toe te rekenen kosten m.b.t. personeel

87.647.962,65

Toe te rekenen kosten: vervallen niet verlopen intresten

62.411.356,27

Toe te rekenen kosten: diversen

1.437.105,32

Over te dragen opbrengsten: infrastructuurvergoeding

64.523.087,31

Over te dragen opbrengsten: gedeelte intresten van de vordering voor het contract HST Tekort

55.844.115,45

Over te dragen opbrengsten: gedeelte intresten van de vordering voor het contract Prefinanciering GEN
Over te dragen opbrengsten m.b.t. de spoorinfrastructuur Diabolo
Over te dragen opbrengsten: diversen

16.802.602,26
397.170.323,63
27.652.324,56

30/49

Nr.

VOL-kap 6.10

0869.763.267

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Infrastructuurvergoeding

707.484.665,64

781.173.628,99

Exploitatiesubsidies

174.867.658,63

101.696.360,93

Energie

106.110.412,74

112.481.202,60

Andere

91.614.317,22

93.033.064,82

Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ...................................................................................................

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...........

9087

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

620

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

621

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ..........................

622

Andere personeelskosten ..........................................................................

623

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................

624
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Nr.

VOL-kap 6.10

0869.763.267

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

635

12.895.056,61

19.254.171,71

Geboekt ..............................................................................................

9110

4.573.966,18

14.716,72

Teruggenomen ....................................................................................

9111

334.980,79

3.563.582,27

Geboekt ..............................................................................................

9112

419.377,47

Teruggenomen ....................................................................................

9113

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Op handelsvorderingen

262.610,65

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ...........................................................................................

9115

61.812.333,88

71.191.752,38

Bestedingen en terugnemingen ................................................................

9116

44.317.954,46

62.612.605,11

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

640

1.891.845,65

2.035.769,66

Andere ......................................................................................................

641/8

909.068,11

465.807,06

Andere bedrijfskosten

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap
gestelde personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

9096

10.010

10.295

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...............................

9097

9.800,0

10.106,6

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................

9098

Kosten voor de vennootschap ...................................................................

617

14.867.199

14.895.592

690.536.833,73

693.437.072,98
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Nr.

VOL-kap 6.11

0869.763.267

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

9125

711.732.493,83

666.735.554,93

9126

39.832.917,60

40.266.574,64

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
..............................................................................
Interestsubsidies
...............................................................................
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ...............................................

754

Andere
Wisselkoers- en omrekeningsverschillen
Diversen

281.696,53

315.642,14

73.828,66

58.843,02

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen .......................................
.......................................
Geactiveerde interesten .............................................................................
...........
.............
Waardeverminderingen op vlottende activa

6501
6502

Geboekt ...................................................................................................

6510

Teruggenomen ........................................................................................

6511

3.278.275,13

24.739,52
1.421.936,25

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de
verhandeling van vorderingen ..................................................................

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ..........................................................................................

6560

Bestedingen en terugnemingen ...............................................................

6561

523.627,21
8.141.044,71

7.956.992,37

Wisselkoersverschillen

815.875,54

106.053,03

Diversen

741.088,31

251.832,19

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................

654

Resultaten uit de omrekening van vreemde voluta ....................................

655

Andere
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Nr.

VOL-kap 6.12

0869.763.267

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ........................................................
........................................................
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...........................................................
.......
Terugneming van afschrijvingen en...........................................................
van waardeverminderingen op
. ......................................................
immateriële en materiële vaste activa

Boekjaar

Vorig boekjaar

76

10.957.275,82

19.340.010,46

(76A)

10.952.947,81

19.335.294,98

760

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten .....................................................................................................

7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

7630

1.628.519,62

8.654.550,21

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .............................................

764/8

9.324.428,19

10.680.744,77

Niet-recurrente financiële opbrensten ........................................................
........................................................
Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa ........
.......
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

(76B)

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................

769

NIET-RECURRENTE KOSTEN ......................................................................
.................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten ...................................................................
....................................................
Niet-recurrente afschrijvingen en
waardeverminderingen op

761

4.328,01
4.328,01

4.715,48
4.715,48

7621

66

4.648.855,06

3.859.515,76

(66A)

2.451.914,66

1.648.422,62

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

660

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6620

2.442.981,24

405.652,69

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

6630

8.933,42

1.242.769,93

Andere niet-recurrente bedrijfskosten .....................................................

664/7

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)

6690

Niet-recurrente financiële kosten ...............................................................
........................................................
Waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...................................

(66B)

2.196.940,40

2.211.093,14

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

6631

Andere niet-recurrente financiële kosten .................................................

668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten ................................................................................................. (-)

6691

2.196.940,40

2.211.093,14
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Nr.

VOL-kap 6.13

0869.763.267

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar ....................................................................................
...................................................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

9134

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

9136

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

9137

9135

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ............................................................................
...........................................................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

9138

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

9140

9139

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Boekjaar
Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties .................................................................................................................................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................
Passieve latenties ..............................................................................................................................

9141
9142
9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aan de vennootschap (aftrekbaar) ............................................................

9145

459.102.641,46

436.572.009,75

Door de vennootschap ..............................................................................

9146

348.945.587,43

346.694.333,97

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

9147

132.340,10

230.034,75

Roerende voorheffing ................................................................................

9148

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes
DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ..............
..............
Waarvan
..............
..............
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop ......................................................
..............
Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten ..........................................
..............
..............
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn
..............
gewaarborgd ........................................................................................................................................
..............
..............
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
..............
.........
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
vennootschap
Hypotheken

9149

Boekjaar

40.187.589,13

9150
9151
9153

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

91611

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

91621

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen ..................................................

91631

18.142.469,19

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

91711

91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

91811

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91821

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te
verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91921

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92021
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0869.763.267
Codes

Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

91612

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat inschrijving mag nemen ..................................................

91632

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie
plaatsvindt .....................................................................................................................................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag
waarvoor de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .......................

91712

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op de nog door de vennootschap te
verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa .....................................................................................................

91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ....................................................................

91922

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed .............................................................................................

92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs ...................................................................................................

92022

Codes

Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN
Verplichting m.b.t. infrastructuurinvesteringen

1.338.778.099,55

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen ......................................................................................................
.............................................................
Verkochte (te leveren) goederen
......................................................................................................
.............................................................
Gekochte (te ontvangen) deviezen ......................................................................................................
.............................................................
Verkochte (te leveren) deviezen
......................................................................................................
.............................................................

9213
9214
9215

145.760.569,69

9216

145.760.569,69

Boekjaar
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

37/49

Nr.

VOL-kap 6.14

0869.763.267

Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN
Belangrijke verplichtingen tot aankoop materialen en tot levering van prestaties

426.590.375,77

Betalend been IRS

453.702.129,89

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................
........................
........................
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................
.......................

9220

Boekjaar
AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar
AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar
AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
Rechten verbonden aan klantencontracten
Zekerheden gesteld door derden voor rekening van de onderneming
Waarden gehouden voor rekening van derden
Ontvangend been IRS
Kredietlijnen
Rechten verbonden aan juridische geschillen

45.708.526,83
256.129.674,99
526.563,32
438.360.000,00
10.000.000,00
4.630.269,56
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Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die
niet kunnen worden becijferd)
Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Koninklijk Besluit van 11 december 2013 inzake hervorming
structuren van NMBS Holding, Infrabel en de NMBS:
1. De NMBS is houder van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid ten kosteloze titel op de perrons, ... met het
oog op de uitvoering van haar opdrachten van openbare dienst,
2. Infrabel is houder van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid ten kosteloze titel op de stations en
eigendommen van NMBS nodig voor de uitvoering door Infrabel van haar opdrachten van openbare dienst.
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa .................................................................................
......................................
Deelnemingen .........................................................................................

(280/1)
(280)

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

9271

Andere vorderingen .................................................................................

9281

Vorderingen ................................................................................................
...............................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

9291

Op hoogstens één jaar ............................................................................

9311

Geldbeleggingen ...........................................................................................
....................................
Aandelen .................................................................................................

9321

Vorderingen .............................................................................................

9341

Schulden ........................................................................................................
.......................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

9351

Op hoogstens één jaar ............................................................................

9371

28.222.794,90

23.714.409,21

21.365.690,03

21.365.690,03

6.857.104,87

2.348.719,18

16.422.068,22

17.177.377,68

9301
16.422.068,22

17.177.377,68

9331

121.220.874,59

144.153.782,43

9361
121.220.874,59

144.153.782,43

345.679,83

1.146.906,36

9441

1,65

2,69

9461

51.408,21

381.418,61

9471

16.089,19

19.067,07

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ..............

9381

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap .............

9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................
........................................
Financiële resultaten
........................................
.......
Opbrengsten uit financiële vaste activa ....................................................
....................................................
Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................................
.......................
..............................................................
Andere financiële opbrengsten ................................................................
...
...............................................................
Kosten van schulden ...............................................................................
................................................
Andere financiële kosten ..........................................................................
.....................................................
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ...................................................................
............................................................
Verwezenlijkte minderwaarden .................................................................
..............................................................

9401

9421
9431

9481
9491
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa .................................................................................
......................................
Deelnemingen .........................................................................................

9253

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

9273

Andere vorderingen .................................................................................

9283

Vorderingen ................................................................................................
...............................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

9293

Op hoogstens één jaar ............................................................................

9313

Schulden .......................................................................................................
........................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

9353

Op hoogstens één jaar ............................................................................

9373

9263

9303

9363

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ........

9383

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap ........

9393

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................
........................................
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN ........................................
.......
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

9403

Financiële vaste activa .................................................................................
..............................................
Deelnemingen .........................................................................................

9252

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

9272

Andere vorderingen .................................................................................

9282

Vorderingen ...................................................................................................
............................
Op meer dan één jaar .............................................................................

9292

Op hoogstens één jaar ............................................................................

9312

Schulden ........................................................................................................
.......................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

9352

Op hoogstens één jaar ............................................................................

9372

9262

10.991.955,00
10.991.955,00

5.307.012,77

10.991.955,00
10.991.955,00

4.981.573,13

9302
5.307.012,77
108.114.721,22

4.981.573,13
109.887.703,27

9362
108.114.721,22

109.887.703,27
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Geen enkele informatie kon worden opgenomen in de bijlagen m.b.t. het inventariseren van transacties met
verbonden partijen, die zouden zijn afgesloten onder voorwaarden andere dan de markt, door het ontbreken
van wettelijke criteria

42/49

Nr.

VOL-kap 6.16

0869.763.267

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD
WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen ..........................................................................................
......................................
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel .............................................................................................
...................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ....................................................
....................................................
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de
resultatenrekening
........................
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

9501
9502

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................

9504

Codes

277.299,56

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) ..................................................................................................
...............

9505

325.057,50

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...........................................................................
...........................................................................
................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95061

Andere controleopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Belastingadviesopdrachten ...............................................................................................................
.......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ...........................................................................
...........................................................................
................

95081

5.435,60

95062
95063

95082

3.592,80

95083

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE
Boekjaar
Vorig boekjaar
Categorie afgeleide
financiële
instrumenten
Nihil

Ingedekt risico

Speculatie/
dekking

Nihil

Dekking

Omvang

Boekwaarde

1

0,00

Reële waarde

0,00

Boekwaarde

Boekwaarde

Reële waarde

0,00

0,00

Reële waarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN
HUN REËLE WAARDE
Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd
Nihil
Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen
worden gerealiseerd
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VOL-kap 6.18.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar
gemaakt*
De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De vennootschap en haar dochtervennootschappen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in
artikel 1:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria*
De venootschap heeft alleen maar dochtervennootschappen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis
zijn* (artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De vennootschap is zelf dochtervennootschap van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moedervennootschap(pen) (een) vennootschap(pen) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Wordt de jaarrekening van de vennootschap op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van vennootschappen waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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INFRABEL NV VAN PUBLIEK RECHT
WAARDERINGSREGELS VOOR HET BOEKJAAR 2020

I. GELDENDE WETGEVING
De onderhavige waarderingsregels zijn vastgelegd met inachtneming van de in
België geldende wettelijke bepalingen en meer bepaald die welke voortvloeien
uit de Boek III, titel 3, hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch rechten en
uit het koninklijk besluit van 29 april 2019, tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Desgevallend, wanneer de wetgeving of de gebruikelijke boekhoudkundige regels geen aanwijzingen geven over de boeking van verrichtingen van buitengewone aard, gebeuren de boekingen overeenkomstig het voorschrift van artikel
3:1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019, en zo mogelijk op basis van de
door de Commissie van Boekhoudkundige Normen uitgebrachte adviezen of de
voorschriften van het internationaal boekhoudkundig referentiekader
I.A.S./I.F.R.S..

II. DEFINITIE VAN DE ALGEMENE CONCEPTEN
1. Aanschaffingswaarde
Onder aanschaffingswaarde verstaat men een van de volgende waarden :


de aanschaffingsprijs, die naast de aankoopprijs ook de bijkomende
kosten omvat, zoals de niet te recupereren belastingen en de transportkosten.
De aanschaffingsprijs van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de
marktwaarde van het (de) in ruil hiervoor overgedragen activabestanddeel(-delen) ;is deze waarde moeilijk vast te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel.
Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil.
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de vervaardigingsprijs, die bekomen wordt door de aanschaffingsprijs
te vermeerderen met de grondstoffen, de verbruiksstoffen en de leveringen, de rechtstreeks aan het product of de productengroep in kwestie
toerekenbare fabricatiekosten evenals het aandeel van de productiekosten
die slechts onrechtstreeks aan het product of de productengroep in kwestie toerekenbaar zijn, voorzover die kosten betrekking hebben op de normale fabricatieperiode.
De vervaardigingsprijs bevat de indirecte productiekosten wanneer die
moeten toegepast worden.
Bij indirecte productiekosten dient een onderscheid gemaakt tussen :


de industriële kosten, die de volgende kosten omvatten :
o

o

o



de kosten van de diensten van algemeen nut, namelijk de kosten
van nevenactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de werking van de
productiediensten welke een industriële activiteit hebben;
de gemeenschappelijke kosten, namelijk de directiekosten en kosten die gemeenschappelijk zijn voor de activiteiten van de uitvoerende vestigingen;
de afdelingskosten, namelijk de bijzondere kosten van de afdelingen van de uitvoerende vestigingen die niet rechtstreeks aan elk
werk kunnen toegerekend worden.



de magazijnkosten, die bestaan uit de kosten van de centrale en regionale magazijnen met betrekking tot de opslag, de bewaring en de verdeling van de stoffen bestemd voor de verbruikers van hun eigen vestiging en voor de belangrijke of occasionele verbruikers van de andere
vestigingen.



de directiekosten en kosten van de bestuursorganen.

de inbrengwaarde, die overeenstemt met de bedongen waarde van de
inbrengen.
In geval van bestemming voor of inbreng in een onderneming die geen
vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid is, moet onder inbrengwaarde worden verstaan de waarde van de goederen bij de inbreng of de
bestemming.
De inbrengwaarde mag niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik
van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de betrokken goederen op de markt zou worden betaald.
De belastingen en kosten met betrekking tot de inbreng zijn niet begrepen in de inbrengwaarde; indien zij niet volledig ten laste worden gebracht van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan de
inbreng is geschied, worden ze opgenomen in de exploitatiekosten.

De aanschaffingswaarde van de immateriële en materiële vaste activa, verworven of gevormd vanaf 1 januari 2005, bevat niet meer de rentelasten met
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betrekking tot de kapitalen die worden geleend om ze te financieren, tijdens
de periode die voorafgaat aan de daadwerkelijke bedrijfsklaarheid van die
vaste activa.

In de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering mag de
rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering slechts
worden opgenomen voorzover deze rente voorraden of bestellingen betreft
waarvan de productie of uitvoering meer dan één jaar bestrijkt en zij op de
normale productieperiode van deze voorraden of de normale uitvoeringstermijn van deze bestellingen betrekking heeft.

2. Afschrijvingen
Onder “afschrijvingen” verstaat men de bedragen ten laste van de resultatenrekening genomen, met betrekking tot immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, teneinde het bedrag van de aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke
nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij deze kosten ten laste te nemen op het
ogenblik waarop zij worden aangegaan.
De afschrijvingen moeten beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid,
oprechtheid en goede trouw. Ze moeten systematisch gevormd worden op
basis van de door de vennootschap vastgelegde methodes en mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.
De afschrijvingen zijn eigen aan de activabestanddelen waarvoor ze gevormd
of geboekt werden. Op de activabestanddelen waarvan de technische of juridische kenmerken volledig identiek zijn, mogen evenwel globaal afschrijvingen toegepast worden.
In het jaar van aanschaffing van afschrijfbare activa wordt de toevoeging aan
de afschrijvingen pro rata temporis berekend, d.w.z. door de op jaarbasis bepaalde afschrijving te vermenigvuldigen met een breuk met in de teller het
aantal volledige maanden die nog zullen verstrijken tussen de datum van ingebruikstelling van de activa en het einde van het jaar, en in de noemer het
getal 12.
In het jaar van realisatie van de activa wordt er geen afschrijving berekend.
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3. Waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen

Onder "waardeverminderingen” verstaat men correcties op de aanschaffingswaarde van de activabestanddelen, andere dan die waarop de afschrijvingen
betrekking hebben, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan
te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het boekjaar.
De waardeverminderingen moeten beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze moeten systematisch gevormd
worden op basis van de door de vennootschap vastgelegde methodes en mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.
De waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in die mate
waarin ze op het einde van het boekjaar hoger zijn dan wat verreist is volgens een actuele beoordeling van de minderwaarden waarvoor ze werden gevormd.
Een “bijzonder waardeverminderingsverlies” moet geboekt worden indien de
boekwaarde van een materieel vast actief zijn realiseerbare waarde overschrijdt. Onder toepassing van de Belgische boekhoudregels stemt het boeken van een bijzonder waardeverminderingsverlies overeen met het boeken
van een niet-recurrente afschrijving voor afschrijfbare activa of het boeken
van een niet-recurrente waardevermindering voor niet-afschrijfbare activa.
Op elke balansdatum wordt geëvalueerd op de noodzaak tot boeking van bijzondere waardeverminderingsverliezen indien bepaalde gebeurtenissen of
veranderde omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijkerwijs
niet kan gerealiseerd worden. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
moet de realiseerbare waarde geschat worden.
Na de opname van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt de afschrijvingslast aangepast om de herziene boekwaarde systematisch over de
resterende gebruiksduur te spreiden.
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III. BALANSRUBRIEKEN
1. Oprichtingskosten
A. Principe
De oprichtingskosten worden ten laste genomen gedurende het boekjaar
waarin ze worden aangegaan.
Oprichtingskosten worden niet geactiveerd.

2. Immateriële vaste activa
A. Principe
Deze rubriek bevat de identificeerbare niet-monetaire activa zonder fysieke substantie die gehouden worden met het oog op het gebruik ervan
voor de productie of de levering van goederen en diensten, voor verhuring aan derden of voor administratieve doeleinden.
Het gaat meer bepaald om :


de ontwikkelingskosten in de zin van I.A.S.-norm 38;



de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten, wanneer ze verworven zijn van derden;



de goodwill;



de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

De immateriële vaste activa mogen evenwel slechts aan actiefzijde geboekt worden indien :


ze identificeerbaar zijn. Een actief is identificeerbaar wanneer het afscheidbaar is of het resulteert uit contractuele of juridische rechten,



ze controleerbaar zijn,



ze van aard zijn een toekomstig economisch nut te hebben dat bijdraagt tot de werking van de onderneming;



de kosten van deze activa op betrouwbare wijze kunnen gewaardeerd
worden.

De onderzoekskosten worden ten laste genomen gedurende het boekjaar
waarin ze worden aangegaan en worden dus niet geactiveerd.
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B. Waardering
De immateriële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, bepaald volgens de in punt II.1 supra vermelde regelen.
Zijn echter uitgesloten uit de aanschaffingswaarde :
-

de kosten inherent aan de studiefase,

-

de algemene kosten van de directiediensten,

-

de algemene kosten van de andere dan operationele diensten (de operationele diensten zijn de zones, arrondissemenen en werkplaatsen Infrastructuur),

-

de kosten verbonden aan de opleiding van het personeel,

-

de kosten van de directie HR.

C. Afschrijvingen en waardevermindering
De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven ten belope van
20 % per jaar vanaf de datum waarop de activa daadwerkelijk bedrijfsklaar zijn.
Bepaalde intern gegenereerde software wordt lineair afgeschreven over
10 jaar.
Websites worden lineair afgeschreven over 3 jaar.
Het recht tot uitbating van het spoorwegnet wordt afgeschreven op 99
jaar vanaf 01.01.2005, duurtijd die ook hernomen is het het K.B. van 14
juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur.
Er worden bijkomende afschrijvingen geboekt wanneer, ingevolge hun
technische ontwaarding of wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden, de boekhoudkundige waarde van de vaste
activa hoger is dan hun gebruikswaarde voor de vennootschap.
De op immateriële vaste activa geboekte afschrijvingen mogen slechts
worden teruggenomen wanneer blijkt dat het tevoren toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad.
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D. Bijzondere gevallen
a) Intern gegenereerde immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa die voortvloeien uit een interne ontwikkeling,
worden slechts bij de immateriële vaste activa geboekt indien aangetoond wordt dat de volgende verschillende voorwaarden samen vervuld zijn :


de technische haalbaarheid die noodzakelijk is voor de voltooiing
van de immateriële vaste activa met het oog op de indienststelling
of de verkoop ervan;



de intentie om de immateriële vaste activa te voltooien en te gebruiken of te verkopen;



het vermogen om de immateriële vaste activa te gebruiken of te
verkopen;



de wijze waarop de immateriële vaste activa waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zullen genereren, inzonderheid
het bestaan van een markt voor de uit de immateriële vaste activa
voortgevloeide productie of voor de immateriële vaste activa zelf
of, indien de immateriële vaste activa intern moeten gebruikt worden, het nut ervan;



de beschikbaarheid van de nodige (technische, financiële en andere) middelen om de ontwikkeling te voltooien en de immateriële
vaste activa te gebruiken of te verkopen;



het vermogen om op betrouwbare wijze de uitgaven te waarderen
die aan de immateriële vaste activa toerekenbaar zijn tijdens de
ontwikkeling ervan.

In het specifiek geval van de toepassingssoftware voor intern gebruik,
ontwikkeld door de onderneming zelf of ingevolge overnames van vennootschappen of bedrijfstakken, mogen enkel als immateriële vaste
activa beschouwd worden, de kosten die voortvloeien uit :


de programmatie en de beschrijving van het concept en de invoering van controles;



het onderzoek van de betrouwbare werking van het geprogrammeerd concept en het onderzoek van de efficiëntie van het ingevoerde controles;



de latere maar fundamentele aanpassing van het programma om
de toepassing te veranderen of uit te breiden.
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b) Recht tot uitbating van het spoorwegnet
Het K.B. van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren
van de spoorweginfrastructuur bepaalt in artikel 3 dat de NMBS in Infrabel het recht tot uitbating van het Belgische spoorwegnet voor doeleinden van het beheer van de spoorweginfrastructuur inbrengt voor
een duur van 99 jaar. Deze duurtijd van 99 jaar is in de rekeningen
weerhouden als afschrijvingsduur van het betreffende recht.

3. Materiële vaste activa
A. Principe
Deze rubriek bevat de materiële activa die door de onderneming gehouden worden, hetzij om gebruikt te worden bij de productie of de levering
van goederen en diensten, hetzij om aan derden te worden verhuurd, hetzij voor administratieve doeleinden, en waarvan men verwacht dat ze
over meer dan één boekjaar zullen gebruikt worden.
B. Waardering
De materiële vaste activa worden geboekt tegen de aanschaffingswaarde
ervan, bepaald volgens de in punt II.1 supra vermelde regelen.
Zijn echter uitgesloten uit de aanschaffingswaarde :
- de kosten inherent aan de studiefase,
- de algemene kosten van de directiediensten,
- de algemene kosten van de andere dan operationele diensten (de operationele diensten zijn de zones, arrondissementen en werkplaatsen
Infrastructuur),
- de kosten verbonden aan de opleiding van het personeel,
- de kosten van de directie HR.

C. Afschrijvingen en waardevermindering
Voor de industriële gebouwen, de spoorweginfrastructuur (sporen, kunstwerken, overwegen, signalisatie, installaties VVDK, installaties elektrische
tractie), het rollend spoorwegmaterieel, en de installaties en diverse uitrustingen wordt de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa
uitgesplitst in haar verschillende bestanddelen met een verschillende levensduur, en wordt elk bestanddeel afgeschreven over zijn specifieke levensduur.
Alle materiële vaste activa in exploitatie worden lineair afgeschreven op
basis van de in bijlage 1 opgegeven duurtijd, met uitzondering van de terreinen waarvan de gebruiksduur als onbeperkt wordt beschouwd.
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De afschrijving vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op die
waarin de materiële vaste activa in gebruik kunnen gesteld worden. Bij
een werk dat met investeringskredieten wordt gefinancierd, is de in aanmerking genomen datum die van de volledige of gedeeltelijke voltooiing,
zonder onmiddellijke ingebruikstelling (voorlopig onttrokken aan de exploitatie).
Er worden bijkomende afschrijvingen geboekt indien ingevolge hun technische ontaarding of wegens de wijziging van economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde van de vaste activa
hoger is dan hun gebruikswaarde voor de onderneming.
De op de materiële vaste activa geboekte afschrijvingen mogen slechts
worden teruggenomen wanneer blijkt dat het tevoren toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad.
Het afschrijfbare bedrag is de kostprijs van de activa, verminderd met de
residuele waarde ervan, voorzover deze laatste op vrij betrouwbare wijze
kan bepaald worden.
Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt,
wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

D. Bijzondere gevallen
a) Met leasing verworven vaste activa
Voor de met leasing en soortgelijke rechten verworven materiële vaste
activa mag de financieringswijze de netto boekhoudkundige waarde
van deze vaste activa niet beïnvloeden. Deze vaste activa worden bij
het begin van het contract geboekt aan de reële waarde van het goed
of als deze lager liggen, aan de verdisconteerde waarde van de minimale huurbetalingen.

b) Buiten gebruik gestelde vaste activa
De materiële vaste activa die buiten gebruik gesteld zijn of die niet
meer op duurzame wijze worden aangewend voor de activiteit van de
onderneming, maken desgevallend het voorwerp uit van een bijkomende afschrijving om de waardering ervan af te stemmen op de vermoedelijke realisatiewaarde ervan.
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c) Vaste activa aangehouden voor verkoop
Materiële vaste activa (of een groep activa die wordt afgestoten) moet
geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop indien die de
boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan. De voorwaarden hiervoor zijn :
o
o

het actief moet in zijn huidige staat onmiddellijk beschikbaar
zijn voor verkoop,
de verkoop dient zeer waarschijnlijk te zijn.

d) Vastgoedbeleggingen
Een vastgoedbelegging is een onroerende zaak die wordt aangehouden
om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren, en niet
voor :
o
o
o
o

bestuurlijke doeleinden,
gebruik in de productie,
gebruik in de goederen en diensten,
verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering.

e) Investeringen in gehuurde gebouwen
De gerealiseerde investeringen in gehuurde gebouwen worden afgeschreven op de kortste van de twee periodes gevormd door de gebruiksduur of de duur van het huurcontract.

f) Investeringen verworven door een speciale overeenkomst
De activa die zijn verworven via een specifieke overeenkomst worden
afgeschreven volgens de gebruiksduur die minimaal gelijk is aan de
looptijd van het contract. Onderliggende activa die deel uitmaken van
de specifieke overeenkomst, en waarvan de normale gebruiksduur hoger ligt dan de looptijd van het contract, worden afgeschreven over
hun normale gebruiksduur.
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g) Terreinen bestemd voor verkoop
De terreinen bestemd voor verkoop worden gewaardeerd volgens het
herwaarderingsmodel, dus tegen de reële waarde op datum van herwaardering min de verkoopkosten, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen. De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd opdat de boekwaarde niet beduidend
verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Wanneer deze terreinen voldoen aan de criteria van IFRS 5 voor de “Vaste activa aangehouden voor verkoop”, worden zij in deze rubriek geclassificeerd.

h) Herwaarderingsmeerwaarden terreinen
In 2013 ging Infrabel over tot de herwaardering van bepaalde terreinen in het kader van de hervorming van de NMBS Groep. Om het potentieel van herwaardering te bepalen, werd de te recupereren waarde
van de geherwaardeerde activa berekend op basis van toekomstige
cashflows. Deze berekening werd uitgevoerd met in achtname van de
best beschikbare forecasts op gebied van toekomstige cashflows, interestvoeten, inflatie etc. Gezien alle terreinen kunnen worden beschouwd als noodzakelijk voor de opdracht van openbare dienst van
Spoorweg Infrastructuurbeheerder, werden de terreinen geherwaardeerd aan de “Depreciated Replacement Cost” (‘DRC’), zoals vastgesteld door een extern expertenbureau. Jaarlijks wordt een test op bijzondere waardeverminderingsverliezen uitgevoerd.

4. Financiële vaste activa
A. Principe
Onder deze rubriek worden opgenomen :


de deelnemingen, ongeacht hun relatief belang, in andere vennootschappen, wanneer het nagestreefd doel erin bestaat hun exploitatie
voort te zetten of te ondersteunen;



de aandelen die geen deelneming vormen, wanneer ze gehouden worden om, door de vestiging van een duurzame en specifieke band met
die ondernemingen, bij te dragen tot de eigen activiteit van Infrabel;



de op lange termijn ter beschikking gestelde vorderingen om de activiteit van die vennootschappen duurzaam te ondersteunen;



de borgtochten in contanten gestort als permanente waarborgen.
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B. Waardering
De financiële vaste activa worden geboekt tegen de aanschaffingswaarde
ervan, bepaald volgens de in punt II.1 supra vermelde regelen. Desgevallend worden ze gecorrigeerd met eventuele waardeverminderingen.
De bijkomende onkosten m.b.t. de aanschaffing ervan worden rechtstreeks als kosten geboekt.
Voor elke deelneming worden de effecten waaruit ze bestaat, beschouwd
als vervangbare activa : na elke aanschaffing wordt voor die effecten een
gemiddelde waarde herberekend door de totale aanschaffingswaarde te
delen door het totaal aantal effecten in portefeuille.
Wanneer de aanschaffingsprijs van een deelneming in vreemde valuta is
uitgedrukt, is de aanschaffingswaarde waarvoor ze in de rekeningen ingeschreven wordt, de aanschaffingswaarde ervan in euro, namelijk het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de omrekeningskoers bij de
aanschaffing op het bedrag van de in vreemde valuta uitgedrukte prijs.
Wanneer de bedragen opgevraagd worden, wordt de stortingsverplichting
herraamd tegen de op die datum geldende omrekeningskoers, waarbij de
tegenwaarde van het vastgesteld omrekeningsverschil geboekt wordt bij
de aanschaffingswaarde van de financiële vaste activa.
De door vorderingen vertegenwoordigde financiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde ervan, met eventuele toepassing
van de omrekeningskoers bij de aanschaffing op het in vreemde valuta
uitgedrukt bedrag.

C. Waardevermindering
Conform de bepalingen van IAS-norm 36 maken de financiële vaste activa regelmatig, en ten minste één keer per jaar, het voorwerp uit van
een waardetest ("impairment test").
De volgende elementen moeten worden in rekening genomen van de bedrijfswaarde van een actief :
- een schatting van de toekomstige kasstromen, gebaseerd op redelijke
en gefundeerde veronderstellingen, die Infrabel uit het actief verwacht
te verkrijgen,
- verwachtingen met betrekking tot mogelijke wijzigingen in het bedrag
of de tijdsbepaling van dergelijke toekomstige kasstromen,
- de tijdswaarde van het geld,
- de prijs voor de aan het actief inherente onzekerheid,
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- andere factoren die een invloed kunnen hebben op de toekomstige kasstromen.
Indien uit de waardetest blijkt dat de realiseerbare waarde van het betrokken actief lager is dan zijn boekwaarde, ondergaan de participatie of
de gehouden aandelen een waardevermindering.
Per realiseerbaar bedrag dient het hoogste van de volgende twee bedragen in aanmerking genomen :


de reële waarde van de participaties verminderd met de verkoopkosten, m.a.w. het bedrag dat de onderneming van haar participaties kan
recupereren als zij ze verkoopt,



de gebruikswaarde van de participatie overeenstemmend met de contante waarde van de toekomstige cashflows die gegenereerd worden
door deze participatie. Wanneer in voorkomend geval de gegevens nodig voor een waardetest niet beschikbaar of onvoldoende betrouwbaar
zijn, wordt de waardevermindering berekend op basis van de laatste
maatschappelijke rekeningen.

De financiële vaste activa vertegenwoordigd door vorderingen ondergaan
een waardevermindering zo er voor het geheel of een gedeelte van de
vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
Specifieke informatie is een rechtvaardiging om bijkomend op hogervermelde waardeverminderingen een aanvullende waardevermindering of terugneming van waardeverminderingen te boeken.

5. Vorderingen op meer dan één jaar
A. Principe
Onder deze rubriek worden de vorderingen opgenomen die een contractuele duur van meer dan één jaar hebben.
B. Waardering
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde ervan,
met uitzondering van vorderingen in de vorm van vastrentende effecten,
die gewaardeerd worden tegen hun aanschaffingswaarde, bepaald volgens
de in punt II.1 supra vermelde regelen. Ze worden desgevallend gecorrigeerd met eventuele waardeverminderingen.
Ingeval van een renteloze of abnormaal laag rentende vordering op lange
termijn maakt deze het voorwerp uit van een verdiscontering teneinde ze
te boeken aan een contante waarde, in ieder geval als het effect van de
verdiscontering materieel is.
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C. Waardevermindering
Op de vorderingen worden de waardeverminderingen toegepast conform
de bepalingen van IFRS 9. Op basis van deze norm moet gedurende de
looptijd van de vordering een bepaalde waardevermindering voor verwachte kredietverliezen (“Expected Credit Loss”) worden berekend. De
berekening moet gebaseerd zijn op een accurate inschatting van de kans
op wanbetaling (“Probability of Default”) en het verlies bij wanbetaling
(“Loss Given Default”).
Voor vorderingen met zeer lage kredietrisico’s worden de inschattingen
van de kans op wanbetaling en het verlies bij wanbetaling gebaseerd op
een referentie definitie van deze variabelen.
IFRS 9 onderscheidt drie stadia, waarbij de kredietkwaliteit sinds de initiele opname, het stadium bepaalt. De berekening van het verwachte kredietverlies is afhankelijk van het stadium.
In stadium 1 zijn er geen significante stijgingen in het kredietrisico sinds
de initiële opname. In dit stadium worden waardeverminderingen berekend voor verwachte kredietverliezen over de eerste 12 maanden van de
looptijd van de vorderingen.
In stadium 2 zijn er stijgingen in het kredietrisico sinds de initiële opname, maar is er nog geen wanbetaling. In dit stadium worden waardeverminderingen berekend voor de verwachte kredietverliezen over de resterende levensduur van de vorderingen.
In stadium 3 zijn er eveneens significante stijgingen in het kredietrisico
sinds de initiële opname én is er sprake van wanbetaling. In dit stadium
zijn waardeverminderingen vereist voor de verwachte kredietverliezen
over de resterende levensduur van de vordering. Bij een verbeterde kredietkwaliteit kan de kredietpositie terugkeren naar stadium 2 of stadium 1
als er niet langer betalingsachterstanden noch andere indicaties zijn die
kunnen wijzen op het niet respecteren van toekomstige betalingsverplichtingen.
Gezien het zeer lage risico op de vorderingen op meer dan één jaar (voornamelijk vorderingen op de Staat) worden stadia 1 en 2 samengenomen
en wordt een verwacht kredietverlies berekend over de resterende levensduur van de vorderingen. Wanbetaling wordt gedefinieerd als een betalingsachterstand van meer dan 147 dagen na vervaldatum voor handelsvorderingen op lange termijn en van meer dan 240 dagen na vervaldatum
voor overige vorderingen op lange termijn.
Indien specifieke informatie dat rechtvaardigt, worden er bijkomende
waardeverminderingen of terugnemingen van waardeverminderingen geboekt volgens de specifieke aard van de activa en de daarop betrekking
hebbende informatie.
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D. Bijzonder geval
Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde
worden in voorkomend geval in de overlopende rekeningen van het passief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van de
samengestelde interesten :
a. de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering begrepen is;
b. het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde
van de vordering.

6. Voorraden en bestellingen in uitvoering
A. Principe
De rubriek "voorraden" bevat de activa :
-

die gehouden worden om verkocht te worden in het normaal verloop
van de activiteit, zoals de handelsgoederen die aangekocht worden om
als dusdanig of mits geringe bewerkingen te worden doorverkocht;

-

die voor zo’n verkoop geproduceerd worden en die materialen of
grondstoffen en leveringen bevatten die reeds in het productieproces
geïntegreerd zijn;

-

in de vorm van grondstoffen of leveringen die in het productie- of
dienstverleningsproces moeten verbruikt worden, zoals de bevoorradingen met onbewerkte materialen die bestemd zijn om in de productie gebruikt te worden.

De rubriek "bestellingen in uitvoering" bevat :
- de werken in uitvoering, uitgevoerd voor rekening van derden ingevolge
een bestelling, maar die nog niet opgeleverd werden;
- de goederen in bewerking geproduceerd voor rekening van derden ingevolge een bestelling, maar die nog niet geleverd werden, behalve indien
deze producten op gestandaardiseerde wijze in serie vervaardigd worden;
- de diensten die worden gepresteerd voor rekening van derden ingevolge
een bestelling, maar die nog niet geleverd zijn, behalve wanneer de
diensten op gestandaardiseerde wijze gepresteerd worden.

17

Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.19

B. Waardering
De voorraden worden gewaardeerd aan het laagste bedrag tussen de
kostprijs en de netto realisatiewaarde, namelijk de in het normaal verloop
van de activiteit geraamde verkoopprijs, verminderd met de geraamde
kosten voor de voltooiing en met de geraamde kosten die noodzakelijk
zijn om de verkoop te realiseren.
De kostprijs van de voorraden omvat alle aanschaffings- en verwerkingskosten, vermeerderd met de andere aangegane kosten om de voorraden
te brengen op de plaats waar en in de staat waarin ze zich bevinden, zoals de aankoopprijs, de douanerechten, de niet recupereerbare belastingen, de transportkosten, behandelingskosten en andere kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de aanschaffing van de afgewerkte producten, de grondstoffen en de diensten, alsook met de aankoopkosten,
bepaald in de vorm van een percentage per artikelencategorie, met aftrek
van de kortingen, verminderingen en ristorno’s.
De verwerkingskosten van de voorraden bevatten de rechtstreeks aan de
geproduceerde eenheden verbonden kosten, zoals de rechtstreekse arbeidskosten. Ze bevatten eveneens de systematische toerekening van de
vaste of variabele algemene productiekosten die aangegaan worden om
de grondstoffen te verwerken tot afgewerkte producten.
De vaste algemene productiekosten zijn de indirecte productiekosten die
vrij constant blijven, ongeacht het productievolume, zoals de afschrijvingen en het onderhoud van de industriële gebouwen en uitrusting, en de
beheers- en administratiekosten van de werkplaats.
De variabele productiekosten zijn de indirecte productiekosten die rechtstreeks of bijna rechtstreeks variëren in functie van het productievolume,
zoals de indirecte grondstoffen en de indirecte arbeidskosten.
De kostprijs van de voorraadelementen die gewoonlijk niet vervangbaar
zijn en van de geproduceerde goederen of diensten aangewend voor specifieke projecten, wordt bepaald door de individuele kosten ervan te identificeren. Voor de andere elementen wordt de kostprijs van de voorraden
bepaald volgens de methode van de gemiddelde prijzen gewogen met de
hoeveelheden.
De goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs ervan.
De vervaardigingsprijs van een voorraad of een bestelling in uitvoering
bevat in geen geval de interesten met betrekking tot de kapitalen die zouden geleend zijn om ze te financieren.
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C. Waardevermindering
Sommige magazijnstukken ondergaan periodiek waardeverminderingen
ingevolge het regelmatig onderzoek van de staat ervan door de betrokken
technische diensten.
De voorraadartikelen worden ingedeeld in families en hebben geen duidelijke rechtstreekse band met de materiële vaste activa. Zij ondergaan een
waardevermindering wanneer ze minstens één jaar zonder beweging blijven. Het op de waarde van de artikelen toegepast waardeverminderingspercentage wordt bepaald in functie van de gekende rotatiesnelheid van
de voorraad, zoals aangegeven in de volgende tabel :

Aantal jaren zonder beweging
Maximaal aantal
jaren verbruik
gedekt door de
voorraadartikelen
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 en
meer

100,0

2

33,3

100,0

3

16,7

50,0

4

10,0

30,0

60,0 100,0

5

6,7

20,0

40,1

66,7

100,0

6

4,8

14,3

28,6

47,6

71,4

100,0

7

3,6

10,7

21,4

35,7

53,6

75,0

100,0

8

2,8

8,3

16,7

27,8

41,7

58,3

77,8

9

2,2

6,7

13,3

22,2

33,3

46,7

62,2

80,0 100,0

10 en +

1,8

5,5

10,9

18,2

27,3

38,2

50,9

65,5

100,0

100,0
81,8

100,0

Voor de bestellingen in uitvoering worden er waardeverminderingen geboekt :
- indien hun vervaardigingsprijs, vermeerderd met het geraamde bedrag
van de erop betrekking hebbende kosten die nog moeten gemaakt worden, hoger is dan, naargelang het geval, de netto verkoopprijs ervan
op de afsluitingsdatum of de in de contracten voorziene kostprijs;
- ten belope van respectievelijk 50 en 100 % indien de uitvoeringsdatum
ervan de facturatiedatum met 1 of 2 jaar overschrijdt.

Specifieke informatie is een rechtvaardiging om bijkomend op hogervermelde waardeverminderingen een aanvullende waardevermindering of terugneming van waardeverminderingen te boeken.
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7. Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Principe
Deze rubriek bevat de vorderingen - handelsvorderingen en andere waarvan de oorspronkelijke termijn op ten hoogste één jaar is, evenals de
vorderingen of gedeelten van vorderingen waarvan de oorspronkelijke
termijn op meer dan één jaar was, maar die vervallen binnen de twaalf
maanden die volgen op de afsluiting van het afgelopen boekjaar.
B. Waardering
De vorderingen worden op de balans geboekt tegen de nominale waarde
ervan, behalve die in de vorm van vastrentende effecten, die gewaardeerd worden tegen hun aanschaffingswaarde, bepaald volgens de in punt
II.1 supra vermelde regelen. Ze worden desgevallend gecorrigeerd met
eventuele waardeverminderingen.
C. Waardevermindering
Op de vorderingen worden de waardeverminderingen toegepast conform
de bepalingen van IFRS 9. Op basis van deze norm moet een bepaalde
waardevermindering voor verwachte kredietverliezen (“Expected Credit
Loss”) worden berekend. De berekening is gebaseerd op een accurate inschatting van de kans op wanbetaling (“Probability of Default”) en het
verlies bij wanbetaling (“Loss Given Default”).
Voor kortlopende vorderingen wordt de vereenvoudigde IFRS 9 berekeningsmethode voor verwachte kredietverliezen toegepast. Bij deze vereenvoudigde berekeningsmethode worden de wijzigingen in kredietrisico
niet bijgehouden, maar wordt er steeds een verwacht kredietverlies geboekt over de levensduur van de vordering. Er is dus enkel een stadium
1, geen significante stijging in kredietrisico sinds de initiële opname, en
een stadium 3, significante stijging in kredietrisico én wanbetaling. Er
wordt door Infrabel een provisiematrix opgesteld, waarbij rekening wordt
gehouden met de reële kredietverliezen uit het verleden. Wanbetaling
wordt gedefinieerd als een betalingsachterstand van meer dan 147 dagen
na vervaldatum voor handelsvorderingen en van meer dan 240 dagen na
vervaldatum voor overige vorderingen.
Gezien het zeer laag kredietrisico wordt geen verwacht kredietverlies geboekt op de korte termijn vorderingen op de Staat noch op vooruitbetalingen.
Indien specifieke informatie dat rechtvaardigt, worden er bijkomende
waardeverminderingen of terugnemingen van waardeverminderingen geboekt volgens de specifieke aard van de activa en de daarop betrekking
hebbende informatie.
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D. Bijzondere gevallen
De in vreemde valuta uitgedrukte vorderingen worden bij de afsluiting
van de rekeningen herraamd op basis van de laatste indicatieve wisselkoers gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

8. Geldbeleggingen
A. Principe
Deze rubriek omvat zowel de termijndeposito’s bij kredietinstellingen, de
aangekochte roerende waarden die niet het karakter hebben van financiele vaste activa, als de verworven edele metalen, met de bedoeling deze
op korte of middellange termijn opnieuw te verkopen.
Aangekochte kunstwerken kunnen enkel beschouwd worden als een belegging op voorwaarde dat er een liquide markt bestaat. Bestaat dergelijke liquide markt niet dan horen de kunstwerken thuis onder de materiele vaste activa.
B. Waardering
De geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen het laagste bedrag tussen
hun aanschaffingswaarde, bepaald volgens de in punt II.1 supra vermelde
regelen, en de marktwaarde.
Voor de door inbreng verworven activa is de waarde de in de akte bepaalde prijs. Indien deze conventionele waarde echter lager is dan de
marktwaarde van de ingebrachte activa, stemt de aanschaffingswaarde
overeen met deze hogere marktwaarde.
Voor de vastrentende effecten, indien er een verschil bestaat tussen de
aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde, wordt dit verschil pro
rata temporis over de resterende looptijd van de effecten als resultaat geboekt als bestanddeel van de interesten die deze effecten opleveren, en
naargelang het geval in meerdering of in mindering van de aanschaffingswaarde van de effecten gebracht, waarbij de boeking als resultaat gebeurt
op geactualiseerde basis.
Voor de beleggingen waarvan de aanschaffingsprijs in vreemde valuta is
uitgedrukt, wordt de aanschaffingswaarde waarvoor ze in de balans zijn
ingeschreven, herraamd op basis van de laatste indicatieve wisselkoers
gepubliceerd door de Nationale Bank van België.
C. Waardevermindering
Voor de door aandelen vertegenwoordigde geldbeleggingen worden de
volgende waardeverminderingen toegepast :
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-

indien de wederafstands- of realisatiewaarde gekend is, wordt er desgevallend een waardevermindering geboekt die gelijk is aan het positief verschil tussen de aanschaffingswaarde en de wederafstands- of
realisatiewaarde;

-

indien de wederafstands- of realisatiewaarde onbekend is :



ofwel, als er een liquide financiële markt bestaat en als de vennootschap geen invloed van betekenis kan uitoefenen op die markt,
wordt er een waardevermindering geboekt om de boekwaarde van
die activa terug te brengen tot het niveau van hun beurswaarde,
vastgesteld op basis van de notering van de laatste dag van het
boekjaar;



ofwel, als er geen liquide financiële markt bestaat of als de vennootschap een invloed van betekenis kan uitoefenen op die markt,
wordt er een waardevermindering geboekt om de boekwaarde van
die activa terug te brengen tot het laagste niveau tussen enerzijds
het aandeel in het eigen vermogen van de onderneming, bepaald
op basis van de laatste gekende jaarrekening, en anderzijds de
beurswaarde, vastgesteld op basis van de notering van de laatste
dag van het boekjaar.

De geldbeleggingen die in de nabije toekomst zullen gerealiseerd worden,
ondergaan de nodige waardeverminderingen indien op het einde van het
boekjaar de raming van hun realisatiewaarde lager is dan hun aanschaffingsprijs.
Voor geldbeleggingen die niet gekoppeld zijn aan de transacties van alternatieve financiering, worden waardeverminderingen toegepast conform de
bepalingen van IFRS 9. Op basis van deze norm moet een bepaalde waardevermindering voor verwachte kredietverliezen (“Expected Credit Loss”)
worden berekend. De berekening moet gebaseerd zijn op een accurate inschatting van de kans op wanbetaling (“Probability of Default”) en het
verlies bij wanbetaling (“Loss Given Default”).
Voor geldbeleggingen met zeer lage kredietrisico’s worden de inschattingen van de kans op wanbetaling en het verlies bij wanbetaling gebaseerd
op een referentie definitie van deze variabelen.
Wanneer de waardeverminderingen niet meer gerechtvaardigd zijn, worden ze teruggenomen.
Indien bijkomende informatie dit rechtvaardigt, worden er bijkomende
waardeverminderingen geboekt in het raam van de eis van voorzichtigheid, vooropgesteld in artikel 32 van het koninklijk besluit van 30 januari
2001.
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9. Liquide middelen
A. Principe
Deze rubriek bevat de beschikbare financiële elementen, zoals de kasmiddelen, de betaalbare waardepapieren en de tegoeden op zichtrekeningen
bij banken.
B. Waardering
De liquide middelen worden geboekt tegen de nominale waarde ervan, en
desgevallend gecorrigeerd met eventuele waardeverminderingen.
De liquide middelen in vreemde valuta worden herraamd op basis van de
laatste indicatieve wisselkoers gepubliceerd door de Nationale Bank van
België.
C. Waardevermindering
Op de liquide middelen worden de waardeverminderingen toegepast conform de bepalingen van IFRS 9. Op basis van deze norm moet een bepaalde waardevermindering voor verwachte kredietverliezen (“Expected
Credit Loss”) worden berekend. De berekening is gebaseerd op een accurate inschatting van de kans op wanbetaling (“Probability of Default”) en
het verlies bij wanbetaling (“Loss Given Default”).
Voor liquide middelen met zeer lage kredietrisico’s worden de inschattingen van de kans op wanbetaling en het verlies bij wanbetaling gebaseerd
op een referentie definitie van deze variabelen.

10. Overlopende rekeningen aan actiefzijde
A. Principe
Deze rubriek bevat :
-

de overgedragen kosten, d.w.z. die kosten die in de loop van het
boekjaar of van een vorig boekjaar werden gemaakt maar die aan een
of meer latere boekjaren dienen toegerekend;

-

de verworven opbrengsten, d.w.z. die opbrengsten die pas in een later
boekjaar zullen geïnd worden, maar die aan een afgelopen boekjaar
dienen toegerekend.
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B. Waardering
De over te dragen kosten en de verworven opbrengsten
worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde ervan, maar voor de
opbrengsten ook rekening houdend met de inbaarheid ervan.

11. Kapitaal
A. Principe
Het kapitaal bestaat uit twee bestanddelen :
- het geplaatst kapitaal, gevormd door de bedragen waarvoor de aandeelhouders zich ertoe verbonden hebben ze in te brengen,
- het niet opgevraagd kapitaal, nl. het gedeelte waarvan de bestuursorganen van de vennootschap de storting nog niet gevraagd hebben.
B. Waardering
De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

12. Herwaardingsmeerwaarden
A. Principe
Deze rubriek bevat de latente meerwaarden die worden vastgesteld op de
netto boekwaarde van materiële of financiële vaste activa, in de mate dat
ze een verhoging van de intrinsieke waarde van het geïnvesteerd kapitaal
vormen.
B. Waardering
De herwaarderingsmeerwaarden worden geboekt tegen hun nominale
waarde en betreffen slechts de positieve verschillen tussen de raming
door een expert en de aan actiefzijde ingeschreven netto boekwaarde.
C. Waardevermindering
In geval van latere minderwaarde van de geherwaardeerde activa wordt
de geboekte meerwaarde afgeboekt ten belope van het nog niet afgeschreven bedrag.
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13. Reserves
A. Principe
Deze rubriek bevat de winst van vorige boekjaren die de onderneming
niet heeft uitgekeerd, in een duurzaam vooruitzicht, overeenkomstig de
wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, ingevolge een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

B. Waardering
De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde ervan.

14. Kapitaalsubsidies
A. Principe
Deze rubriek bevat de overheidssteun die de vorm aanneemt van overdrachten van middelen aan een onderneming, waarvoor de voornaamste
voorwaarde om ze te bekomen erin bestaat activa op lange termijn aan te
kopen, aan te leggen of te verwerven op om het even welke wijze, en die
toegekend wordt door :
- de Europese Gemeenschap,
- de Belgische Staat,
- de andere Belgische of buitenlandse Overheden,
- andere derden.

B. Waardering
De kapitaalsubsidies worden geboekt tegen hun nominale waarde, waarbij
geen aftrek voor uitgestelde belastingen geboekt wordt.
C. Waardevermindering
De kapitaalsubsidies worden lineair afgeschreven tegen hetzelfde ritme
als de immateriële en materiële vaste activa die ermee gefinancierd werden.
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15. Voorzieningen en uitgestelde belastingen
A. Principe
Deze rubriek bevat de passiva die geïndividualiseerd is en waarvan de
duur of het bedrag onzeker is.
De passiva omvatten 2 soorten van voorzieningen, enerzijds de voorzieningen die worden aangelegd volgens de principes van IAS-norm 37, en
anderzijds de voorzieningen die worden aangelegd volgens de principes
van IAS-norm 19.
Voorzieningen volgens de IAS-norm 37 dienen te worden opgenomen indien er aan 3 criteria is voldaan :
-

Er is een bestaande verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk) ten
gevolge van een gebeurtenis in het verleden,

-

Het is waarschijnlijk dat een uitstroom van middelen, die economische
voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen (> 50%),

-

Het bedrag van de verplichting kan op betrouwbare wijze worden geschat

Een actualiseringsfactor moet in rekening gebracht worden wanneer de
tijdswaarde materieel is.
Voorzieningen volgens de IAS-norm 19 omvatten de personeelsbeloningen.
B. Waardering
De risico’s en kosten waarvoor een voorziening wordt gevormd, worden
geval per geval geraamd op basis van de ter kennis van de vennootschap
gebrachte elementen, met inachtneming van de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
De voorziening dient voor het bruto bedrag (= niet verminderd met een te
recupereren actief) te worden opgenomen in het passief.
Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen is de beste schatting
van de verplichting op de balansdatum.
De schatting is gebaseerd op het oordeel van het management van Infrabel, aangevuld door verslagen van onafhankelijke experts.
De schatting houdt rekening met alle aanvullende bewijzen die blijken uit
gebeurtenissen na de verslagperiode die de situatie bevestigen zoals ze
bestond op dat ogenblik.
Bij het komen tot de beste schatting van een voorziening moet rekening
gehouden worden met :
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- risico’s en onzekerheden,
- de tijdswaarde van het geld indien materieel,
- toekomstige gebeurtenissen die mogelijk invloed hebben op het bedrag dat vereist is om een verplichting af te wikkelen.
De voorzieningen moeten aan het eind van elke balansdatum worden beoordeeld en aangepast om de huidige beste schatting weer te geven.
Wat betreft de voorzieningen voor personeelsbeloningen worden actuariele winsten en verliezen erkend en in rekening genomen.
Er wordt geen aftrek voor uitgestelde belastingen geboekt.
C. Bijzondere gevallen
a) Voorziening voor milieugebonden bedrijfskosten
Deze voorziening dekt de kosten die de onderneming wettelijk of overeenkomstig haar algemeen beleid op zich moet nemen voor :
- aan te vragen bodemattesten;
- uit te voeren oriënterende bodemonderzoeken en beschrijvende bodemonderzoeken;
- saneringsverplichtingen (gewone uitgaven).
Deze voorziening wordt opgesplitst per soort uitgaven en per site en
wordt berekend op basis van de technologie voor milieuherstel die kan
gebruikt worden en op basis van de ramingen van de onderneming wat
betreft de te maken kosten.
b) Voorzieningen voor langetermijnbeloning
Er worden overeenkomstig de voorschriften van IAS-norm 19 voorzieningen gevormd om de contante waarde te dekken van de door de
vennootschap aangegane verplichtingen inzake langetermijnbeloningen. De toevoeging aan de voorziening wordt berekend volgens de
Projected Unit Credit methode in de zin van IAS-norm 19.
c) Juridische geschillen
De voorziening voor juridische geschillen bevat, per individueel dossier, het verdisconteerd bedrag van de geraamde uitgaven om de verplichting te doen vervallen. Indien een gedeeltelijke of volledige terugbetaling verwacht wordt, wordt deze niet in mindering van de voorziening gebracht maar erkend aan actiefzijde.
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16. Schulden op meer dan één jaar
A. Principe
Deze rubriek bevat de schulden die een contractuele termijn van meer
dan één jaar hebben.
B. Waardering
De schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.
C. Bijzondere gevallen
De schulden die geen interesten opleveren of die een abnormaal lage rentevoet hebben, worden aan passiefzijde geboekt tegen de nominale
waarde ervan ; deze boeking gaat vergezeld van de boeking op de overlopende rekening van de activa en de boeking bij de resultaten pro rata
temporis op basis van de samengestelde interest, van het disconto berekend tegen de marktrentevoet, wanneer deze schulden :
- tot aan hun vervaldag nog meer dan één jaar lopen en
- ofwel betrekking hebben op bedragen die als kosten op de resultatenrekening werden geboekt, ofwel op de aanschaffingsprijs van vaste activa of bedrijfstakken.
De schulden vertegenwoordigd door vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde ervan. Wanneer echter de actuariële kost ervan, berekend bij de uitgifte, rekening houdend met de terugbetaling ervan op de vervaldag, verschilt van de nominale kost ervan,
wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis bij de resultaten geboekt over de nog resterende looptijd van de effecten, als bestanddeel van de kost van deze effecten, en naargelang het geval geboekt als verhoging of vermindering
van de aanschaffingswaarde van de effecten (op actuariële basis).

17. Schulden op ten hoogste één jaar
A. Principe
Deze rubriek bevat de schulden waarvan de contractuele termijn korter is
dan of gelijk aan één jaar.
B. Waardering
De schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.
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C. Bijzondere gevallen
De schulden vertegenwoordigd door vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde ervan.
Wanneer echter de actuariële kost ervan, berekend bij de uitgifte, rekening houdend met de terugbetaling ervan op de vervaldag, verschilt van
de nominale kost ervan, wordt het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis bij de resultaten
geboekt over de nog resterende looptijd van de effecten, als bestanddeel
van de kost van deze effecten, en naargelang het geval geboekt als verhoging of als vermindering van de aanschaffingswaarde van de effecten
(op actuariële basis).

18. Overlopende rekeningen aan passiefzijde
A. Principe
Deze rubriek bevat :
-

de te boeken kosten, d.w.z. die kosten die pas in een later boekjaar
zullen betaald worden maar die aan een verstreken boekjaar dienen
toegerekend;

-

de over te dragen opbrengsten, d.w.z. die opbrengsten die in het
boekjaar of een vorig jaar boekjaar werden geïnd maar die aan één of
meer latere boekjaren dienen toegerekend.

B. Waardering
De te boeken kosten, de over te dragen opbrengsten en de interesten begrepen in de vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde.

IV.

BIJLAGEN

1. BIJLAGE 1 : AFSCHRIJVINGSDUUR VAN IMMATERIELE VASTE ACTIVA
EN MATERIELE VASTE ACTIVA

De afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven onderstaande afschrijvingsduren. Deze afschrijvingsduren worden regelmatig geanalyseerd. In geval van beduidende veranderingen wordt deze afschrijvingsduur gewijzigd, en dit wordt beschouwd als veranderingen van ramingen en
niet als verbeteringen van fouten of veranderingen van boekhoudmethodes.

29

Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.19

AFSCHRIJVINGSDUUR MATERIELE VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Terreinen
Gebouwen

Afschrijvingsduur
niet afschrijven
ruwbouw
dak
technische componenten

50 tot 60 jaar
15 tot 30 jaar
10 tot 20 jaar

Kleine constructies

15 jaar
15 jaar of looptijd contract indien korter

Inrichting van gehuurde gebouwen
Sporen

bovenbouw
onderbouw

25 tot 50 jaar
100 jaar

Spoortoestellen, weegbruggen, ...

10 tot 50 jaar

Overwegen

10 tot 30 jaar

Kunstwerken

10 tot 120 jaar

Seininrichting

4 tot 35 jaar

Tractieonderstations

10 tot 50 jaar

Power Distribution

7 tot 30 jaar

Bovenleidingen

20 tot 80 jaar

Rollend Materieel

6 tot 40 jaar

Telecom

4 tot 50 jaar

Materieel en diverse installaties

4 tot 40 jaar

Terrein- en stationsuitrusting

20 tot 30 jaar

Artistieke kunstwerken en museumcollectie

niet afschrijven

Materiële vaste activa in aanbouw

niet afschrijven

AFSCHRIJVINGSDUUR IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Software
software
licenties
in aanbouw
Concessierecht

3 tot 10 jaar
duur van het contract
niet afschrijven
99 jaar

30

Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.19

2. BIJLAGE 2 : ACTIVA EN PASSIVA UITGEDRUKT IN VREEMDE VALUTA
EN AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN
A. MONETAIRE/ NIET-MONETAIRE ACTIVA EN PASSIVA
Iedere verrichting die leidt tot de vorming van een positie in vreemde valuta of tot de vermindering van een dergelijke positie, wordt omgerekend
en geboekt in euro tegen de wisselkoers op de contantmarkt (“omrekeningskoers”).
Voor de niet-monetaire activa en passiva waarvan de aanschaffing aanleiding gaf tot een verrichting in vreemde valuta, is de aanschaffingswaarde
gelijk aan het bedrag van de prijs uitgedrukt in vreemde valuta, vermenigvuldigd met de omrekeningskoers. De aanschaffingswaarde wordt niet
meer beïnvloed door de latere evolutie van de wisselkoers.
De monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden aanvankelijk in
euro geboekt met toepassing van de op de datum van de verrichting geldende omrekeningskoers. Deze monetaire activa en passiva blijven uitgedrukt in vreemde valuta; de tegenwaarde ervan in euro ondergaat de
koersschommelingen van de munt waarin ze uitgedrukt zijn t.o.v. de
euro. Deze schommelingen doen “wisselverschillen” of “omrekeningsresultaten” ontstaan.
Op het einde van het boekjaar worden de nog bestaande tegoeden en/of
verplichtingen uitgedrukt in vreemde valuta, herraamd op basis van de
laatste indicatieve wisselkoers gepubliceerd door de Nationale Bank van
België. Deze herraming geeft aanleiding tot positieve en negatieve omrekeningsresultaten, die op de overlopende rekeningen geboekt worden aan
actiefzijde als het om latente verliezen gaat of aan passiefzijde als het om
latente winsten gaat, op evenveel onderscheiden rekeningen als er
vreemde valuta zijn. Het overschot per valuta van de negatieve verschillen t.o.v. de positieve verschillen wordt bij de kosten op de resultatenrekening geboekt.
Bij de heropening van de rekeningen worden de boekingen van omrekeningsresultaten tegengeboekt.
Wanneer een verrichting in vreemde valuta evenwel vergezeld gaat van
een specifieke dekkingsverrichting, is de wisselkoers waartegen de vordering of de schuld in vreemde valuta zal terugbetaald worden, definitief
vastgesteld, waarbij echter een wisselverschil geboekt wordt om de periode te dekken die eventueel aan de specifieke dekking voorafgaat.

31

Nr.

0869.763.267

VOL-kap 6.19

Per balanspost is de situatie de volgende :
ACTIVA
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vorderingen op meer dan één
jaar

Voorraden
Vorderingen op ten hoogste
één jaar

Geldbeleggingen
Liquide middelen

Overlopende rekeningen

Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair : wanneer de niet opgevraagde bedragen opgevraagd worden,
wordt de stortingsverplichting herraamd
tegen de op die datum geldende omrekeningskoers, waarbij de tegenwaarde van
het vastgesteld omrekeningsresultaat geboekt wordt bij de aanschaffingswaarde
van de financiële vaste activa.
Monetair : de waardeverminderingen op
vorderingen dienen evenwel als niet-monetair beschouwd. De waardevermindering moet parallel met de herraming van
de vordering en van de verwerking van
de omrekeningsresultaten onderzocht
worden.
Niet-monetair
Monetair : de waardeverminderingen op
vorderingen dienen evenwel als niet-monetair beschouwd. De waardevermindering moet parallel met de herraming van
de vordering en van de verwerking van
de omrekeningsresultaten onderzocht
worden.
Monetair
Monetair : de thesauriewaarden in
vreemde valuta genereren evenwel geen
« niet gerealiseerde » omrekeningsresultaten, maar hun herraming tegen de afsluitingskoers genereert een wisselverschil dat, positief of negatief, bij de resultaten wordt geboekt. De bankrekeningen
met een debetsaldo worden als schulden
behandeld.
Monetair en niet-monetair naargelang de
elementen die deze diverse verrichtingen
gegenereerd hebben.
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PASSIVA
Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen winst of verlies
Kapitaalsubsidies
Voorzieningen voor risico’s en
kosten
Schulden op meer dan één
jaar

Schulden op ten hoogste één
jaar

Overlopende rekeningen

Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair
Niet-monetair
Monetair : de in vreemde valuta ontvangen vooruitbetalingen vertegenwoordigen
evenwel gedeeltelijk beëindigde wisselposities op vorderingen. De bij de afsluiting
aan herraming onderhevige vordering is
de netto vordering, terwijl voor de vooruitbetaling een wisselverschil geboekt
wordt.
Monetair : de in vreemde valuta ontvangen vooruitbetalingen vertegenwoordigen
evenwel gedeeltelijk beëindigde wisselposities op vorderingen. De bij de afsluiting
aan herraming onderhevige vordering is
de netto vordering, terwijl voor de vooruitbetaling een wisselverschil geboekt
wordt.
Monetair en niet-monetair naargelang de
elementen die deze diverse verrichtingen
gegenereerd hebben.

B. AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN.
Voor de afgeleide financiële instrumenten, aangewend met het oog op de
dekking van leningen of commerciële transacties, worden de volgende
boekhoudkundige regels toegepast :
 IRS (Interest rate swap)
Het is niet de bedoeling van de onderneming de waarde van een actief
te dekken tegen een potentieel verlies, maar wel de karakteristieken
van een interestflux te wijzigen om van een vaste rentevoet over te
gaan naar een variabele rentevoet of omgekeerd.
Vanaf de dag van de sluiting en tot de vervaldatum wordt het notioneel
bedrag van het contract, met vermelding van de richting, geboekt op rekeningen van rechten en verplichtingen, met dien verstande dat dit notioneel bedrag op zich niet de situatie van de onderneming tegenover
derden debiteurs en crediteurs weergeeft, maar slechts een aanwijziging
is van het bedrag waarop een IRS gesloten werd.
De aan de IRS verbonden financiële fluxen worden geboekt onder rubriek V.A. van de resultatenrekening. De boekingsmethode houdt rekening met het wezen van het contractueel akkoord en met het overwicht
van de economische realiteit op de schijn, waarbij de economische realiteit van de reële kost van de aangegane schuld beïnvloed wordt door dit
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soort financieel instrument. Indien de looptijd van de IRS langer zou zijn
dan die van de lening, zouden de fluxen voor deze periode onder de rubrieken IV.C. en V.C. op de resultatenrekening geboekt worden.
 Termijnwisselcontracten
Voor de termijnwisselcontracten, gesloten met het oog op de specifieke
dekking van commerciële transacties, wordt er overgegaan tot de boeking van het termijncontract op rekeningen van rechten en verplichtingen, enerzijds, en van het actief of het passief in de balans tegen de termijnwisselkoers van het contract, anderzijds. Bij de afsluiting van de rekeningen gebeurt er geen herraming van het actief of het passief noch
van het termijnwisselcontract.

 IRCS (Interest rate currency swap)
Vanaf de dag van de sluiting en tot de vervaldatum worden de op termijn aangekochte en verkochte vreemde valuta geboekt op rekeningen
van rechten en verplichtingen, tegen de dekkingskoers.
De interestfluxen worden geboekt op de resultatenrekening, overeenkomstig de IRS.

 Te vormen voorzieningen
De niet ingedekte posities op afgeleide financiële instrumenten verbonden aan de financiële schuld worden door een overeenkomstige voorziening gedekt wanneer er op de afsluitingsdatum latente verliezen worden
vastgesteld op basis van de herraming ervan aan marktwaarde.
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3. BIJLAGE 3 : ALTERNATIEVE FINANCIELE VERRICHTINGEN
Infrabel heeft in het kader van de hervorming van de NMBS Groep crossborder lease-transacties overgenomen die in het verleden werden afgesloten (activa in concessie gegeven aan een Trust die deze onmiddellijk terug
in concessie gaf aan de NMBS Groep zodat beiden een financieel voordeel
konden delen). De onderliggende activa betreffen spoorweginfrastructuur
(hogesnelheidslijnen).
Deze verrichtingen werden geboekt in functie van hun economische realiteit, met inachtneming van de bepalingen van interpretatie SIC-27.
Infrabel heeft dus de materiële vaste activa in de balans gehouden en
heeft noch winst noch verlies uit de verkoop aan de Trust erkend.
De investeringsrekeningen (investering van een deel van de middelen uit
de hoofdverhuur) en de betalingsverplichtingen aan de Trust (over de duur
van het contract en inclusief de optie tot terugkoop), worden opgenomen
in de balans.
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Bijkomende informatie - Sectorrapportering per activiteit
Overeenkomstig art. 27 §1 van de Wet van 21 maart 1991 dient Infrabel als bijlage aan de jaarrekening
een samenvattende staat van de rekeningen betreffende de taken van openbare dienst te geven
evenals een desbetreffend commentaar.
In 2014 heeft Infrabel in het kader van de hervorming van de NMBS Groep de ICT activiteiten van de
voormalige NMBS Holding overgenomen. Het deel van deze activiteiten dat wordt gefactureerd aan
derden, waaronder voornamelijk de NMBS, wordt in navolging van de statuten van Infrabel niet
beschouwd als een opdracht van openbare dienst.
Balans per activiteitensector
Sectorrapportering : Balans
ACTIVA
I. OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
III. MATERIËLE VASTE ACTIVA
IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
V. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
VIII. GELDBELEGGINGEN
IX. LIQUIDE MIDDELEN
X. OVERLOPENDE REKENINGEN

Openbare sector

Totaal

0,00
20.034.621.985,53

0,00
0,00

0,00
20.034.621.985,53

1.359.369.950,43
18.635.998.246,24
39.253.788,86

0,00
0,00
0,00

1.359.369.950,43
18.635.998.246,24
39.253.788,86

2.880.311.702,35

43.507.628,53

2.923.819.330,88

1.105.680.581,18
269.362.242,66
324.755.444,36
483.485.061,63
278.174.270,50
418.854.102,03

26.046.389,65
5.064.056,41
12.272.425,74
0,00
0,00
124.756,72

1.131.726.970,83
274.426.299,07
337.027.870,10
483.485.061,63
278.174.270,50
418.978.858,75

TOTAAL ACTIVA

22.914.933.687,88

PASSIVA

Openbare sector

EIGEN VERMOGEN

31.12.2020
Commerciële sector

43.507.628,53 22.958.441.316,41
Commerciële sector

Totaal

17.972.052.934,33

27.859.824,17

17.999.912.758,50

753.385.665,82
299.317.752,80
55.284.482,62
17.170.597,69
-130.114.486,18
16.977.008.921,58

16.694.725,85
0,00
0,00
0,00
11.165.098,32
0,00

770.080.391,67
299.317.752,80
55.284.482,62
17.170.597,69
-118.949.387,86
16.977.008.921,58

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

344.395.076,40

6.236.840,04

350.631.916,44

VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

344.395.076,40

6.236.840,04

350.631.916,44

4.598.485.677,16

9.410.964,31

4.607.896.641,47

2.764.506.720,43
1.122.187.896,39
711.791.060,33

0,00
7.713.147,20
1.697.817,12

2.764.506.720,43
1.129.901.043,59
713.488.877,45

I. KAPITAAL
II. UITGIFTEPREMIES
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN
IV. RESERVES
V. OVERGEDRAGEN WINST (OVERGEDRAGEN VERLIES) (-)
VI. KAPITAALSUBSIDIES

SCHULDEN
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
X. OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL PASSIVA

22.914.933.687,89

43.507.628,53 22.958.441.316,41

Voor een commentaar m.b.t. de balans van de activiteitensector openbare dienst verwijzen we naar het
statutair jaarverslag van Infrabel, gezien de marginale impact van de commerciële activiteitensector op
de totale balans van Infrabel.
Wij wensen er echter de aandacht op te vestigen dat in het kader van de hervorming van de NMBS
Groep, via het mechanisme van de partiële splitsing van de NMBS Holding, een deel van de historische
schuld van de NMBS Groep werd overgedragen aan Infrabel. Deze schuld dient beschouwd te worden
als losstaand van de normale bedrijfsvoering van Infrabel en werd bij gebrek aan duidelijkheid over haar
oorsprong ondergebracht in de openbare sector.
Op 1 januari 2014 werd een netto historische schuld, zijnde de bruto schuld verminderd met o.a. de
vorderingen op de Staat en de geldbeleggingen verbonden aan deze schuld, van 1.456,1 miljoen €
overgedragen. Per 31 december 2020 bedraagt deze schuld 1.000,8 miljoen €. Deze daling van 455,3
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miljoen € is het gevolg van de daling van de leningen door de aflossingen, gedeeltelijk gecompenseerd
door de aangroei door kapitalisatie van interesten, en van een stijging van de activa die verbonden zijn
aan deze schuld, zoals met name de collaterals.
Het balanstotaal van de commerciële activiteitensector bedraagt 43,5 miljoen €. Door de annulatie van
de aandelen Alphacloud na de fusie door absorptie in 2019, worden de activa volledig vertegenwoordigd
door de vlottende activa.
De vlottende activa bestaan voornamelijk uit voorraden en bestellingen in uitvoering voor 5,1 miljoen €
en voor 12,3 miljoen € aan vorderingen op minder dan één jaar. In de vorderingen op minder dan één
jaar staan eveneens de vordering van de commerciële sector op de openbare sector voor een bedrag
van 26,0 miljoen €. Dit bedrag stemt overeen met de liquide middelen beheerd door de openbare sector
voor rekening van de commerciële sector.
De passiva omvatten voor 27,8 miljoen € aan eigen vermogen, voor 6,2 miljoen € aan voorzieningen en
voor 9,4 miljoen € aan schulden. Het eigen vermogen is opgebouwd uit 16,7 miljoen € kapitaal, uit
het resultaat van het boekjaar 2020 van -0,4 miljoen € en uit het overdragen resultaat van
11,6 miljoen €. De voorzieningen betreffen voornamelijk de pensioenverplichtingen en de
overgedragen verloven verbonden aan de commerciële sector. De schulden bestaan voornamelijk uit
handelsschulden en te ontvangen facturen.

Nr.

0869.763.267

VOL-kap 7

Resultaten per activiteitensector
Sectorrapportering : resultatenrekening

31.12.2020
Openbare sector

Commerciële sector

Totaal

Bedrijfsopbrengsten

1.398.224.298,66

36.876.675,19

1.435.100.973,85

Omzet
Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering, in de goederen in
bewerking en in de afgewerkte producten

1.045.846.577,24

36.574.382,27

1.082.420.959,51

-5.709.377,79

277.512,14

-5.431.865,65

Geproduceerde vaste activa

347.764.269,04

0,00

347.764.269,04

Andere bedrijfsopbrengsten

10.322.830,17

24.780,78

10.347.610,95

1.378.773.667,47

36.987.044,20

1.415.760.711,67

222.902.840,84

1.004.816,60

223.907.657,44

1.153.074.977,58

35.977.162,89

1.189.052.140,47

2.795.849,05

5.064,71

2.800.913,76

REBITDA

19.450.631,19

-110.369,01

19.340.262,18

Niet-recurrente opbrengsten

10.952.947,81

0,00

10.952.947,81

8.933,42

0,00

8.933,42

30.394.645,58

-110.369,01

30.284.276,57

755.450.766,20

436.534,13

755.887.300,33

-725.056.120,63

-546.903,13

-725.603.023,76

Financiële opbrengsten

785.578.491,08

114.102,07

785.692.593,15

Financiële kosten

115.186.930,58

0,00

115.186.930,58

Financieel resultaat

670.391.560,50

114.102,07

670.505.662,57

Earnings Before Taxes

-54.664.560,13

-432.801,06

-55.097.361,19

Bedrijfskosten
Grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Andere bedrijfskosten

Niet-recurrente kosten
EBITDA
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
EBIT

Voor een commentaar m.b.t. de resultaten van de activiteitensector openbare dienst verwijzen we naar
het statutair jaarverslag van Infrabel, gezien de marginale impact van de commerciële activiteitensector
op de totale resultaten van Infrabel.
Wij wensen er de aandacht op te vestigen dat de hierboven vermelde overgenomen historische schuld
een negatieve impact heeft op de EBT van de openbare sector van 37,8 miljoen €. Dit is voornamelijk
het gevolg van interest lasten op deze historische schuld.
De commerciële activiteitensector sluit het boekjaar 2020 af met een EBITDA van -0,1 miljoen € en een
EBT van -0,4 miljoen €.
De EBITDA bedraagt -1,5 miljoen € in 2019 ten opzichte van -0,1 miljoen € in 2020. Deze evolutie wordt
verklaard door een daling van de bedrijfskosten die groter is dan de daling van de bedrijfsopbrengsten.
De sterke daling van de bedrijfskosten situeert zich op het niveau van de onderhoudskosten ICT (- 1,1
miljoen €) en de kosten verbonden aan de externe facturatie van ICT-profielen (- 1,1 miljoen).
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De negatieve EBT van -0,4 miljoen € is licht hoger dan het bedrijfsverlies. De toevoegingen aan de
voorzieningen met betrekking tot personeelsvoordelen, die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de
terugname van de voorraadwaarvermindering, bedragen € 436.534,13 Dit bedrag wordt volledig
geneutraliseerd door de financiële opbrengsten verbonden aan de liquide middelen die door de
commerciële sector ter beschikking worden gesteld van de publieke sector.
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

..................................................................

1001

Deeltijds

..................................................................

1002

Totaal in voltijdse
..................................................................
equivalenten (VTE)

1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds

..................................................................

1011

Deeltijds

..................................................................

1012

Totaal

.................................................................

1013

Voltijds

.................................................................

1021

Deeltijds

.................................................................

1022

Totaal

.................................................................

1023

Bedrag van de voordelen
..................................................................
bovenop het loon

1033

Personeelskosten

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

..................................................................
Gemiddeld aantal
werknemers in VTE

1003

..................................................................
Aantal daadwerkelijk
gepresteerde uren

1013

..................................................................
Personeelskosten

1023

..................................................................
Bedrag van de voordelen
bovenop het loon

1033
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ............................................................
..............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .............................

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ........

112

Vervangingsovereenkomst ..............................................

113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ...........................................................................

120

lager onderwijs ...........................................................

1200

secundair onderwijs ...................................................

1201

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1202

universitair onderwijs .................................................

1203

Vrouwen ...........................................................................

121

lager onderwijs ...........................................................

1210

secundair onderwijs ...................................................

1211

hoger niet-universitair onderwijs ................................

1212

universitair onderwijs .................................................

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ...............................................................................
130
Bedienden ...............................................................................134
Arbeiders ............................................................................... 132
Andere ...............................................................................

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten
Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .........................................................
.................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
............................
Kosten voor de vennootschap ...............................................................................
...........

Codes

2. Ter beschikking van
de vennootschap
gestelde personen

150

2,8

9.800,0

151

5.230

14.867.199

152

216.260,93

690.536.833,73
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
205
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister .......................................................................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................
210
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................
211
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................
212
Vervangingsovereenkomst .................................................................................
213

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ................................................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

305

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................
310
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................................................................
311
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................
312
Vervangingsovereenkomst ........................................................................
313
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .............................................................................

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ........................................................................
341
Afdanking ............................................................................. 342
Andere reden ........................................................................ 343
Waarvan:

het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de vennootschap .......................

350
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5802

5812

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................................
5803

Vrouwen

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................
58031
58131
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ...............................................................................
58032
58132
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................
58033
58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5822

5832

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................................
5823

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers .....................................................................

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

5842

5852

Nettokosten voor de vennootschap ..............................................................................
5843

5853
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