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De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet

 NAT.  CONSO 1Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.

9 EUR

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 0248.399.380

NV van publiek recht  

België

Zaha Hadidplein

2030 Antwerpen 3

1 

zijn /

Antwerpen, afdeling Antwerpen

   identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

(3)

(4)

3

IN DUIZENDEN EUROGECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Totaal aantal neergelegde bladen: Secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet

dienstig zijn: 

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

60

5.2, 5.3, 5.4, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.5, 5.16, 8 

Jacques Vandermeiren 

Gedelegeerd bestuurder 

Annick De Ridder 

Voorzitter van de raad van bestuur 

NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OF VAN HET CONSORTIUM (1)(2) :

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG, CONTROLEVERSLAG OVER DE

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING, BIJKOMENDE INLICHTINGEN

ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER

WORDT NEERGELEGD

Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)

Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

Schrappen wat niet van toepassing is.

Een consortium dient de sectie CONSO 5.4 in te vullen.

1/60

(1)

(2)

(3) Facultatieve vermelding.

Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.(4)

47 

NAT.

29/05/2020

Datum neerlegging

BE 0248.399.380

Nr.

60

Blz.

EUR

D. 20144.00405 CONSO 1.1



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

LIJST VAN DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMING EN VAN DE
COMMISSARISSEN DIE DE GECONSOLIDEERDE

JAARREKENING HEBBEN GECONTROLEERD

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

Nr.  0248.399.380  CONSO 2

De Ridder Annick     

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Scheldestraat 90, 2000 Antwerpen, België

Roels Roger     

Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur

Mandaat : 01/01/2020

Duinendreef 2a, 2950 Kapellen (Antw.), België

Vandermeiren Jacques     

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Sint-Andriesstraat 32, 2000 Antwerpen, België

De Wever Bart     

Functie : Bestuurder

Herentalsebaan 145, 2100 Deurne (Antwerpen), België

Kennis Koen     

Functie : Bestuurder

Bosduifstraat 19, 2018 Antwerpen 1, België

Lamarque Carole     

Functie : Bestuurder

Duboisstraat 48, 2060 Antwerpen 6, België

Van Brempt Kathleen     

Functie : Bestuurder

Haringrodestraat 54A, bus 31, 2018 Antwerpen 1, België

Van de Vijver Marc     

Functie : Bestuurder

Heirbaan 61, 9120 Beveren-Waas, België

Reynaers Martine     

Functie : Bestuurder

Zilverstraat 7, bus 9.01, 1000 Brussel 1, België
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Nr.  CONSO 2

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

 0248.399.380

Verbeeck Stéphane     

Functie : Bestuurder

Le Grellelei 22, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Noten Jules     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 01/01/2020

Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, België

Van Waeyenberge Giulia     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 01/01/2020

Karel Van Loreinenlaan 20A, 3080 Tervuren, België

De Geest Wouter     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 01/01/2020

Rozenlaan 1, 2950 Kapellen (Antw.), België

Deprez Hein     

Functie : Bestuurder

Mandaat : - 31/12/2019

Kasteeldreef 15, 9111 Belsele, België

Lemon     Comm.V     0891.984.086

Functie : Bestuurder

Mandaat : 01/01/2016- 31/12/2019

Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, België

Vertegenwoordigd door :

Noten Jules

Zegersdreef 3 , 2930 Brasschaat, België

1.

Eucalyptus     BVBA     0456.121.318

Functie : Bestuurder

Mandaat : 01/01/2016- 31/12/2019

Drift 2A, 8420 Wenduine, België

Vertegenwoordigd door :

Roels Roger

Duinendreef 2A , 2950 Kapellen (Antw.), België

1.

Vanzel     Comm.V     0405.148.610

Functie : Bestuurder

Mandaat : 01/09/2016- 31/12/2019

Boslaan 1, 8300 Knokke-Heist, België

Vertegenwoordigd door :

Van Waeyenberge Giulia

Karel Van Loreinenlaan 20A , 3080 Tervuren, België

1.
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Nr.  CONSO 2

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

 0248.399.380

BDO Bedrijfsrevisoren     CVBA     0431.088.289

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00023

Leonardo de Vincilaan 9, bus E6, 1930 Zaventem, België

Vertegenwoordigd door :

Thuysbaert Eric, Lidmaatschapsnummer : A01792

Bedrijfsrevisor

Leonardo de Vincilaan 9 , bus E6, 1930 Zaventem, België

1.

Delbeke Michel, Lidmaatschapsnummer : a02323

Leonardo de Vincilaan 9 , bus e6, 1930 Zaventem, België

2.
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Nr.  0248.399.380  CONSO 3.1

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

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

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

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

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

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

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

Financiële vaste activa

 5.9

 5.8

5.1 - 

5.4/5.10

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

....

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

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

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

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

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

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

2.522

1.939.989

1.689.165

107.394

52.083

2

24.385

2.016.172

808

66.960

49.447

2.030.912

884

356

1.959.808

1.678.042

114.112

55.972

2

25.620

86.060

45.023

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

 5.7

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is

toegepast  .....................................................................

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

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

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

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

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

5.10 32.392

32.218

174

17.055

17.053

2

36.686

30.421

6.265

8.337

8.337

9921

99211

99212

284/8

284

285/8

1

Positieve consolidatieverschillen  5.12................................... 24.214 25.7259920

5.10

5/60

Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.(1)



Nr.  0248.399.380  CONSO 3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen .......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .....................................................................

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

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

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

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

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

591.536

22.070

22.070

4.599

4.599

603.255

21.420

21.420

4.949

4.949

29/58

29

290

291

3

30/36

Toel.

Actieve belastingslatenties 292......................................................................

Grond- en hulpstoffen .............................................

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

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

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

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

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

4.599 4.939

10

30/31

32

33

34

35

36

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .............................................................

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

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

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

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

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

....

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

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

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

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

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

120.591

38.547

82.044

365.018

365.018

61.110

18.148

2.608.516

88.470

29.128

59.342

447.407

447.407

24.956

16.053

2.635.051

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58
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Nr.  0248.399.380  CONSO 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal ........................................................

Niet-opgevraagd kapitaal .............................................

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

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

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

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

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

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

....

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

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

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

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

800.000

800.000

10/15

10

100

101

11

16

160/5

168

437.080

435.123

1.957

1.720.219

800.000

800.000

449.055

446.936

2.119

1.722.989

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

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

339.030160 346.853

Fiscale lasten ............................................................... 161 234

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 162

Milieuverplchtingen

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

87.031163 86.010

Overige risico's en kosten ............................................ 9.062164/5 13.839

5.6  

Geconsolideerde reserves 5.11

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

Kapitaalsubsidies

Belangen van derden

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

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

216.704

12

9910

9911

15

9913

Herwaarderingsmeerwaarden......................................................................

83

400.296

291.138

228.785

83

380.003

326.282

Omrekeningsverschillen (+)/(-) 9912

BELANGEN VAN DERDEN

(+)/(-)

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

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

5.12

Toerekening positieve consolidatieverschillen.......................................... 99201

Negatieve consolidatieverschillen

7/60



Nr.  0248.399.380  CONSO 3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

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

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

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

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

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

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

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

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

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

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

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

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

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

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

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

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

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

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

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

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

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

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

448.364

235.537

9.479

178.793

15.647

1.000

1.000

56.936

514

69.472

43.788

25.684

35.224

34.034

2.608.516 2.635.051

465.694

235.109

10.104

197.123

15.792

6.550

6.550

90.268

90.268

735

54.399

30.378

24.021

29.379

33.462

Toel.

215.433 225.005170/4

56.936

5.13

5.13

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

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

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

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

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

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

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

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

170

171

172

173

174

175

1750

1751

6.436

203.722

5.275

10.625

10.625

6.656

218.349

8/60



Nr.  0248.399.380  CONSO 4

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

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

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

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

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

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

Diensten en diverse goederen .........................................

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

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

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

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ......................................................................... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 5.14

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

 5.14

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ..............................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)

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

423.981

348.680

179

75.089

402.991

14.094

14.164

-70

112.265

160.741

95.669

630

26.041

20.990

414.133

339.570

73.132

371.557

12.282

13.480

-1.198

102.604

144.073

94.410

5.721

22.184

42.576

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

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

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

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

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 33 1.431 5.14

-10.034 -9.025

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 331 -3.59766A 5.14

(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard) 1

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ........... 3.254 2.9059960

9/60

De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming(1) (in toepassing van artikel 158, §2 van het koninklijk besluit

van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).



Nr.  0248.399.380  CONSO 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .......................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

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

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen  en de
belastinglatenties .................................................................

....
Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties .................................................................

.....
Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)

 5.14

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

33.901

162

138

1.195

1.057

33.925

50.304

119

1.993

1.993

48.430

780

680

67/77

670/3

77

9904

9903

Toel.

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

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

Financiële opbrengsten

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

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

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

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

..

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

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

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

Financiële kosten

224

70

16.678

-3.588

55

9.320

416

7

19.313

9.778

2.895

577

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

19.012 21.731

6.101 14.003

19.736Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 16.972

1.995Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................ 76B 2.040

13.250Recurrente financiële kosten ........................................... 65 5.787

753Niet-recurrente financiële kosten ...................................... 66B 314

 5.14

 5.14

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ..... 9961

Geconsolideerde winst (verlies) 9976

9975
Aandeel in het resultaat van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast

Winstresultaten 99751

Verliesresultaten 99752

Aandeel van derden 99761

Aandeel van de groep 99762

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

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

.................................................................... (+)

................................................................... (-)

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

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

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

5.932

39.857

5.938

6

-717

40.574

7.433

55.863

8.515

1.082

-76

55.940

10/60



Nr.   0248.399.380  CONSO 5.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Wijziging in het 

percentage van het

gehouden kapitaal (t.o.v. 

het vorige boekjaar)(4)

Gehouden deel 

van het kapitaal (3)

(in %)

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen NV I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0418.190.556

99,99 0,00

Port Of Antwerp International NV I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0466.583.658

99,80 0,00

PAI Invest NV I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0678.600.518

99,79 0,00

Nxtport CVBA I

Brouwersvliet 33, bus 8

2000 Antwerpen

België

0429.672.881

71,22 44,97

Port of Antwerp International UK Ltd I

Albemarle Straat 7

W1S4HQ London

Verenigd Koninkrijk

008077388

99,80 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer 

V4
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

11/60

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).



Nr.   0248.399.380  CONSO 5.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Wijziging in het 

percentage van het

gehouden kapitaal (t.o.v. 

het vorige boekjaar)(4)

Gehouden deel 

van het kapitaal (3)

(in %)

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Railport Antwerpen NV I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0538.888.250

59,38 0,00

Quinten Matsys NV I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0424.256.125

99,99 0,00

Deurganckdoksluis NV I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0837.547.290

74,00 0,00

Amaris VZW I

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0859.981.115

100,00 0,00

Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeovergebied PUBR VOV

V1

Sint-Paulusplein 27

9130 Kieldrecht (Beveren)

België

0223.944.690

37,50 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer 

V4
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

12/60

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).



Nr.   0248.399.380  CONSO 5.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Wijziging in het 

percentage van het

gehouden kapitaal (t.o.v. 

het vorige boekjaar)(4)

Gehouden deel 

van het kapitaal (3)

(in %)

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Wind aan de Stroom NV V1

Sint-Paulusplein 27

9120 Beveren-Waas

België

0848.096.932

47,00 0,00

Wind aan de Stroom 2013 NV V1

Sint-Paulusplein 27

9120 Beveren-Waas

België

0542.421.921

46,95 0,00

Wind aan de Stroom 2014 NV V1

Sint-Paulusplein 27

9120 Beveren-Waas

België

0505.845.102

46,95 0,00

Wandelaar Invest NV V1

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel 1

België

0811.706.589

25,00 0,00

Trilogiport ESV V1

Quai de Maastricht 14

4000 Liège 1

België

0898.081.131

33,00 0,00

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer 

V4
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

13/60

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).



Nr.   0248.399.380  CONSO 5.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Wijziging in het 

percentage van het

gehouden kapitaal (t.o.v. 

het vorige boekjaar)(4)

Gehouden deel 

van het kapitaal (3)

(in %)

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

Santiago ESV V1

Zaha Hadidplein 1

2030 Antwerpen 3

België

0663.906.305

50,00 0,00

Consortium Antwerp Port (Oman) NV V1

Jordaenskaai 25, bus 6

2000 Antwerpen

België

0817.114.340

39,92 0,00

CAP Industrial Portland NV V1

Jordaenskaai 25, bus 6

2000 Antwerpen

België

0556.724.768

49,90 0,00

NAPRO NV E

Bischoffsheimlaan 11

1000 Brussel 1

België

0437.272.139

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

NITRACO NV E

Metropoolstraat 17

2900 Schoten

België

0450.334.376

50,00 0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer 

V4
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

14/60

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).



Nr.   0248.399.380  CONSO 5.1

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Wijziging in het 

percentage van het

gehouden kapitaal (t.o.v. 

het vorige boekjaar)(4)

Gehouden deel 

van het kapitaal (3)

(in %)

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste

methode

(I/E/V1/V2/V3/

V4) (1)(2)

DUQM Industrial Land Company LLC V1

P.O. Box 2409

 Postal Code 124, Muscat

Oman

27,29 0,00

Port of Duqm Company SAOC V1

P.O. Box 2409 

 Postal Code 111,Muscat

Oman

19,96 0,00

Warmtenetwerk Antwerpen Noord BV V1

Poldervlietweg 5

2030 Antwerpen 3

België

0739.948.464

30,00 30,00

Rail Terminal Chemelot BV V1

Koestraat 1

6167 RA Geleen

Nederland

         B

20,00 -13,33

(1)

(2)

Integrale consolidatieI.

E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)

V1
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap

V2
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de

V3
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer 

V4
.

Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het

Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

sterretje.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen

(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit

15/60

(artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

(artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld

(artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten

bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

van de nieuwe methode gevolgd door een

naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Indien van materieel belang, aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, 

(in toepassing van artikel 165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
de evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria

wordt afgeweken

van vennootschappen).

De door de wetgeving voorgeschreven criteria worden gevolgd. Waar het Havenbedrijf Antwerpen juridische of feitelijke controle

uitoefent ('verbonden ondernemingen'), wordt de integrale consoldidatie toegepast. Voor deelnemingen waar er in aandelenverhouding

en in feitelijke verhoudingen een 50-50 verhouding bestaat, wordt de evenredige consolidatie toegepast. Voor andere ondernemingen

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, wordt de vermogensmutatiemethode toegepast. 

In de loop van het boekjaar zijn er volgende wijzigingen aan de consolidatiekring:

- De deelneming in Antwerp East NV en Centraal Boekingsplatform CVBA zijn verkocht resp. vereffend in 2019

- Doordat de participatie in NxtPort BV verhoogd is tot een controlebelang, is overgegaan van de vermogensmutatie naar de integrale

consolidatie.

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorige boekjaar, indien de

(in toepassing van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan

16/60



Nr.  0248.399.380  CONSO 5.6

Opgave van de gehanteerde criteria voor de waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening,
inzonderheid:

voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt waarin de

voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor de
(in toepassing van artikel 165,VI.a van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van

(in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

herwaarderingen
vennootschappen).

geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van geassocieerde vennootschappen
naar buitenlands recht

WAARDERINGSREGELS

-

-

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

De belastinglatentie wordt opgenomen voor het bedrag dat overeenstemt met de vrijval gedurende de boekjaren waarin verwacht wordt

dat de vennootschap zich in een belastbare positie zal bevinden

Codes BoekjaarUitgestelde belastingen en belastinglatenties

Uitsplitsing van post 168 van het passief

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk besluit)

1.957

1.957.............................................................................................................. 168

1681

1682

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

...........................................................
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STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nieuwe kosten van het boekjaar

Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van

leningen, disagio en andere oprichtingskosten

Herstructureringskosten

Mutaties tijdens het boekjaar:

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Waarvan:

Andere

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen

     xxxxxxxxxxxxxxx 885

77

808

808

8003

8004

(20)

200/2

204

20P

8002

Omrekeningsverschillen 9980

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

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

(+)/(-)

(+)/(-)

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen

     xxxxxxxxxxxxxxx

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

Mutaties tijdens het boekjaar

7.761

7.405

419

577

11.512

411

8.990

2.522

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

Omrekeningsverschillen 99812

Andere wijzigingen 2.75599822

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Omrekeningsverschillen 99832

Andere wijzigingen 1.17499842

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(+)/(-)

(+)/(-)
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Nr.  0248.399.380 CONSO 5.9.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

     xxxxxxxxxxxxxxx

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

1.965.958

425.113

3.712

8.390

87.697

2.048.977

425.113

73.293

6

1.390

784.925

1.689.165

713.028

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Omrekeningsverschillen 99851

Andere wijzigingen 99861

Omrekeningsverschillen 99871

Andere wijzigingen 99881

Omrekeningsverschillen 99891

Andere wijzigingen 99901

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20/60



Nr.  0248.399.380 CONSO 5.9.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

366.810

2.978

416

2.873

372.278

4.659

4.659

12.465

297

269.543

107.394

257.358

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Omrekeningsverschillen 99852

Andere wijzigingen 3399862

Omrekeningsverschillen 99872

Andere wijzigingen 99882

Omrekeningsverschillen 99892

Andere wijzigingen 1799902

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

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

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

.............................................................................................................
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Nr.  0248.399.380 CONSO 5.9.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

119.754

2.955

228

9

122.520

12.398

12.398

6.874

226

82.835

52.083

76.179

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

Omrekeningsverschillen 99853

Andere wijzigingen 3099863

Omrekeningsverschillen 99873

Andere wijzigingen 99883

Omrekeningsverschillen 99893

Andere wijzigingen 899903

(-)/(+)

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

(-)/(+)

(-)/(+)

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

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

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

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

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

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

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

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

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

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

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

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

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

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

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

(-)/(+)

(-)/(+)

(-)/(+)

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

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

..............................................................................................................
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Nr.  0248.399.380 CONSO 5.9.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

WAARVAN:

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

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

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

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

4

4

2

2

2

2

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Omrekeningsverschillen 99854

Andere wijzigingen 99864

Omrekeningsverschillen 99874

Andere wijzigingen 99884

Omrekeningsverschillen 99894

Andere wijzigingen 99904

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................... (+)/(-)
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Nr.  0248.399.380 CONSO 5.9.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

30.512

9

778

31.281

1.101

5.993

2.004

24.385

7.997

1.101

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Omrekeningsverschillen 99855

Andere wijzigingen 99865

Omrekeningsverschillen 99875

Andere wijzigingen 99885

Omrekeningsverschillen 99895

Andere wijzigingen 99905

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................
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Nr.  0248.399.380 CONSO 5.9.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

86.060

72.690

-91.933

66.960

66.960

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Omrekeningsverschillen 99856

Andere wijzigingen 14399866

Omrekeningsverschillen 99876

Andere wijzigingen 99886

Omrekeningsverschillen 99896

Andere wijzigingen 99906

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(+)/(-)........................................................................................
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Nr.  0248.399.380 CONSO 5.10.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS
TOEGEPAST - DEELNEMINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS
TOEGEPAST - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Omrekeningsverschillen

Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

8.392

2.079

1.884

-431

8.156

2.125

270

2.395

26.457

6.265

128

1.335

2.041

-6.925

174

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

99951

8631

8551

9994

99212P

(99212)

8651

Omrekeningsverschillen 99911

Omrekeningsverschillen 99921

Omrekeningsverschillen 99931

Wijzigingen in het eigen vermogen van de vennootschappen
waarop de vermogensmutatie is toegepast (+)/(-) 2.30299941

Aandeel in het resultaat van het boekjaar 5.932999411

Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen -6.303999421

Andere wijzigingen in het eigen vermogen 2.673999431

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(99211)

Wijzigingen in het eigen vermogen per einde boekjaar

32.218

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

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

Wijzigingen in het eigen vermogen per einde boekjaar (+)/(-) 24.1559994P      xxxxxxxxxxxxxxx...........................................................................................
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Nr.  0248.399.380  CONSO 5.10.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen

Geboekt

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboekingen van een post naar een andere

Overdrachten en buitengebruikstellingen

......................................................................      xxxxxxxxxxxxxxx

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

Overgeboekt van een post naar een andere

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Afgeboekt

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

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Overgeboekt van een post naar een andere

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde boekjaar...........................................................................................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR...........................................................................................

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Omrekeningsverschillen

Overige

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

8.337

8.717

17.054

17.054

2

2

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

99952

8632

8552

(284)

285/8P

(285/8)

8652

Omrekeningsverschillen 99912

Omrekeningsverschillen 99922

Omrekeningsverschillen 99932

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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Nr.  0248.399.380  CONSO 5.11

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar 9910P

Wijzigingen tijdens het boekjaar:

Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat 99002 40.574

Andere wijzigingen 99003 -5.430

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

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

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

291.139     xxxxxxxxxxxxxxx

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan

het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

Andere wijzigingen

Dividend -25.000

Omzetting herw mw in reserves 20.294

Andere -723

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar (9910) 326.283.......................................................................................................... (+)/(-)
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Nr.  0248.399.380  CONSO 5.12

STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Codes

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 25.13699201P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

2.33399021

99031

-3.25499041

99051

99061

24.21599201

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99111P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

-58999023

99033

99043

99053

99063

99202

Boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 58999202P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

99022

99032

99042

99052

99062

99111

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 99112P

Mutaties tijdens het boekjaar:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

Afschrijvingen

In resultaat genomen verschillen

Andere wijzigingen

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

99024

99034

99044

99054

99064

99112

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Vorig boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................
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Nr.  0248.399.380  CONSO 5.13

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar doch hoogstens
5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

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

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

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

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

........

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

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

15.647

220

15.427

15.647

56.307

975

50.058

5.274

10.625

10.625

2.500

69.432

159.125

5.461

153.664

6.979

166.104

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

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

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

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

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

.

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

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

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

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

Overige schulden .................................................................................................................................
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Nr.  0248.399.380  CONSO 5.13

Codes Boekjaar
SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE
ZEKERHEDEN GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP ACTIVA VAN DE IN DE
CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden, gesteld of onherroepelijk beloofd op
de activa van de in de consolidatie opgenomen onderneming ..........................................................

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

2.128

2.128

2.128

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9052

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

......
Bezoldigingen en sociale lasten.................................................................................................... 9042

9032

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

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

Overige schulden

................................................................................................................................
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Totale omzet van de groep in België 348.680 339.57099083...............................................................................................................................

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN
PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen

Arbeiders

Bedienden

Directiepersoneel

Bezoldigingen en sociale lasten

Personeelskosten

Pensioenen

146

1.410

10

168

11

1.387

137.770

22.970

135.745

8.328

99621

99622

90921

90911

90931

Gemiddeld personeelsbestand 90901 1.566 1.566

Anderen 90941

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de

betrokken ondernemingen 99081 1.566 1.566

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

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

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

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

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

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

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

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

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen

Arbeiders

Bedienden

Directiepersoneel

Bezoldigingen en sociale lasten

Personeelskosten

Pensioenen

99623

99624

90922

90912

90932

Gemiddeld personeelsbestand 90902

Anderen 90942

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de

betrokken ondernemingen 99082

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

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

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

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

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

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op

immateriële en materiële vaste activa ......................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en

-kosten .....................................................................................................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

2.073

6

14

3.426

1

1.430

76

760

7620

7630

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

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

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 33 1.43176A

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. 13764/8

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen ..................... 9970

Waaronder ..........................................................................................
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RESULTATEN

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ........

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en

kosten ......................................................................................................

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

2.040 1.511

484

761

7621

7631

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

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

Niet-recurrente financiële opbrensten 2.040 1.99576B

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................ 769

Waaronder ..........................................................................................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op

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

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

645

138

-1.545

1.736

-2.844

-5.543

1.946

66

660

6620

6630

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

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

Niet-recurrente bedrijfskosten 331 -3.59766A

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ..................................................... 2664/7

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .................................. 9962

Waaronder ..........................................................................................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ...................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ..................... 314

753661

6621

6631

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

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

Niet-recurrente financiële kosten 314 75366B

Andere niet-recurrente financiële kosten ................................................. 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

Waaronder ..........................................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële

kosten ................................................................................................. (-) 6691

In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen ............ (-) 9963

Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor
die boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover
dit verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

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

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

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

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

99085

99084
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
derden

ZAKELIJKE ZEKERHEID die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE IN CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE
GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen

van derden

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN

op rentestanden

op wisselkoersen

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen

op andere gelijkaardige verrichtingen

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN

7.919

54.956

515

9149

9217

99087

9218

99086

99088

99089

99091

99090

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA 9219

op rentestanden

op wisselkoersen

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen

op andere gelijkaardige verrichtingen

99092

99093

99095

99094

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boekjaar

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

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

Voor bedrag, aard en vorm van belangrijke geschillen, zie tekst volgend op de waarderingsregels.

RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE VAN
DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Er zijn ten voordele van de contractuele personeelsleden extra legale pensioenverzekeringen afgesloten van het type vaste bijdrage. Deze

bijdragen worden maandelijks gestort en verantwoord onder de rubriek 'werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen'.

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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 zijn voor de
beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE GECONSOLIDEERDE
ONDERNEMING

99097

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de consoliderende

onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen, inclusief het bedrag van

de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door

een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap

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

...................................................................................................................................................................... 99098

BoekjaarCodes

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op
het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd
staat

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

35

73..........................................................................................................................................................

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

9507

95072

95071

95073

95091

95092

95093

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
betrokken vennootschap en haar filialen door de commissaris(sen)

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

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

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

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

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

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
vennootschap en haar filialen door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

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

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

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

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

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

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

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

9509

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

Categorie afgeleide

financiële

instrumenten

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

Ingedekt risico
Speculatie/

dekking
Omvang Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Boekjaar Vorig boekjaar

IRS/SWAPTION voor

vaste rentevoet

aangegaan

leningengagement

Bouw

Kieldrechtsluis

Dekking  1  0 -18.060  0 -15.363

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN
HUN REËLE WAARDE

Reële waardeBoekwaarde

Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen
worden gerealiseerd
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

44/60



Nr.  0248.399.380  CONSO 6

GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

45/60



Nr.  0248.399.380  CONSO 6

GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
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CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

50/60



Nr.  0248.399.380  CONSO 7

CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Geconsolideerde waarderingregels

Krachtens artikel 2 §2 van de statuten van het  Havenbedrijf Antwerpen is het Havenbedrijf Antwerpen onderworpen aan de bepalingen

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die van toepassing zijn op naamloze vennootschappen voor al wat niet

uitdrukkelijk geregeld is door het Havendecreet en het decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Antwerpen tot een

naamloze vennootschap van publiek recht. Hierdoor is het  Havenbedrijf Antwerpen onderworpen aan het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigiingen voor de onderdelen die handelen over de boekhouding en jaarrekening van ondernemingen.

Het opstellen van de jaarrekening is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Het zo nauwkeurig mogelijk omschrijven van de

waarderingsregels maakt hier integraal deel van uit.

1. Algemene waarderingsregels

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening. Artikel 28 (KB 30/01/2001) stelt in verband

met de op te stellen waarderingsregels het volgende: 

"Elke vennootschap bepaalt de regels die, met nakoming van de bepalingen van dit hoofdstuk, doch rekening gehouden met haar eigen

kenmerken, gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel 9, § 1 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de

ondernemingen, en onder meer, voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor

risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen. Deze regels werden bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap.

…....Ze worden samengevat in de toelichting. "

Voor hetgeen de wet aanvullend regelt en in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming, heeft de Raad van Bestuur de

hierna volgende specifieke waarderingsregels bepaald. 

2. Specifieke waarderingsregels

2.1. Immateriële vaste activa

Onder immateriële vaste activa worden opgenomen:

-   De aankoop van toepassingssoftware met een gebruiksduur van meer dan één jaar en waarvan de initiële aanschaffingswaarde

groter is dan of gelijk is aan 1.250,00 euro 

De afschrijvingen worden lineair en pro rata voor het jaar berekend op basis van de aanschaffingswaarde van de investeringen volgens

onderstaande afschrijvingspercentage:

Software : 33,33%

2.2 Materiële vaste activa

2.2.1 Algemeen principe

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar,

waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter is dan of gelijk is aan 1.250,00 euro, geactiveerd. De waardering gebeurt aan

aanschaffingsprijs of aan vervaardigingprijs zoals bepaald in de betreffende artikelen van het K.B. van 30/01/2001.

In de aanschaffingswaarde van de materiële vaste activa wordt de rente op vreemd vermogen die wordt gebruikt voor hun financiering

opgenomen voor zover zij betrekking heeft op de periode welk de bedrijfsklaarheid van deze vaste activa voorafgaat.

Intern geproduceerde activa worden geactiveerd wanneer de aanschaffingswaarde groter of gelijk is aan 25.000,00 euro.

2.2.2 Herwaarderingen

Het niet-gesubsidieerde gedeelte van de afschrijfbare materiële vaste activa werd tot en met 31/12/2002 geherwaardeerd

overeenkomstig de omzendbrieven voor de Administratie van Regionale en Lokale besturen. De herwaarderingsmeerwaarde wordt op

het passief, rekening 'herwaarderingsmeerwaarden' geïndividualiseerd (volgens rondschrijven in CBN 19 van juli 1986) en

overgeschreven naar een onbeschikbare reserve à rato van het afschrijvingsritme van de onderliggende activa.

In het kader van de overgang van het stelsel van de rechtspersonenbelasting naar het stelsel van de vennootschapsbelasting, is in de

balans op 31 december 2017 een herwaardering uitgevoerd van een aantal activa. Het betreft activa die in eigendom zijn en waarvoor

verkregen investeringssteun conform de Europese Verordening als verenigbaar met de interne markt zou worden beschouwd. Voor de

waarderingsanalyse van de bestaande infrastructuur van de haven is de primaire methode deze van de Depreciated Replacement Cost

(DRC) ofwel afgeschreven vervangingswaarde. De DRC methode is een economische waardebepaling die de waarde van de

onderliggende activa schat aan de hand van de huidige kostprijs ter vervanging van de bestaande activa door een technisch equivalent

met eenzelfde kwaliteit van constructie, operationeel nut en capaciteit. Vervolgens worden de historische investeringsdata in

beschouwing genomen ter bepaling van de cumulatieve afschrijvingen waarbij al dan niet een minimale restwaarde wordt gehanteerd.

2.2.3 Afschrijvingen

De afschrijvingen worden lineair en pro rata voor het jaar berekend op basis van de geherwaardeerde aanschaffingswaarde van de

investeringen volgens onderstaande afschrijvingspercentages:
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BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Terreinen en gebouwen

Terreinen0%

Dienstgebouwen3%

Magazijnen5%

Waterwegen3%

Gebruiksrechten op grote investeringswerken3%

Waterbouwkundige werken 3%

Afdaken, loodsen, hangars e.a. 5%

Wegen5%

Kieldrechtsluis 5%

Installaties, machines en Uitrusting 

Hefwerktuigen  5%

Mobiele kranen 6,67%

Vaartuigen         5%

o.a. Baggertuigen

Peilboten, oliezuiger, afmeerponton

Inspectieboten

Elektrische installaties 5%

o.a. Openbare verlichting, kabelnet Kraankabelnet

Verkeerssignalisatie

Onderwatercellen 16,67%

Machines en uitrusting algemeen 10%

o.a. Gereedschap en toestellen 

Reddingsboei-installaties 

Takels en kettingen 

Compressorgroepen 

Graaf- en laadschopcombinaties

Installaties verwarming en koeling10%

Liften 10%

Alarminstallaties 10%

Telecommunicatie 20%

o.a. Telefooninstallaties

Radioverbindingen

Camera's en luidsprekers voor sluizen

Havenradar 20%

Hardware voor technische doeleinden20%

o.a. Apics inclusief kabelnetwerk

Geografisch informatiesysteem (GIS)

Dataverwerkende eenheid voor hydrografische metingen

Voor de pijpleidingen kunnen de afschrijvingspercentages verschillen per project. De volgende percentages worden stelselmatig en

zonder het resultaat in acht te nemen toegepast:

-pi propyleen Antwerpen - Feluy : lineair 20J : 1/1/2002 - 31/12/2021

-2 pi butaan en propaan te Antwerpen : lineair 20 j: 1/1 0/1993 - 30/9/2013

-aanpassing van de aansluiting van de pijpleiding Ineos-Geel op de pijpleiding van propyleen Antwerpen - Geel: lineair 10j: 1/10/2012 -

30/09/2022

-pi aceton en fenol: lineair 15j: 1/10/2003 - 30/9/2018

- aanpassing aansluiting Ineos-Geel op de pijpleiding propyleen Antwerpen-Geel: lineair 10 jaar: 1/10/2012 - 30/09/2022

-aansluiting Ineos C2T en PEAF: lineair 15 jaar: 1/3/2013-29/02/2028

- aansluiting tussen de pijpleidingen propyleen Antwerpen-Geel en Antwerpen-Beringen: lineair 2, 5 jaar: 16/4/2013 -15/10/2015

Meubilair en Rollend materieel

Meubilair10%

Bureaumachines20%

Hardware administratie 20%

Rollend Materieel

o.a. Sleepboten5%

Kolkenzuiger20%
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personenwagen20%

Vrachtwagens20%

Vorkliften                   20%

Zoutstrooiers20%

Inrichting gehuurde locaties: looptijd huurcontract en minimaal 10%

De afschrijvingen starten in de maand (voor de volledige maand) waarin het activum gebruiksklaar is, hetgeen kan blijken uit de

voorlopige oplevering der werken of uit andere beschikbare gegevens.

Voor activa die in de balans van 31 december 2017 geherwaardeerd werden, worden de volgende afschrijvingsregels toegepast:

-Er wordt nagegaan in welke mate het activum al afgeschreven was op 31 december 2017 waarbij de volgende categorieën gelden:

o1. Maximaal 1/3 van de vooropgestelde afschrijvingsperiode is al verlopen; 

o2. Maximaal 2/3 van de vooropgestelde afschrijvingsperiode is al verlopen;

o3. Meer dan 2/3 van de vooropgestelde afschrijvingsperiode is al verlopen;

-Voor de activa in categorie 1 wordt de geherwaardeerde activa waarde afgeschreven over het geheel van de initiële

afschrijvingsperiode;

-Voor de activa in categorie 2 wordt de geherwaardeerde activawaarde afgeschreven over 2/3 van de initiële afschrijvingsperiode;

-Voor de activa in categorie 3 wordt de geherwaardeerde activawaarde afgeschreven over 1/3 van de initiële afschrijvingsperiode.

2.2.4 Leasing

De gebruiksrechten betreffende materiële vaste activa, waarover de onderneming beschikt op grond van leasing of soortgelijke

overeenkomsten worden, na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen of waardeverminderingen, onder deze rubriek opgenomen voor

het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde.

Het afschrijvingsritme volgt de onder 2.2.3 aangehaalde percentages.

2.2.5 Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de

gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden.

In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur een uitzonderlijke

minderwaarde geboekt. 

2.2.6 Tussenkomst van derden

Tussenkomsten van derden in geactiveerde investeringen, andere dan kapitaalsubsidies, worden in mindering gebracht van de

aanschafwaarde van de betreffende investering en worden afgeschreven op basis van dezelfde afschrijvingsmethodiek als de activa

post zelf. 

2.2.7 Gronden en terreinen

Gronden en terreinen ingebracht op 1 januari 1997 werden globaal gewaardeerd op basis van een schatting gemaakt in 1986 en dit is

verder aangevuld met de aankopen van 1988 tot einde 1996.

De individuele waarde van de gronden en terreinen werd bekomen door deze globale waarde te versleutelen à rato van de oppervlakte

van de grond of het terrein.

Gronden en terreinen aangeschaft of verworven nà 1 januari 1997 worden geboekt tegen aanschaffingswaarde.

2.2.8 Gebruiksrechten

Het recht van gebruik van onder andere de Europaterminal werd gewaardeerd op basis van de tussenkomst van de havenregie in de

financiering van de activa waarop het gebruiksrecht rust. De gebruiksrechten worden afgeschreven op basis van de economische

levensduur van de onderliggende activa. Het afschrijvingsritme volgt het in punt 2.1.3 beschreven percentage.

De tussenkomsten van het Havenbedrijf Antwerpen in de financiering van vaste activa (verstrekte kapitaalsubsidies) worden opgenomen

onder de andere materiële vaste activa en afgeschreven over dezelfde levensduur als waarop het activum wordt afgeschreven. Zolang

het activum niet bedrijfsklaar is, worden de tussenkomsten opgenomen onder activa in aanbouw.

2.2.9 Activa in aanbouw

Grote projecten en projecten die over een langere periode lopen, worden eerst geactiveerd onder de post 'materiële vaste activa in

aanbouw'. Als aanschaffingswaarde voor de activa in aanbouw worden in rekening genomen:

-De ontvangen facturen voor het project

-De al ingediende en/of, indien beschikbaar, interne geraamde vorderingsstaten waarvoor nog geen factuur opgemaakt is. Als er in het

goedkeuringsproces en voor afsluitdatum significante verschillen/wijzigingen ontstaan, dan worden deze wijzigingen nog opgenomen.

Niet significante verschillen worden in de daaropvolgende perioden verwerkt.  Einde 2016 en 2017 zijn er geen significante niet

55/60



Nr.  0248.399.380  CONSO  9

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
aanvaarde posten in het goedkeuringstraject van de vorderingsstaten.

Deze activa in aanbouw worden overgeboekt naar hun respectievelijke posten onder de materiële vaste activa op datum van het

gebruiksklaar zijn, hetgeen kan blijken uit de voorlopige oplevering der werken of uit andere beschikbare gegevens. 

Op deze activa in aanbouw worden geen afschrijvingen toegepast (tenzij onder uitzonderlijke omstandigheden en ingeval van duurzame

minderwaarden). Deze activa worden niet geherwaardeerd en de erop betrekking hebbende kapitaalsubsidies worden evenmin in

resultaat genomen.

Ook tussenkomsten van het Havenbedrijf Antwerpen in de financiering van vaste activa worden hier eerst geactiveerd zolang het

betreffende activum niet bedrijfsklaar is.

2.2.10 Afschrijving op positieve consolidatieverschillen

De afschrijvingstermijn op positieve consolidatieverschillen bedraagt in principe 5 jaar tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te

wijken. Deze afschrijvingstermijn wordt gehanteerd voor de meerderheidsparticipatie in NxtPort daar er geen gegronde redenen zijn om

af te wijken van de termijn van 5 jaar.

Voor de deelneming in NMP NV (en haar dochters) wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd omwille van de lange termijn

aard van de activa waaruit de vennootschap investeert alsook de daarbij horende lange termijn contracten met de klanten.

2.3 Financiële vaste activa

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De

schuldvorderingen die onder deze rubriek geboekt staan, worden opgenomen aan nominale waarde.

Jaarlijks worden de financiële vaste activa beoordeeld. Ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding of indien er voor het geheel

of een gedeelte van de vordering onzekerheid ontstaat omtrent de terugbetaling wordt een waardevermindering geboekt.

2.4 Voorraden

Een artikel in voorraad wordt gewaardeerd aan gemiddelde gewogen prijs.

Er wordt een waardevermindering voor traag roterende of verouderde voorraadelementen geboekt. Het betreft een systeem dat op basis

van de laatste beweging een forfaitair percentage van waardevermindering toepast.

Volgende percentages zijn toegepast:

aantal jaar niet bewogen                         percentage waardevermindering

1 jaar                                                              25%

2 jaar                                                              50%

3 jaar                                                              75%

4 jaar en ouder                                          100%

Door de strikte toepassing van waardeverminderingen benadert deze waardering de methodes die in de Belgische boekhoudwetgeving

worden toegestaan. 

2.5 Vorderingen op lange of korte termijn

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden

onder de 'Vorderingen op meer dan één jaar' geplaatst. Het gedeelte dat binnen het jaar invorderbaar is, wordt overgeboekt naar de

'Vorderingen op hoogstens één jaar'.

Een waardevermindering wordt in rekening genomen voor de nog onbetaalde of twijfelachtige schuldvorderingen, uitgezonderd op deze

met voldoende zakelijke waarborg. Hiervoor worden de volgende toepassingsmodaliteiten toegepast:

"Recupereerbare btw wordt niet in de waardevermindering opgenomen

"Faillissementen en averijvorderingen worden voor 100% voorzien (bedragen excl. btw)

"Individuele facturen meer dan 3 maanden achterstallig en groter dan 2 miljoen euro (excl. btw) alsook vorderingen op openbare

besturen worden individueel beoordeeld.

"Voor de resterende vorderingen wordt een waardevermindering berekening op basis van de volgende staffeling: 

"achterstand > 3 maanden         25%

"achterstand > 12 maanden       50%

"achterstand > 18 maanden      100%

"Indien bepaalde facturen aan een waardevermindering onderworpen worden, worden facturen die op een latere datum gesteld worden

aan een gelijkaardige waardevermindering onderworpen indien ze betrekking hebben op een zelfde zeer specifiek voorwerp.

2.6 Beschikbare waarden

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden

bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie van de titels. De

niet gerealiseerde meerwaarden belopen op 31 december 2019  30,2 miljoen euro  (31 december 2018 4,7 miljoen euro).

2.7 Herwaarderingsmeerwaarden

In overeenstemming met de omzendbrieven voor de Administratie van Regionale en Lokale Besturen, werden de niet gesubsidieerde

afschrijfbare materiële vaste activa tot en met 31/12/2002 geherwaardeerd. De herwaarderingsmeerwaarde wordt op een afzonderlijke

passivarekening geplaatst en behouden zolang de activa waarop zij betrekking hebben niet gerealiseerd werden.

Meerwaarden kunnen echter:
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- worden overgebracht naar een reserve ten belopen van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen;

- in kapitaal worden omgezet;

- bij latere minderwaarde worden afgeboekt ten belopen van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

In het kader van de overgang van het stelsel van de rechtspersonenbelasting naar het stelsel van de vennootschapsbelasting, is in de

balans op 31 december 2017 een herwaardering uitgevoerd van een aantal activa. Het betreft activa die in eigendom zijn en waarvoor

verkregen investeringssteun conform de Europese Verordening als verenigbaar met de interne markt zou worden beschouwd. Voor de

waarderingsanalyse van de bestaande infrastructuur van de haven is de primaire methode deze van de Depreciated Replacement Cost

(DRC) ofwel afgeschreven vervangingswaarde. De DRC methode is een economische waardebepaling die de waarde van de

onderliggende activa schat aan de hand van de huidige kostprijs ter vervanging van de bestaande activa door een technisch equivalent

met eenzelfde kwaliteit van constructie, operationeel nut en capaciteit. Vervolgens worden de historische investeringsdata in

beschouwing genomen ter bepaling van de cumulatieve afschrijvingen waarbij al dan niet een minimale restwaarde wordt gehanteerd.

2.8 Kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies met betrekking tot afschrijfbare vaste activa worden in de balans opgenomen nadat aan de contractuele

verplichtingen voortvloeiend uit de vaste belofte door de hogere overheid voldaan is. Zij worden als financiële opbrengst getoond in de

resultatenrekening volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa waarvoor zij werden toegekend.

Subsidies die niet voor een investering in vaste activa werden toegekend, worden als opbrengst in de resultatenrekening opgenomen

gespreid over de duurtijd van de activiteiten waarop de subsidies betrekking hebben.

In het boekjaar zijn kapitaalsubsidies ontvangen ten belope van 85.244,49 euro  (2018 1,1 miljoen euro).

2.9 Voorzieningen voor risico's en kosten en uitgestelde belastingen

2.9.1 Voorziening voor pensioenen

Op 24 oktober 2011 is op federaal niveau een wet goedgekeurd ("Wet tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen

van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging

van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere

bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wetsbepalingen") waarbij de financieringsprincipes van de pensioenen van de

statutaire personeelsleden werden gewijzigd .

Bovenop een algemene basispensioenbijdragevoet, is een aanvullende pensioenbijdrage voor individuele responsabilisering ("de

responsabiliseringsbijdrage") in het leven geroepen. Hierbij dient een bestuur een deel (momenteel bepaald op 50%) bij te passen van

het verschil tussen datgene wat het bestuur al bijdraagt in de financiering van haar gepensioneerden (via de algemene sociale

zekerheidsbijdrage) en  de pensioenen die de sociale zekerheidsinstelling (in casu RSZPPO) uitbetaalt aan de gepensioneerden van dat

bestuur. Door deze nieuwe wet heeft het HA een verplichting tot het betalen van een responsabiliseringsbijdrage.

Deze verplichting is dus wettelijk bepaald (zeker) doch het bedrag staat niet vast. Deze verplichting voldoet aan de definitie van een

voorziening zoals bepaald door artikel 50 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van

vennootschappen. Volgens de artikelen 54  en 95 §2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 moet hiervoor een voorziening

worden aangelegd. 

De voorziening is gelijk aan de actuele waarde van 50% van het verschil tussen de toekomstige pensioenen, met betrekking tot de

verleden diensttijd van actieve en gewezen personeelsleden, en de toekomstige basispensioenbijdragen. De berekening is gebaseerd

op actuariële berekeningen waarbij o.a. rekening wordt gehouden met de impact van de te verwachten loonsverhogingen op de

pensioenen, overdraagbaarheid van de pensioenen, perequatie, mortaliteitstabellen en discontovoeten. 

De belangrijkste hypothesen voor deze voorziening zijn de gebruikte discontovoet (4,5%) en het gebruikte bijdragepercentage (50%). In

de tabel hieronder (in euro) is een sensitiviteitsanalyse opgenomen waarbij het effect van wijzigingen aan de discontovoet en het

bijdragepercentage getoond wordt. Het discontopercentage varieert tussen 3,5% en 5,5% en voor de bijdragevoet zijn de volgende

scenario's gebruikt:

I = huidig bepaalde bijdragepercentage toegepast gedurende al de volgende jaren;

II = 50% bijdragepercentage tot en met 2020, 65% m.i.v. 2021

III = 50% bijdragepercentage tot en met 2020, 65% van 2021 tot en met 2025, daarna 75%

31/12/2019          I                                II                                  III

(in euro)

3,50%         370.829.569          477.704.161               533.458.339

4,00%        346.732.755           446.388.831              497.590.465

4,50%        325.049.576           418.211.150               465.336.656

5,00%         305.478.844          392.779.576               436.245.321

5,50%         287.762.940           369.759.204               409.930.215

In 2018 is wetgeving van kracht geworden die in principe stelt dat bij de berekening van de responsabiliseringsbijdragen bepaalde

bedragen die een bestuur betaalt in het kader van een groepsverzekeringsovereenkomst in mindering zou kunnen komen van de te

betalen responsabiliseringsbijdrage.  De groepsverzekeringsovereenkomst dient dan wel te voldoen aan een aantal voorwaarden. Het

mogelijk effect van deze maatregel wordt voor het Havenbedrijf Antwerpen op basis van de beschikbare gegevens op 60 miljoen euro

wordt geraamd.

In het Vlaamse regeerakkoord is als beleidsintentie opgenomen dat de Vlaamse overheid de problematiek van de

responsabiliseringsbijdrage voor de helft zal oplossen. 

Deze twee mogelijk positieve effecten zijn bij de berekening van de voorziening einde 2019 niet opgenomen in de berekening omdat:
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-de gedetailleerde concrete uitwerking en toepassing van deze beide maatregelen nog niet met zekerheid vaststaat en waarbij de

Vlaamse regering in de concrete uitwerking van de beleidsintentie deze beschouwt als een nieuwe bijkomende algemene financiering

van de gemeenten (en verbonden entiteiten die door de gemeenten worden gefinancierd). Daarbij zou het niet gaan om een overname

of tussenkomst van de Vlaamse overheid in de last van de responsabiliseringsbijdrage maar is die responsabiliseringsbijdrage enkel

een criterium om de hoogte van de bijkomende financiering te berekenen.

-Deze maatregelen ook niet los kunnen gezien worden van een mogelijke toekomstige verhoging van de bijdragevoet die momenteel

50% beloopt omwille van de deficitaire toestand van het pensioenstelsel waarbij het Havenbedrijf Antwerpen aangesloten is.

2.9.2 Hangende geschillen

Op basis van de stand van zaken die opgemaakt wordt aan de hand van de informatie van de advocaten en de juridische dienst van het

Havenbedrijf Antwerpen, worden voorzieningen aangelegd om rekening te houden met de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit

de hangende rechtszaken. 

2.9.3 Milieurisico's

Waar belangrijke milieurisico's ten laste van het Havenbedrijf Antwerpen vastgesteld worden, wordt een voorziening aangelegd à rato

van een beredeneerde inschatting van de potentiële schade of saneringskosten. 

Ten gevolge van mogelijkheden die voortvloeien uit een goedkopere verwerkingstechniek voor verontreinigd slib, is er een verwachting

dat bepaalde milieuvoorzieningen in positieve zin aangepast zullen kunnen worden voor een geschat bedrag van  15,8 miljoen euro. 

Omdat deze gegevens en contractuele afspraken nog niet volledig definitief en vaststaand zijn, is de positieve impact

voorzichtigheidshalve nog niet opgenomen in de resultaten van 2019.

2.10 Schulden

De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. De verplichtingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden

onder de 'Schulden op meer dan één jaar' geplaatst. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt overgeboekt naar de

'Schulden op hoogstens één jaar'.

2.11 Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen aan activa- en passivazijde worden gebruikt voor de correcte toewijzing van kosten en opbrengsten aan het

boekjaar waarop zij betrekking hebben.

2.12 Verbintenissen, verhaalrechten en orderrekeningen

De verbintenissen, verhaalrechten en orderrekeningen zullen hernomen worden voor het bedrag dat voorkomt ingevolge de door het

Havenbedrijf Antwerpen onderschreven waarborgen ten gunste van derden of de door de derden onderschreven waarborgen ten gunste

van het Havenbedrijf. Ze vermelden in ieder geval het saldo van de niet gefinancierde verplichtingen die op het Havenbedrijf rusten

inzake pensioenen voor verleden diensttijd van actieven en van gepensioneerden.

2.13 Havendecreet

De toelagen die aan het Havenbedrijf Antwerpen verstrekt worden door het Vlaamse Gewest in het kader van het "havendecreet"

worden in resultaat genomen op het ogenblik dat er voldoende zekerheid bestaat over de toekenning van de toelage. Deze zekerheid

kan blijken uit uitvoeringsbesluiten en/of specifieke overeenkomsten.

2.14 Financiële instrumenten

Financiële instrumenten worden enkel afgesloten indien zij een specifieke economische verantwoording hebben en dienen als een

'hedging' operatie. Speculatieve transacties worden niet aangegaan. De financiële effecten van de financiële instrumenten worden dan

ook gekoppeld aan het onderliggend object waarop het instrument betrekking heeft.

2.15  Consolidatiekring

Voor de dochterbedrijven waar de vermogensmutatiemethode wordt toegepast en die hun financiële resultaten later afsluiten dan het

Havenbedrijf Antwerpen, wordt uitgegaan van de financiële staten van de laatst beschikbare periode. Voor Wind aan de Stroom waar de

financiële staten nu tijdiger beschikbaar  zijn, is in 2018 zowel het jaar 2017 als 2018 mee opgenomen wat de resultaten uit

vermogensmutatie positief heeft beïnvloed met 2,8 miljoen euro.

Toeliching bij 5.15:  Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen.

Tonnenmaatverplichtingen (Katoen Natie Groep)

De Katoen Natie Groep is van oordeel dat het Havenbedrijf Antwerpen op een ongelijke wijze toepassing heeft gemaakt van in diverse,

doch niet alle, concessieovereenkomsten opgenomen tonnenmaatverplichtingen. In het bijzonder zou de nakoming van die

verplichtingen, volgens Katoen Natie Groep, niet op een gepaste wijze toegepast zijn voor de concessieovereenkomsten, die betrekking

hebben op het Deurganckdok en zou het Havenbedrijf Antwerpen voor de kalenderjaren 2009 tot en met 2012, volgens Katoen Natie

Groep, ten onrechte 54 miljoen euro niet gefactureerd hebben aan de concessiehouders aan het Deurganckdok. Katoen Natie Groep

heeft hiervoor al verschillende partijen in gebreke gesteld en heeft daarenboven de volgende stappen gezet:
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-   Twee klachten van Katoen Natie / Seaport Terminals  bij de Europese Commissie betreffende de toekenning van onrechtmatige

staatssteun. Er zijn in verschillende stappen vragen om inlichtingen ontvangen vanuit de EU instanties waarop het Havenbedrijf

Antwerpen geantwoord heeft. Op 15 januari 2016 maakte de Europese Commissie bekend een diepgaand onderzoek te starten naar

twee potentiële steunmaatregelen, zijnde enerzijds de beslissing van 26 maart 2013 inzake de verlaging van de tekorten 2009-2012 ten

aanzien van PSA Antwerp NV en Antwerp Gateway NV ingevolge de economische crisis en anderzijds de handhaving van de verlaagde

vergoeding voor Antwerp Gateway NV op basis van het besluit van 12 mei 2014 (reconfiguratie DGD Zuidoost). Naar aanleiding van de

opening van de formele onderzoeksprocedure hebben de Belgische Staat / het Vlaams Gewest op 15 maart 2016 aan de Commissie

een antwoord overgemaakt. In de loop van 2016 en  2017 heeft het Havenbedrijf verdere informatie overgemaakt aan de Europese

Commissie en geantwoord op de haar gestelde  vragen. Op 23 november 2018  heeft de Europese Commissie beslist dat de

maatregelen die het Havenbedrijf Antwerpen genomen heeft geen staatssteun vormen. Er is tegen deze beslissing geen verder beroep

aangetekend zodat deze definitief is.

Wat de tweede klacht betreft, heeft het Havenbedrijf Antwerpen tot op heden nog geen verzoek tot bijkomende informatie, verweer, …

noch enige andere communicatie ontvangen vanwege de Europese Commissie.

-   Katoen Natie en Seaport Terminals hebben op 7 maart 2013 het Vlaamse Gewest gedagvaard omwille van de beweerde weigering

om administratief toezicht uit te oefenen op het Havenbedrijf Antwerpen, m.i.b. omtrent de beslissing aangaande de aan te rekenen

vergoedingen wegens niet-gerealiseerde tonnenmaatverplichtingen. Het Havenbedrijf Antwerpen is in deze procedure vrijwillig tussen

gekomen waarop Katoen Natie en Seaport Terminals op 30 mei 2013 hun eis in de procedure uitgebreid hebben. Later zijn ook PSA

Antwerp nv en Antwerp Gateway in de procedure, al dan niet vrijwillig, tussen gekomen. De vordering van Katoen Natie en Seaport

Terminals ten aanzien van het Havenbedrijf Antwerpen was in hoofdorde toegespitst op de nietigverklaring van de

concessieovereenkomsten voor de concessies aan het Deurganckdok, het opleggen van een verbod de artikelen 2 en 5 van de

beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2013 uit te voeren en de verplichting op te leggen de totale bedragen verschuldigd

door de Deurganckdok concessionarissen te factureren en te innen. Ook de aanstelling van een college van deskundigen werd

gevorderd evenals een schadevergoeding in hoofde van Katoen Natie en Seaport Terminals. Op 12 februari 2015 heeft de rechtbank de

vordering ontvankelijk doch over de hele lijn ongegrond verklaard. Katoen Natie heeft op 21 mei 2015 hoger beroep aangetekend en de

procedure in hoger beroep is momenteel lopende waarbij in 2015, 2016 en 2017 door de verschillende partijen conclusies zijn

uitgewisseld. 

Door het Havenbedrijf Antwerpen werd voormelde beslissing van de Europese Commissie van 23 november 2018 als nieuw stuk in de

procedure neergelegd en dit omwille van het feit dat Katoen Natie, en dit tot op heden nog steeds, van oordeel is dat er wel degelijk

sprake is van staatssteun en hieromtrent prejudiciële vragen wenst te stellen aan Europa.  In de nieuwe aanvullende en

syntheseconclusies naar aanleiding van de neerleging van voormelde beslissing als nieuw stuk, benadrukt het Havenbedrijf Antwerpen

de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie en de beslissing van de Europese Commissie omtrent de gebonden van de

nationale rechten aan de beslissingen van de Europese Commissie en is van oordeel dat de vorderingen van Katoen Natie zonder

voorwerp zijn geworden en bovendien ook afgewezen dienen te worden.  Na het doorlopen van de nieuwe conclusieronde zal er een

pleitdatum worden bepaald.

-   Op 10 april 2013 werd een procedure in kort geding gestart bij de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen met als

doel 

o(i) een aantal documenten te bekomen, 

o(ii) verbod te horen uitspreken voor het Havenbedrijf Antwerpen om handelingen te stellen waardoor uitvoering zou worden gegeven

aan de beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2013 totdat de bodemrechter zich heeft uitgesproken en

o (iii) de verplichting te horen opleggen aan het Havenbedrijf Antwerpen om de volledigheid van de tonnenmaatverplichtingen te

factureren en in te vorderen en op een geblokkeerde rekening te storten totdat de bodemrechter zich heeft uitgesproken.

De rechtbank, zetelend in kort geding, heeft zich op 1 juli 2013 zonder rechtsmacht verklaard. Deze vordering van Katoen Natie Groep

is dus afgewezen. 

-   Op 10 juli 2013 heeft Katoen Natie Groep een procedure in hoger beroep ingesteld om de genomen beschikking in kort geding te

laten vernietigen en de oorspronkelijke vordering van Katoen Natie Groep ontvankelijk en gegrond te horen verklaren. Het hoger beroep

ingesteld door KTN/SPT tegen de beschikking werd eveneens ongegrond verklaard, bij arrest van het hof van beroep van 2 april 2014.

-    Op 27 mei 2013 hebben Katoen Natie en Seaport Terminals een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State met verzoek tot

annulatie van de beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2013. Deze procedure is lopende. Het is wachten op een

auditoraatsverslag.

Verder is het Havenbedrijf Antwerpen vrijwillig tussen gekomen in de procedure die Katoen Natie Groep voor de Raad van State heeft

ingesteld tegen de Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en het hergebruik van overheidsinformatie inzake een

beslissing genomen door die Beroepsinstantie. Die beslissing betrof de deels onontvankelijkheid / deels ongegrondheid van de vraag

van de groep Katoen Natie aan het Havenbedrijf Antwerpen om aan de groep Katoen Natie de volledige notulen van alle raden van

bestuur van de voorbije vijf jaren te verstrekken. De Raad van State heeft in haar arrest van 21 november 2014 hierover een oordeel

geveld. Het Havenbedrijf Antwerpen heeft op basis van dat arrest haar initiële weigeringsbeslissing ingetrokken en met een nieuw

besluit van 22 december 2014 beslist het verzoek van de Katoen Natie groep niet in te willigen. Katoen Natie is op 5 februari 2015 in

beroep gegaan tegen deze nieuwe beslissing. De Beroepsinstantie heeft op 20 maart 2015 geoordeeld dat het beroepschrift van de

Katoen Natie groep ongegrond moet verklaard worden. Op 18 mei 2015 heeft Katoen Natie NV een verzoekschrift tot nietigverklaring

ingediend bij de Raad van State tegen de beslissing van de Beroepsinstantie van 20 maart 2015. Het Havenbedrijf Antwerpen is

opnieuw vrijwillig tussen gekomen in de vernietigingsprocedure. De tussenkomst is op 15 september 2015 ook toegestaan. Op 8

november 2016 heeft de Raad van State een arrest geveld waarbij de door Katoen Natie NV bestreden beslissing van de

Beroepsinstantie (afwijzing verzoek tot openbaarheid) wordt vernietigd.  Het Havenbedrijf heeft in het licht van voormeld arrest

bijkomend onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de impact van het betrokken openbaarheidsverzoek en aansluitend beslist de

weigeringsbeslissing van 22 december 2014 in te trekken en heeft het Havenbedrijf een nieuwe onderbouwde weigeringsbeslissing

genomen op 19 december 2016. De Beroepsinstantie heeft met beslissing van 22 december 2016 kennis genomen van de

intrekkingsbeslissing van het Havenbedrijf en dan ook geoordeeld dat het initiële beroepschrift van Katoen Natie NV tegen de beslissing

van het Havenbedrijf van 22 december 2014 zonder voorwerp is geworden.

Er zijn in 2013 ook verzoeken om inlichtingen ontvangen vanwege de FOD Economie (Mededinging) omtrent het al dan niet aanrekenen

van de tonnenmaatverplichting. Deze verzoeken zijn beantwoord en er zijn nog geen standpunten of besluiten bekend van de Belgische

Mededingingsautoriteit.
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BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Op basis van een juridische analyse van de beschikbare gegevens in deze verschillende procedures heeft de raad van bestuur beslist

om de door Katoen Natie Groep geëiste bijkomende facturaties aan de concessionarissen niet in de balans en resultatenrekening van

het Havenbedrijf Antwerpen op te nemen. 

Tonnenmaatverplichtingen (concessionarissen)

Een concessionaris heeft respectievelijk protest en voorbehoud aangetekend bij de facturen in verband met tonnenmaatverplichtingen

die opgemaakt zijn in uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 26 maart 2013. Het protest/voorbehoud betreft facturen

voor een bedrag van 10,7 miljoen euro (excl. btw) die wel betaald zijn door de concessionaris, zij het onder bepaalde voorbehouden. Op

2 mei 2016 heeft de betreffende concessionaris een verzoek tot arbitrage ingediend waarin hij de gemaakte voorbehouden inroept en de

terugbetaling van de bedragen vordert voor de volumetekorten voor de tonnenmaatverplichtingen 2009-2012, te vermeerderen met de

intresten vanaf de datum van uitgevoerde betaling. De concessiehouder vordert eveneens terugbetaling van de betaalde volumetekorten

voor de tonnenmaatverplichting 2013. De concessionaris vordert aldus terugbetaling van een totaalbedrag van 12 miljoen euro (excl.

btw) , te vermeerderen met de intresten vanaf de datum van uitgevoerde betaling. Op basis van een juridische analyse van de

beschikbare gegevens in het dossier meent de raad van bestuur dat dit protest en voorbehoud op grond van ernstige argumenten kan

worden betwist en de raad van bestuur heeft beslist om hiervoor geen voorziening op te nemen. 

Een concessionaris heeft protest aangetekend bij de factuur in verband met tonnenmaatverplichting voor de jaren 2014, 2015 en  2016

die opgemaakt zijn in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van 6 juli 2015, 7 mei 2016 en 12 juni  2017. Het protest

betreft een factuur van 4,2 miljoen euro (excl. btw), een factuur van 4,3 miljoen euro (excl. btw) en een factuur van 1,7 miljoen euro

(excl. btw). Op basis van een juridische analyse van de beschikbare gegevens in het dossier meent de raad van bestuur dat dit protest

op grond van ernstige argumenten kan worden betwist.   Havenbedrijf Antwerpen heeft een arbitrage opgestart die momenteel lopende

is.

BIJKOMENDE TOELICHTING IN VERBAND MET GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM EN GOING CONCERN

Op het ogenblik dat de raad van bestuur haar geconsolideerd jaarverslag opstelt en ook deze geconsolideerde jaarrekening vaststelt,

woedt er een pandemie op wereldschaal, het COVID-19 coronavirus. Het is duidelijk dat deze pandemie een zware impact zal hebben

op wereldhandel en de wereldeconomie. De evolutie van wereldhandel en wereldeconomie is ook een belangrijke indicator voor de

evolutie van de overslag in de haven. De 2020 verwachtingen van groei wijzigen naar krimpscenario's en dit zal ongetwijfeld ook impact

hebben op de evolutie van het omzetcijfer van het Havenbedrijf Antwerpen en haar dochters in 2020. Een betrouwbare raming van deze

impact kan momenteel nog niet gemaakt worden. Echter, de raad van bestuur meent dat de huidige financiële positie van het

Havenbedrijf op solvabiliteits- en liquiditeitsvlak van die aard is dat het bedrijf deze zware economische schok zal kunnen verwerken.
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