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Verbreding van de Passerelle, de oude brug in Luxemburg 
en UNESCO werelderfgoed.
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RESULTATENREKENING
Jan De Nul Group kreeg in het 
boekjaar 2018 met heel wat 
marktuitdagingen te maken die 
ook in 2017 aan bod kwamen. Het 
wereldwijde niveau van investering in 
de baggermarkt en de olie- en gasmarkt 
bloeide niet opnieuw op waardoor de 
marges van de uitgevoerde projecten in 
2018 onder druk bleven staan.

FINANCIEEL

Anderzijds was Jan De Nul in 2018 in staat om zijn acti-
viteiten in de sector offshorewindenergie zowel binnen 
als buiten Europa uit te breiden. Dankzij de succesvolle 
oplevering van talrijke EPCI-projecten en de voortdurende 
investering in kennis, mensen en vloot staat Jan De Nul 
bekend als een stabiele en betrouwbare contractpartner 
in het segment hernieuwbare energie.

Jan De Nul Group realiseerde in 2018 een totale omzet 
van 1.708 miljoen euro (tegenover 1.758 miljoen in 2017). 
De EBITDA daalde van 365 miljoen euro in 2017 naar 277 
miljoen euro in het boekjaar 2018. Deze daling is onder 
meer het gevolg van de voornoemde economische context 
met een gebrek aan overheids- en privé-investeringen in 
de diverse markten waarop Jan De Nul actief is. De bijbe-
horende EBITDA-marge van 16% sluit aan op de sectorge-
noten van Jan De Nul Group. 

Na aftrek van afschrijvingen, financiële lasten en belastin-
gen bedraagt de nettowinst van de groep 31 miljoen euro.

Maritieme, bagger- en offshoreactiviteiten

De maritieme, bagger- en offshoreactiviteiten van Jan 
De Nul Group waren in 2018 goed voor 75% van de totale 
omzet van de groep. Dit blijft dan ook de kernactiviteit van 
Jan De Nul Group. In 2018 voerde Jan De Nul verschil-
lende baggerprojecten uit om kustgebieden te beschermen 
tegen natuurrampen als gevolg van het stijgende zeewa-
terpeil. Op Texel, één van de Nederlandse Waddeneilanden, 
heeft Jan De Nul een toekomstbestendige waterkering 

gecreëerd in de vorm van duinen die tegelijkertijd de eco-
logische waarde van het eiland verbetert.

Bovendien was Jan De Nul Group betrokken bij de aan-
leg van diverse offshorewindmolenprojecten (bijvoorbeeld 
Trianel windpark, Borkum Riffgrund 2, Race Bank en 
Kriegers Flak). Na de succesvolle realisatie van de instal-
latie van volledige windmolenparken vanaf 2017, zoals 
Nobelwind Offshore Windfarm in België en Tahkoluoto 
Offshore Wind Farm in Finland, kende het portfolio van Jan 
De Nul een aanzienlijke uitbreiding. Zo is de groep momen-
teel bezig met de aanleg van het offshorewind molenpark 
Northwester 2 in België. In 2018 haalde Jan De Nul zelfs 
de eerste offshorewindprojecten buiten Europa binnen: 
het ontwerp en de installatie van de offshorewindparken 
Changhua en Formosa 1 (fase 2) in Taiwan en de installatie 
van offshorewindmolens in de Verenigde Staten.

Civiele activiteiten

Het boekjaar 2018 bevestigt het belang van dit segment als 
onderdeel van de activiteiten van de groep want dit segment 
is goed voor 21% van de totale omzet van de groep. In 2018 
is een brede waaier aan werkzaamheden uitgevoerd: van de 
bouw van residentiële gebouwen, schoolgebouwen, gezond-
heidszorginstellingen, weginfrastructuur, kademuren, via-
ducten en sluizen tot het onderhoud van infrastructuur en 
gebouwen. Aangezien de overheidsaanbestedingen in de 
civiele sector in België eerder beperkt zijn, is Jan De Nul 
steeds actiever in het kader van projecten die worden uitge-
schreven door privépartijen. Via deze weg blijft de groep de 
activiteiten in Nederland en Luxemburg uitbreiden.

Milieuactiviteiten

De milieuactiviteiten van de groep, actief onder de naam 
Envisan, zijn gericht op milieutechnologieoplossingen. 
Net zoals in de vorige jaren werkt het milieusegment van 
de groep nauw samen met de maritieme en civiele activi-
teiten, en met name met de activiteiten van groepslid PSR 
Brownfield Developers op het gebied van herontwikkeling 
en herbestemming van onderbenutte en vaak verontreinigde 
sites. Daarnaast bezit en exploiteert de groep zes bodem- 
en sedimentbehandelingscentra in België en Frankrijk. 
De milieu activiteiten van de groep vertegenwoordigen een 
stabiele 4% van de totale omzet van de groep. 

Borkum Riffgrund 2. Geluidsgolven 
worden gedempt dankzij een 
luchtbellen scherm rondom het schip.
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Geografische spreiding 

Dat Jan De Nul Group een sterke aanwezigheid heeft in 
Europa blijkt uit het feit dat alle divisies van Jan De Nul 
Group uiterst actief zijn in Europa. Naar aanleiding hier-
van is dan ook 56% van de omzet gerealiseerd in diverse 
Europese landen. Het gaat hier om een stijging van 10% 
in vergelijking met vorig jaar. Dit komt met name door de  

 
uitbreiding van de activiteiten van Jan De Nul Group op 
de Europese markt voor offshorewindenergie. Jan De Nul 
Group is bovendien nog steeds heel actief in Azië en het 
Midden-Oosten (19% van de omzet) en Noord- en Zuid-
Amerika (17% van de omzet). In 2018 is 7% van de omzet 
gerealiseerd in Afrika en de resterende 1% komt voort uit 
de activiteiten in Australië.
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BALANS
Solvabiliteit

Jan De Nul Group staat bekend om zijn uiterst hoge solva-
biliteitsniveau en bevestigt zijn financiële solvabiliteit in het 
boekjaar 2018 met een solvabiliteitsratio van 73% (in ver-
gelijking met 75% in 2017). Het eigen vermogen steeg van 
2.823 miljoen euro in 2017 naar 2.859 miljoen euro in 2018.

Liquiditeit en nettoschulden

Jan De Nul Group is reeds sinds 2014 volledig vrij van net-
toschulden. De nettokaspositie kende een verdere verbete-
ring van 345 miljoen euro in 2017 naar 376 miljoen euro in 
2018. Eind 2018 bedroegen de beschikbare liquide middelen 
van de groep 614 miljoen euro (in vergelijking met 532 mil-
joen euro eind 2017).

Deze sterke balans is te danken aan de winstmarges die 
de groep behaalt, in combinatie met het feit dat de winst 
volledig wordt gereserveerd (het beleid is dat geen dividend 
wordt uitgekeerd). Om die reden heeft Jan De Nul Group 
een sterke financiële basis die het mogelijk maakt om te 
investeren in nieuwe schepen, uitrusting en opportuniteiten.

Vaste activa

Als een globale speler spitst Jan De Nul zich toe op de 
vooruitzichten op lange termijn. Deze langetermijnvisie 
blijkt uit de voortdurende vernieuwing en modernisering 
van zowel vloot als uitrusting. Het bedrag van de vaste 
activa op de balans blijft stabiel en bedraagt 2.122 miljoen 
euro (2.112 miljoen euro in 2017). Ongeveer 70% van de 
vaste activa van de groep bestaat uit schepen.

BALANSTOTAAL 
(IN MILJOEN EURO)

EIGEN VERMOGEN 
(IN MILJOEN EURO)



Cutterzuiger Niccolò Machiavelli in Linkou, 
Taiwan.

BALANS 7
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ORDERBOEK
Groeiend orderboek

De permanente investeringen in mensen en eigen mate-
rieel maakt van Jan De Nul Group een toonaangevende en 
betrouwbare expert in al wat ze doet. De interne technische 
knowhow, de competente en goed opgeleide werknemers 
en de ontwikkeling van een omvangrijke, zeer performante 
en moderne vloot stellen Jan De Nul Group in staat om 
altijd creatieve en innovatieve oplossingen op maat van 
de klant aan te bieden. Dit zijn kerneigenschappen van de 
groep die, samen met haar financiële slagkracht, klanten 
overtuigen om hun projecten aan Jan De Nul toe te ver-
trouwen. Bovendien heeft Jan De Nul Group veel ervaring 
in het faciliteren van exportkredietconstructies en andere 
financieringsvoorstellen voor haar klanten.

Dit resulteerde eind 2018 in een orderboek van meer dan 
3,3 miljard euro. Deze stijging in vergelijking met het order-
boek van 2,6 miljard euro eind 2017 is opmerkelijk in het 
licht van de uitdagende marktomstandigheden. 

Een heel diverse waaier van projecten

Jan De Nul Group is een toonaangevende wereldspeler, 
actief in baggerwerken, maritieme en offshore activitei-
ten, civiele werken en milieuwerken. De projecten binnen 
haar orderboek zijn dan ook bijzonder divers van aard en 
situeren zich in alle delen van de wereld, van de bouw van 
complete windmolenparken in Taiwan tot de bescherming 
van stranden in Benin, van de bouw van ziekenhuizen in 
België tot de behandeling van baggerspecie in Frankrijk. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden uit de vele uit-
dagende projecten binnen Jan De Nul’s orderboek:

• In Ecuador ondertekende Jan De Nul Group een 
concessie overeenkomst voor verdiepings- en onder-
houdsbaggerwerken in het 95 km lange toegangs-
kanaal naar de haven van Guayaquil. Jan De Nul 
Group zal de baggerwerken voor het verdiepen van 
het bestaande toegangskanaal tot een verzekerde 
geautoriseerde diepgang van 12,5 m en voor het 
verdiepen van de Guayas-rivier tot een geautoriseerde 
diepgang van 7,5 m financieren. Jan De Nul zal ook 
het gesteente uit het offshoregedeelte van het kanaal 
verwijderen. Ondertussen moeten ook een modern 
scheepsverkeersbegeleidingssysteem en een tolcol-
lectiesysteem geïnstalleerd worden. De verdiepings-
baggerwerken in het zeekanaal zullen in minder dan 
12 maanden uitgevoerd worden. Het uitbaggeren van 
de Guayas-rivier zal binnen drie jaar voltooid worden. 
Na het afronden van de verdiepingsbaggerwerken 

zal Jan De Nul Group het kanaal beheren en onder-
houden onder een 25-jarig concessiecontract met een 
prestatie gerichte betaling. De verdiepings- en onder-
houdsbaggerwerken zullen door Jan De Nul Group 
gefinancierd en via tolheffingen gerecupereerd worden.

• De offshoredivisie ondertekende een contract voor de 
bouw van het zevende windmolenpark voor de Belgische 
kust, de Northwester 2. Met de onder tekening van 
dit contract gaat Jan De Nul voor de derde keer een 
partnerschap aan met windmolen parkontwikkelaar 
Parkwind. Jan De Nul zal verantwoordelijk zijn voor het 
ontwerp, de bouw en de installatie van 23 funderingen, 
het transport en de installatie van kabels en de instal-
latie van de windturbines boven op de funderingen. Het 
Northwester 2-windmolenpark ligt 48 kilometer voor 
de kust en zal de grootste en krachtigste windturbines 
hebben die op de markt beschikbaar zijn. Jan De Nul 
Group zal de werken starten in juni 2019. Het is een 
EPCI-contract, waarbij Jan De Nul Group het ontwerp 
van de funderingen op zich neemt en ook verantwoorde-
lijk zal zijn voor de aankoop en installatie van de funde-
ringen en de installatie van de kabels en windturbines.

• Het Luxemburgse Ministerie voor Duurzame 
Ontwikkeling en Infrastructuurwerken kende aan Jan 
De Nul Group het contract toe voor de uitbreiding van 
het viaduct Le Passerelle. Deze brug uit de negen-
tiende eeuw is UNESCO Werelderfgoed en vormt de 
zuidelijke toegangspoort tot het stadscentrum en het 
treinstation. Het viaduct heeft een sterk historisch 
karakter en telt niet minder dan 24 bogen. De brug is 
290 meter lang en is, aan het laagste punt van het dal, 
45 meter hoog. Het project beoogt de verbreding van 
het wegoppervlak van de brug. Aan beide zijden zal 
een platform worden toegevoegd dat steunt op steun-
kolommen die in de brugpijlers verankerd zijn.

• Het Ministerie van Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling van Benin gunde aan Jan De Nul Group 
het contract voor de bescherming van de kustlijn tegen 
de impact van de Atlantische Oceaan. Jan De Nul Group 
had hiervoor een intern ontwikkeld ontwerp van een 
onderwaterdijk, geïnstalleerd op zo’n 150 meter voor de 
kust, ingediend. De dijk heeft een golf dempend effect, 
waardoor de golven van de Atlantische Oceaan afge-
broken worden vóór ze de kust bereiken. Zo kan zich 
tussen de onderwaterdijk en de kust een golfvrij klimaat 
ontwikkelen. Dit zal de impact op de stranden 
aanzienlijk verminderen, het zand zal minder verplaatst 
worden en de erosie zal sterk afnemen. De werken 
werden opgestart in februari 2018. In een eerste fase zal 
een onderwaterdijk van 2 kilometer gebouwd worden, 
gevolgd door nog twee steenstortcampagnes van 2 kilo-
meter, één in Avlékété en een andere in Djégbadji. Na 
de installatie van deze onderwaterdijken zullen sleep-
hopperzuigers van Jan De Nul Group zand baggeren en 
opspuiten om de aangetaste stranden te herstellen. De 
werken zullen in 2021 voltooid zijn.
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Tewaterlating van de ULEv Alfonso de 
Albuquerque.
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INVESTERINGEN
Vloot

3.500 m³ sleephopperzuigers in aanbouw bij 
Keppel Singmarine in Nantong, China

De eerste van een reeks van drie, de Afonso de Albuquerque, 
werd geleverd in maart 2019. De twee zusterschepen, Diogo 
Cão en Tristão da Cunha, werden in april 2019 geleverd.

Deze schepen zijn de eerste die een ‘ULEV’-notering 
zullen krijgen. ULEV staat voor ‘Ultra Low Emission Vessel’ 
of een schip met extreem lage emissies. Deze schepen zijn 
namelijk uitgerust met een systeem voor de behandeling 
van uitlaatgassen dat de emissies significant verlaagt.

6.000 m³ sleephopperzuigers in aanbouw bij 
Keppel Offshore & Marine in Singapore

De bouw van twee sleephopperzuigers van 6.000 m3, met 
de namen Sanderus en Ortelius, verloopt voorspoedig. De 
schepen zullen eind 2019 geleverd kunnen worden. Net als 
hun kleinere zussen zijn ze uitgerust met een systeem voor 
de behandeling van uitlaatgassen.

Sleephopperzuiger van 18.000 m³ in aanbouw bij 
COSCO in Dalian, China

In 2018 werkte de scheepswerf verder aan het ontwerp en 
deed ze nodige aankopen voor het schip zodat de werken 
voor de stalen constructie van de scheepsromp in januari 
2019 gestart konden worden. De bouwwerken verlopen 
volgens schema en de levering wordt verwacht in 2020.

Waterinjectiebaggerschepen

In 2018 kocht Jan De Nul Group drie PSV’s (Platform 
Supply Vessels of platformbevoorradingsschepen) van de 
Bourbon Offshore Group. De schepen worden momenteel 
omgebouwd tot waterinjectiebaggerschepen. Dit type van 
baggerschip wordt gebruikt voor het nivelleren en/of verla-
gen van de zeebodem door water in de bodem te injecteren 
en op die manier grond te verplaatsen.

Na de ombouwwerken zullen deze dieselelektrische 
vaartuigen, uitgerust met een dynamisch positionerings-
systeem, nog in 2019 de vloot van Jan De Nul Group 
vervoegen. Ze worden herdoopt in Giovanni Venturi, Henry 
Darcy en Henri Pitot.

ORDERBOEK - INVESTERINGEN



ULEv 
notatie
Het ULEv (Ultra Low Emission vessel) uit laat-
gasbehandelings systeem werd door Jan De Nul 
Group zelf ontwikkeld. Het systeem verwijdert 
giftige bestanddelen uit de uitlaatgassen van een 
schip. Dit wordt bereikt door het installeren van 
twee filtersystemen:

 - een Selective Catalytic Reduction (SCR)-
katalysator die de uitstoot van stikstofoxide 
(NOx) reduceert; en

 - een Diesel Partikel Filter (DPF) die fijnstof 
verwijdert.

Het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden 
ligt bij deze ULEv-schepen ver beneden de gevraagde 
minima vooropgesteld door de maritieme regelge-
ving (IMO TIER III). Daarenboven zorgen deze 
filters ook voor het sterk terugdringen van andere 
vervuilende stoffen zoals fijnstof, maar ook koolwa-
terstof en kooloxide, die momenteel nog niet gere-
guleerd zijn door het IMO (International Maritime 
Organisation). Schepen uitgerust met dit uitlaat-
gasbehandelings-systeem zijn gecertifieerd door het 
internationaal classificatiebureau Bureau Veritas en 
worden steeds gekenmerkt met de notatie ULEv 
(Ultra Low Emission vessel). 

Lloyd’s List, een wereldvermaard informatiepor-
taal voor de maritieme sector, kende in november 
2018 Jan De Nul Group de “Lloyd’s List South 
Asia, Middle East and Africa Environment Award” 
toe. Dit voor het innovatieve en milieuvriendelijke 
ontwerp van deze ULEv-schepen.
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Cutterzuiger Willem van Rubroeck

Door de aanhoudende financiële problemen bij de Uljanik-
scheepswerf in Pula, Kroatië, kon de scheepswerf de 
Willem van Rubroeck niet in 2018 voltooien en leveren zoals 
aanvankelijk gepland.

Order voor een groot schip voor de installatie van 
windturbines

Begin april 2019 tekende Jan De Nul Group een contract 
met COSCO Shipping Heavy Industry voor de bouw van 
een groot schip voor de installatie van windturbines. Dit 
Offshore jack-up installatieschip zal uitgerust worden met 
een kraan met een capaciteit van meer dan 3.000 ton en 
kan werken in waterdieptes van meer dan 80 meter. Het 
schip is geschikt voor de installatie van de toekomstige, 
zeer grote offshore windturbines.

Landmaterieel

Jan De Nul Group investeert permanent in de uitbreiding 
en vernieuwing van haar machinepark om alle activitei-
ten wereldwijd te ondersteunen. Hierbij kiest Jan De Nul 
Group altijd voor de nieuwste technologieën die voldoen 
aan de strengste milieueisen. Voor elke toepassing zoe-
ken we naar de meest geschikte machine. Met dit in het 
achterhoofd probeert Jan De Nul Group waar mogelijk ook 
de overgang te maken van fossiele brandstoffen naar de 
elektrificatie van haar vloot.

Projectspecifieke uitrusting

In 2018 investeerde Jan De Nul Group in heel wat materi-
eel dat vernieuwd moest worden en aan haar vloot moest 
worden toegevoegd. De focus in 2018 lag daarbij op een 
investering in 12 graafmachines die allemaal voldoen aan 
de meest recente en strengste emissievoorschriften. Alle 
graafmachines zijn uitgerust met een 3D-GPS-systeem 
voor een accuratere positionering en betere operationele 
controle op de werven. Bovendien investeerde Jan De Nul 
Group ook in verschillende elektrisch aangedreven vork-
heftrucks voor haar logistieke afdeling. Op die manier wil 
de groep de elektrificatie van haar materieel waar mogelijk 
ondersteunen. In 2018 nam Jan de Nul met succes een 
zandverwerkingsinstallatie en 2 wasinstallaties voor gron-
den en sedimenten voor Envisan in gebruik. Ook werd er 
geïnvesteerd dumpers en in een telescopische rupsband-
kraan. Verder kochten we nog een boorinstallatie voor fun-
deringswerken (type Liebherr LRB 355) om de activiteiten 
van Soetaert te ondersteunen.

MACHINES VAN JAN DE NUL 
GROUP OP 31.12.2018

103
dumpers met een

capaciteit van 25 tot 100 ton 

144
hydraulische graafmachines
met een gewichtsclassificatie

van 8 tot 250 ton 

28 
torenkranen

62
bulldozers

54
wielladers

12



Dankzij onze krachtige rupsbandkranen kon 
Soetaert, de funderingspecialist van Jan De Nul 
Group, een unieke funderingstechniek met 
MV-palen uitvoeren. (Antwerpen, Kanaaldok)

37 
rupsbandkranen van

50 tot 600 ton

48
hydraulische

telescopische kranen

33 
verreikers

10 
paalboor-
machines
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*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra S.A.

Oordeel

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening van JAN DE 
NUL GROUP*, bestaande uit de geconsolideerde balans per 
31 december 2018 en de geconsolideerde winst- en ver-
liesrekening voor het per die datum afgesloten boekjaar, 
evenals de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 
en een samenvatting van belangrijke grondslagen voor de 
financiële verslaggeving, gecontroleerd.

De bijgaande geconsolideerde jaarrekening geeft naar ons 
oordeel op alle belangrijke punten een getrouw beeld van 
de geconsolideerde financiële situatie van de vennootschap 
per 31 december 2018 en van de geconsolideerde resulta-
ten van haar activiteiten voor het per die datum afgesloten 
boekjaar, overeenkomstig de eisen van de Luxemburgse 
wet- en regelgeving inzake de opstelling en presentatie van 
geconsolideerde jaarrekeningen.

Grondslag voor het oordeel

Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming 
met de wet van 23 juli 2016 betreffende het accountants-
beroep (hierna: de “wet van 23 juli 2016”) en met de inter-
nationale normen voor accountantscontrole (ISA), zoals 
voor Luxemburg vastgesteld door de Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Wet en 
deze normen worden nader beschreven in het gedeelte 
over de verantwoordelijkheden van de réviseur d’entrepri-
ses agréé (bedrijfsrevisor) voor de audit van de geconsoli-
deerde jaarrekening in ons verslag. Wij zijn ook onafhanke-
lijk van de vennootschap overeenkomstig de International 
Ethics Code for Professional Accountants van de Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA Code), zoals 
voor Luxemburg vastgesteld door de CSSF, samen met de 
ethische vereisten die relevant zijn voor onze audit van de 
geconsolideerde jaarrekening, en hebben voldaan aan onze 
andere ethische verantwoordelijkheden uit hoofde van die 
ethische vereisten. Wij achten de verzamelde controle-in-
formatie toereikend en deugdelijk ter onderbouwing van 
ons oordeel.

Overige informatie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de overige 
informatie. De overige informatie omvat de informatie die 
is opgenomen in het geconsolideerde directieverslag, maar 
niet de geconsolideerde jaarrekening en ons verslag van de 
bedrijfsrevisor daarover.

Ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening heeft 
geen betrekking op de overige informatie en wij geven hier-
over geen enkele vorm van betrouwbaarheidsverklaring.

Het is onze verantwoordelijkheid om in samenhang met 
onze audit van de geconsolideerde jaarrekening de overige 
informatie te lezen en daarbij te overwegen of de overige 
informatie in significante mate strijdig is met de gecon-
solideerde jaarrekening of met de kennis die wij hebben 
verkregen bij de audit, en of deze anderszins in significante 
mate onjuist lijkt te zijn. Indien wij op basis van het door 
ons verrichte werk concluderen dat deze overige informatie 
in significante mate onjuist is, moeten wij melding maken 
van dit feit. Wij hebben in dit opzicht niets te melden.

Verantwoordelijkheden van de Raad van 
Bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling 
en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde jaarre-
kening in overeenstemming met de Luxemburgse wet- en 
regelgeving betreffende de opstelling en weergave van de 
geconsolideerde jaarrekening, en voor de interne controles 
die de Raad van Bestuur nodig acht voor het opstellen van 
de jaarrekening zonder materiële onjuistheden als gevolg 
van fraude of fouten. 

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is de 
Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beoordelen van 
de continuïteit van de vennootschap, het openbaar maken, 
waar toepasselijk, van zaken betreffende de continuïteit en 
het hanteren van de boekhoudkundige continuïteitsregels, 
tenzij de Raad van Bestuur voornemens is de vennootschap 
te liquideren of haar activiteiten te beëindigen, of geen rea-
listisch alternatief daarvoor heeft.

VERSLAG VAN 
DE STATUTAIRE 
BEDRIJFSREVISOR
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Verantwoordelijkheid van de réviseur d’entre-
prises agréé (bedrijfsrevisor) voor de audit van 
de geconsolideerde jaarrekening

Ons doel is redelijke zekerheid te verkrijgen over de vraag 
of de geconsolideerde jaarrekening als geheel vrij is van 
significante onjuistheden, als gevolg van fraude of fou-
ten, en een verslag van de réviseur d’entreprises agréé 
(hierna: de “bedrijfsrevisor”) uit te brengen met daarin 
een oordeel. Redelijke zekerheid is een hoge mate van 
zekerheid, maar geen garantie, dat een audit die wordt 
verricht overeenkomstig de wet van 23 juli 2016 en de 
ISA’s, als voor Luxemburg vastgesteld door de CSSF, een 
significante onjuistheid, indien deze bestaat, altijd aan het 
licht zal brengen. Onjuistheden kunnen het gevolg zijn van 
fraude of fouten en worden als significant beschouwd als 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij afzonderlijk of 
gezamenlijk van invloed zijn op de economische besluiten 
die gebruikers nemen op grond van deze geconsolideerde 
jaarrekening.

Als onderdeel van een audit overeenkomstig de wet van 23 
juli 2016 en de ISA’s, als voor Luxemburg vastgesteld door 
de CSSF, maken wij gedurende de hele audit gebruik van 
ons professionele oordeel en stellen wij ons professioneel 
kritisch op. Bovendien:

• identificeren en beoordelen wij de risico’s van signifi-
cante onjuistheden in de geconsolideerde jaarrekening 
als gevolg van fraude of fouten, stellen wij auditproce-
dures op die zijn afgestemd op die risico’s en voeren wij 
die procedures uit, en verzamelen wij auditbewijzen die 
een toereikende en deugdelijke grondslag vormen voor 
ons oordeel. Het risico dat een significante onjuistheid 
niet wordt ontdekt, is groter dan bij onjuistheden als 
gevolg van fraude groter dan bij onjuistheden als gevolg 
van fouten, omdat er bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, vervalsing, opzettelijke weglatingen, 
misleiding of het omzeilen van interne controles;

• verwerven wij inzicht in de interne controle die relevant 
is voor de audit teneinde auditprocedures op te stellen 
die passend zijn in de gegeven omstandigheden, maar 
niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid 
van de interne controle van de vennootschap;

• beoordelen wij de deugdelijkheid van de grondslagen 
voor de financiële verslaglegging en de redelijkheid van 
boekhoudkundige ramingen en daarmee verband hou-
dende openbaarmakingen door de Raad van Bestuur;

• trekken wij een conclusie over de vraag of het passend 
is dat de Raad van Bestuur de boekhoudkundige conti-
nuïteitsregels hanteert, en op basis van het verkregen 
auditbewijs, of er een materiële onzekerheid is ten 
aanzien van gebeurtenissen of omstandigheden die 
aanleiding kunnen zijn tot significante twijfel of de ven-
nootschap zal kunnen blijven voortbestaan. Wanneer 

wij concluderen dat er een significante onzekerheid 
bestaat, moeten wij in ons verslag van de bedrijfsrevi-
sor de aandacht vestigen op de desbetreffende open-
baarmakingen in de geconsolideerde jaarrekening of, 
als die openbaarmakingen onvoldoende zijn, ons oor-
deel wijzigen. Onze conclusies zijn gebaseerd op het 
auditbewijs dat is verkregen tot aan de datum van ons 
verslag van de bedrijfsrevisor. Het is echter mogelijk 
dat gebeurtenissen of omstandigheden in de toekomst 
ertoe leiden dat de continuïteit van de vennootschap 
niet langer is gewaarborgd;

• beoordelen wij de totale presentatie, structuur en 
inhoud van de geconsolideerde jaarrekening met 
inbegrip van de openbaarmakingen, en beoordelen wij 
of de geconsolideerde jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze 
waardoor een getrouw beeld wordt gegeven;

• verzamelen wij toereikend en deugdelijk auditbewijs 
betreffende de financiële informatie van de entitei-
ten en zakelijke activiteiten binnen de groep om een 
oordeel te geven over de geconsolideerde jaarreke-
ning. Wij zijn verantwoordelijk voor de leiding over, het 
toezicht op en de uitvoering van de audit van de groep. 
Wij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor ons audit-
oordeel.

Wij communiceren met degenen die verantwoordelijk zijn 
voor het bestuur over onder meer de geplande omvang en 
tijdplanning van de audit en belangrijke uitkomsten van de 
audit, waaronder eventuele significante tekortkomingen in 
de interne controle die wij vaststellen tijdens onze audit.

Verslag van andere eisen 
van de wet- en regelgeving

Het geconsolideerde verslag van het management is in 
overeenstemming met de geconsolideerde jaarrekening 
en is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten.

Luxemburg, 26 april 2019

Thierry REMACLE 
Réviseur d’Entreprises Agréé 
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*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra S.A.

Oordeel

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening van JAN DE 
NUL GROUP*, bestaande uit de geconsolideerde balans per 
31 december 2018 en de geconsolideerde winst- en ver-
liesrekening voor het per die datum afgesloten boekjaar, 
evenals de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 
en een samenvatting van belangrijke grondslagen voor de 
financiële verslaggeving, gecontroleerd.

De bijgaande geconsolideerde jaarrekening geeft naar ons 
oordeel op alle belangrijke punten een getrouw beeld van 
de geconsolideerde financiële situatie van de vennootschap 
per 31 december 2018 en van de geconsolideerde resulta-
ten van haar activiteiten voor het per die datum afgesloten 
boekjaar, overeenkomstig de eisen van de Luxemburgse 
wet- en regelgeving inzake de opstelling en presentatie van 
geconsolideerde jaarrekeningen.

Grondslag voor het oordeel

Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming 
met de wet van 23 juli 2016 betreffende het accountants-
beroep (hierna: de “wet van 23 juli 2016”) en met de inter-
nationale normen voor accountantscontrole (ISA), zoals 
voor Luxemburg vastgesteld door de Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Onze verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Wet en 
deze normen worden nader beschreven in het gedeelte 
over de verantwoordelijkheden van de réviseur d’entrepri-
ses agréé (bedrijfsrevisor) voor de audit van de geconsoli-
deerde jaarrekening in ons verslag. Wij zijn ook onafhanke-
lijk van de vennootschap overeenkomstig de International 
Ethics Code for Professional Accountants van de Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA Code), zoals 
voor Luxemburg vastgesteld door de CSSF, samen met de 
ethische vereisten die relevant zijn voor onze audit van de 
geconsolideerde jaarrekening, en hebben voldaan aan onze 
andere ethische verantwoordelijkheden uit hoofde van die 
ethische vereisten. Wij achten de verzamelde controle-in-
formatie toereikend en deugdelijk ter onderbouwing van 
ons oordeel.

Overige informatie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de overige 
informatie. De overige informatie omvat de informatie die 
is opgenomen in het geconsolideerde directieverslag, maar 
niet de geconsolideerde jaarrekening en ons verslag van de 
bedrijfsrevisor daarover.

Ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening heeft 
geen betrekking op de overige informatie en wij geven hier-
over geen enkele vorm van betrouwbaarheidsverklaring.

Het is onze verantwoordelijkheid om in samenhang met 
onze audit van de geconsolideerde jaarrekening de overige 
informatie te lezen en daarbij te overwegen of de overige 
informatie in significante mate strijdig is met de gecon-
solideerde jaarrekening of met de kennis die wij hebben 
verkregen bij de audit, en of deze anderszins in significante 
mate onjuist lijkt te zijn. Indien wij op basis van het door 
ons verrichte werk concluderen dat deze overige informatie 
in significante mate onjuist is, moeten wij melding maken 
van dit feit. Wij hebben in dit opzicht niets te melden.

Verantwoordelijkheden van de Raad van 
Bestuur voor de geconsolideerde jaarrekening

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling 
en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde jaarre-
kening in overeenstemming met de Luxemburgse wet- en 
regelgeving betreffende de opstelling en weergave van de 
geconsolideerde jaarrekening, en voor de interne controles 
die de Raad van Bestuur nodig acht voor het opstellen van 
de jaarrekening zonder materiële onjuistheden als gevolg 
van fraude of fouten. 

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is de 
Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beoordelen van 
de continuïteit van de vennootschap, het openbaar maken, 
waar toepasselijk, van zaken betreffende de continuïteit en 
het hanteren van de boekhoudkundige continuïteitsregels, 
tenzij de Raad van Bestuur voornemens is de vennootschap 
te liquideren of haar activiteiten te beëindigen, of geen rea-
listisch alternatief daarvoor heeft.
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Verantwoordelijkheid van de réviseur d’entre-
prises agréé (bedrijfsrevisor) voor de audit van 
de geconsolideerde jaarrekening

Ons doel is redelijke zekerheid te verkrijgen over de vraag 
of de geconsolideerde jaarrekening als geheel vrij is van 
significante onjuistheden, als gevolg van fraude of fou-
ten, en een verslag van de réviseur d’entreprises agréé 
(hierna: de “bedrijfsrevisor”) uit te brengen met daarin 
een oordeel. Redelijke zekerheid is een hoge mate van 
zekerheid, maar geen garantie, dat een audit die wordt 
verricht overeenkomstig de wet van 23 juli 2016 en de 
ISA’s, als voor Luxemburg vastgesteld door de CSSF, een 
significante onjuistheid, indien deze bestaat, altijd aan het 
licht zal brengen. Onjuistheden kunnen het gevolg zijn van 
fraude of fouten en worden als significant beschouwd als 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij afzonderlijk of 
gezamenlijk van invloed zijn op de economische besluiten 
die gebruikers nemen op grond van deze geconsolideerde 
jaarrekening.

Als onderdeel van een audit overeenkomstig de wet van 23 
juli 2016 en de ISA’s, als voor Luxemburg vastgesteld door 
de CSSF, maken wij gedurende de hele audit gebruik van 
ons professionele oordeel en stellen wij ons professioneel 
kritisch op. Bovendien:

• identificeren en beoordelen wij de risico’s van signifi-
cante onjuistheden in de geconsolideerde jaarrekening 
als gevolg van fraude of fouten, stellen wij auditproce-
dures op die zijn afgestemd op die risico’s en voeren wij 
die procedures uit, en verzamelen wij auditbewijzen die 
een toereikende en deugdelijke grondslag vormen voor 
ons oordeel. Het risico dat een significante onjuistheid 
niet wordt ontdekt, is groter dan bij onjuistheden als 
gevolg van fraude groter dan bij onjuistheden als gevolg 
van fouten, omdat er bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, vervalsing, opzettelijke weglatingen, 
misleiding of het omzeilen van interne controles;

• verwerven wij inzicht in de interne controle die relevant 
is voor de audit teneinde auditprocedures op te stellen 
die passend zijn in de gegeven omstandigheden, maar 
niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid 
van de interne controle van de vennootschap;

• beoordelen wij de deugdelijkheid van de grondslagen 
voor de financiële verslaglegging en de redelijkheid van 
boekhoudkundige ramingen en daarmee verband hou-
dende openbaarmakingen door de Raad van Bestuur;

• trekken wij een conclusie over de vraag of het passend 
is dat de Raad van Bestuur de boekhoudkundige conti-
nuïteitsregels hanteert, en op basis van het verkregen 
auditbewijs, of er een materiële onzekerheid is ten 
aanzien van gebeurtenissen of omstandigheden die 
aanleiding kunnen zijn tot significante twijfel of de ven-
nootschap zal kunnen blijven voortbestaan. Wanneer 

wij concluderen dat er een significante onzekerheid 
bestaat, moeten wij in ons verslag van de bedrijfsrevi-
sor de aandacht vestigen op de desbetreffende open-
baarmakingen in de geconsolideerde jaarrekening of, 
als die openbaarmakingen onvoldoende zijn, ons oor-
deel wijzigen. Onze conclusies zijn gebaseerd op het 
auditbewijs dat is verkregen tot aan de datum van ons 
verslag van de bedrijfsrevisor. Het is echter mogelijk 
dat gebeurtenissen of omstandigheden in de toekomst 
ertoe leiden dat de continuïteit van de vennootschap 
niet langer is gewaarborgd;

• beoordelen wij de totale presentatie, structuur en 
inhoud van de geconsolideerde jaarrekening met 
inbegrip van de openbaarmakingen, en beoordelen wij 
of de geconsolideerde jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze 
waardoor een getrouw beeld wordt gegeven;

• verzamelen wij toereikend en deugdelijk auditbewijs 
betreffende de financiële informatie van de entitei-
ten en zakelijke activiteiten binnen de groep om een 
oordeel te geven over de geconsolideerde jaarreke-
ning. Wij zijn verantwoordelijk voor de leiding over, het 
toezicht op en de uitvoering van de audit van de groep. 
Wij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor ons audit-
oordeel.

Wij communiceren met degenen die verantwoordelijk zijn 
voor het bestuur over onder meer de geplande omvang en 
tijdplanning van de audit en belangrijke uitkomsten van de 
audit, waaronder eventuele significante tekortkomingen in 
de interne controle die wij vaststellen tijdens onze audit.

Verslag van andere eisen 
van de wet- en regelgeving

Het geconsolideerde verslag van het management is in 
overeenstemming met de geconsolideerde jaarrekening 
en is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten.

Luxemburg, 26 april 2019

Thierry REMACLE 
Réviseur d’Entreprises Agréé 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Jan De Nul GROUP * Maatschappelijke zetel: Capellen - H.R. Luxembourg B 73.723

ACTIVA 2018 2017

VASTE ACTIVA 2.122.392.800,13 2.111.878.146,82

Immateriële vaste activa 1.958.980,64 5.366.752,45

Concessies, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden 
voor zover zij: onder bezwarende titel zijn verkregen en niet onder 
goodwill moeten worden vermeld (Toelichting 4)

1.958.980,64 709.494,57

Goodwill, indien het onder bezwarende titel is verkregen (Toelichting 5) 0,00 4.657.257,88

Materiële vaste activa (Toelichting 6) 2.072.671.437,44 2.057.358.729,46

Terreinen en gebouwen 97.952.537,11 95.302.223,85

Technische installaties en machines 1.623.418.334,09 1.723.573.918,98

Andere installaties, technische en administratieve uitrusting 21.378.736,17 19.613.288,81

Vooruitbetalingen en materiële vaste activa in aanbouw 329.921.830,07 218.869.297,82

Financiële vaste activa (Toelichting 7) 39.365.604,62 42.266.532,80

Leningen aan ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat 0,00 0,00

Effecten die tot de vaste activa behoren 1.501.077,16 1.524.893,66

Andere leningen 37.864.527,46 40.741.639,14

Vennootschappen geconsolideerd volgens de nettovermogensmutatiemethode 
(Toelichting 8) 8.396.777,43 6.886.132,11

VLOTTENDE ACTIVA 1.781.290.812,53 1.612.948.426,73

Voorraden (Toelichting 9) 333.105.776,95 242.572.696,41

Kosten voor grondstoffen en hulpstoffen 225.954.011,98 197.542.494,49

Werken in uitvoering 96.355.952,33 36.176.838,99

Eindproducten en producten voor wederverkoop 10.795.812,64 8.853.362,93

Vooruitbetalingen 0,00 0,00

Vorderingen 774.111.199,97 778.507.090,44

Handelsdebiteuren (Toelichting 10) 649.777.662,34 686.155.187,46

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 647.999.662,36 684.377.187,49

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 1.777.999,98 1.777.999,97

Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding 
bestaat (Toelichting 11) 7.064.175,07 19.790.142,93

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 7.064.175,07 19.790.142,93

Overige vorderingen (Toelichting 12) 117.269.362,56 72.561.760,05

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 117.269.362,56 69.274.158,73

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 0,00 3.287.601,32

Verhandelbare effecten 60.000.000,00 60.000.000,00

Eigen aandelen (Toelichting 13) 60.000.000,00 60.000.000,00

Andere investeringen 0,00 0,00

Liquide bankmiddelen en kas 614.073.835,61 531.868.639,88

VOORUITBETALINGEN 14.010.785,79 14.356.200,70

TOTAAL (ACTIVA) 3.917.694.398,45 3.739.182.774,25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen (Uitgedrukt in euro)
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EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN 2018 2017

EIGEN VERMOGEN 2.723.971.673,03 2.687.842.282,78 

Geplaatst kapitaal (Toelichting 14) 538.400.000,00 538.400.000,00 

Agio (Toelichting 15) 20.343.906,33 20.343.906,33 

Reserves 6.455.980,26 1.532.275,55 

Wettelijke reserve (Toelichting 16) 51.650.025,53 47.441.677,53 

Overige reserves met inbegrip van de reële-waardereserve (Toelichting 17) (45.194.045,27) (45.909.401,98)

Overgedragen resultaten (Toelichting 18) 2.328.774.445,57 2.264.362.824,53 

Resultaat van het boekjaar 31.288.083,55 69.825.612,78 

Toelagen voor kapitaalinvestering 327.435,89 346.510,53 

Minderheidsbelangen 19.739.069,27 18.451.369,93 

Omrekeningsverschillen (Toelichting 19) (221.357.247,84) (225.420.216,87)

VOORZIENINGEN 173.201.572,11 268.176.682,51 

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.442.712,84 2.079.047,33 

Voorzieningen voor belastingverplichtingen (Toelichting 20) 27.266.453,57 36.038.515,07 

Overige voorzieningen (Toelichting 21) 144.492.405,70 230.059.120,11 

SCHULDEN 969.172.320,57 708.601.064,41 

Schulden aan kredietinstellingen (Toelichting 22) 313.017.863,47 262.192.666,21 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 191.051.497,10 117.451.097,75 

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 121.966.366,37 144.741.568,46 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover zij afzonderlijk 
op de voorraden in mindering worden gebracht (Toelichting 23) 160.799.713,09 51.802.678,81 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 160.799.713,09 51.802.678,81 

Handelsschulden (Toelichting 24) 321.696.558,41 229.000.468,14 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 321.696.558,41 229.000.468,14 

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 0,00 0,00 

Schulden aan ondernemingen waarmede 
een deelnemingsverhouding bestaat 28.048,31 2.937.344,46 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 28.048,31 2.937.344,46 

Overige schulden (Toelichting 25) 173.630.137,29 162.667.906,79 

Belastingen 58.921.627,61 47.429.778,71 

Sociale zekerheid 8.185.966,62 8.931.343,29 

Overige schulden 106.522.543,06 106.306.784,79 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 45.674.181,65 46.138.900,79 

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 60.848.361,41 60.167.884,00 

UITGESTELDE BATEN (TOELICHTING 26) 51.348.832,74 74.562.744,55 

TOTAAL (EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN) 3.917.694.398,45 3.739.182.774,25 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen. (Uitgedrukt in euro)

*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra S.A.
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ACTIVA 2018 2017

VASTE ACTIVA 2.122.392.800,13 2.111.878.146,82

Immateriële vaste activa 1.958.980,64 5.366.752,45

Concessies, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden 
voor zover zij: onder bezwarende titel zijn verkregen en niet onder 
goodwill moeten worden vermeld (Toelichting 4)

1.958.980,64 709.494,57

Goodwill, indien het onder bezwarende titel is verkregen (Toelichting 5) 0,00 4.657.257,88

Materiële vaste activa (Toelichting 6) 2.072.671.437,44 2.057.358.729,46

Terreinen en gebouwen 97.952.537,11 95.302.223,85

Technische installaties en machines 1.623.418.334,09 1.723.573.918,98

Andere installaties, technische en administratieve uitrusting 21.378.736,17 19.613.288,81

Vooruitbetalingen en materiële vaste activa in aanbouw 329.921.830,07 218.869.297,82

Financiële vaste activa (Toelichting 7) 39.365.604,62 42.266.532,80

Leningen aan ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat 0,00 0,00

Effecten die tot de vaste activa behoren 1.501.077,16 1.524.893,66

Andere leningen 37.864.527,46 40.741.639,14

Vennootschappen geconsolideerd volgens de nettovermogensmutatiemethode 
(Toelichting 8) 8.396.777,43 6.886.132,11

VLOTTENDE ACTIVA 1.781.290.812,53 1.612.948.426,73

Voorraden (Toelichting 9) 333.105.776,95 242.572.696,41

Kosten voor grondstoffen en hulpstoffen 225.954.011,98 197.542.494,49

Werken in uitvoering 96.355.952,33 36.176.838,99

Eindproducten en producten voor wederverkoop 10.795.812,64 8.853.362,93

Vooruitbetalingen 0,00 0,00

Vorderingen 774.111.199,97 778.507.090,44

Handelsdebiteuren (Toelichting 10) 649.777.662,34 686.155.187,46

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 647.999.662,36 684.377.187,49

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 1.777.999,98 1.777.999,97

Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding 
bestaat (Toelichting 11) 7.064.175,07 19.790.142,93

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 7.064.175,07 19.790.142,93

Overige vorderingen (Toelichting 12) 117.269.362,56 72.561.760,05

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 117.269.362,56 69.274.158,73

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 0,00 3.287.601,32

Verhandelbare effecten 60.000.000,00 60.000.000,00

Eigen aandelen (Toelichting 13) 60.000.000,00 60.000.000,00

Andere investeringen 0,00 0,00

Liquide bankmiddelen en kas 614.073.835,61 531.868.639,88

VOORUITBETALINGEN 14.010.785,79 14.356.200,70

TOTAAL (ACTIVA) 3.917.694.398,45 3.739.182.774,25

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen (Uitgedrukt in euro)
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EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN 2018 2017

EIGEN VERMOGEN 2.723.971.673,03 2.687.842.282,78 

Geplaatst kapitaal (Toelichting 14) 538.400.000,00 538.400.000,00 

Agio (Toelichting 15) 20.343.906,33 20.343.906,33 

Reserves 6.455.980,26 1.532.275,55 

Wettelijke reserve (Toelichting 16) 51.650.025,53 47.441.677,53 

Overige reserves met inbegrip van de reële-waardereserve (Toelichting 17) (45.194.045,27) (45.909.401,98)

Overgedragen resultaten (Toelichting 18) 2.328.774.445,57 2.264.362.824,53 

Resultaat van het boekjaar 31.288.083,55 69.825.612,78 

Toelagen voor kapitaalinvestering 327.435,89 346.510,53 

Minderheidsbelangen 19.739.069,27 18.451.369,93 

Omrekeningsverschillen (Toelichting 19) (221.357.247,84) (225.420.216,87)

VOORZIENINGEN 173.201.572,11 268.176.682,51 

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.442.712,84 2.079.047,33 

Voorzieningen voor belastingverplichtingen (Toelichting 20) 27.266.453,57 36.038.515,07 

Overige voorzieningen (Toelichting 21) 144.492.405,70 230.059.120,11 

SCHULDEN 969.172.320,57 708.601.064,41 

Schulden aan kredietinstellingen (Toelichting 22) 313.017.863,47 262.192.666,21 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 191.051.497,10 117.451.097,75 

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 121.966.366,37 144.741.568,46 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover zij afzonderlijk 
op de voorraden in mindering worden gebracht (Toelichting 23) 160.799.713,09 51.802.678,81 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 160.799.713,09 51.802.678,81 

Handelsschulden (Toelichting 24) 321.696.558,41 229.000.468,14 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 321.696.558,41 229.000.468,14 

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 0,00 0,00 

Schulden aan ondernemingen waarmede 
een deelnemingsverhouding bestaat 28.048,31 2.937.344,46 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 28.048,31 2.937.344,46 

Overige schulden (Toelichting 25) 173.630.137,29 162.667.906,79 

Belastingen 58.921.627,61 47.429.778,71 

Sociale zekerheid 8.185.966,62 8.931.343,29 

Overige schulden 106.522.543,06 106.306.784,79 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 45.674.181,65 46.138.900,79 

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 60.848.361,41 60.167.884,00 

UITGESTELDE BATEN (TOELICHTING 26) 51.348.832,74 74.562.744,55 

TOTAAL (EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN) 3.917.694.398,45 3.739.182.774,25 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen. (Uitgedrukt in euro)

*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra S.A.
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Jan De Nul GROUP * Maatschappelijke zetel: Capellen - H,R, Luxembourg B 73,723

2018 2017

NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 77.690.569,08 140.268.197,87 

Netto-omzet (Toelichting 23 en 27) 1.707.744.890,77 1.757.508.623,06 

Variatie in voorraden van eindproducten en in werken in uitvoering 
(Toelichting 9) 7.335.864,58 (24.582.365,42)

Werk uitgevoerd door de onderneming voor eigen doeleinden 
en gekapitaliseerd 521.481,16 21.402.123,99 

Overige bedrijfsopbrengsten (Toelichting 28) 105.676.189,39 87.288.922,21 

Grond- en verbruiksstoffen en andere externe onkosten (1.144.486.819,29) (1.047.572.446,63)

Kosten voor grond- en verbruiksstoffen (611.223.518,20) (523.067.819,38)

Overige externe onkosten (533.263.301,09) (524.504.627,25)

Personeelskosten (Toelichting 29) (351.442.430,05) (361.632.735,58)

Lonen en salarissen (250.411.302,86) (263.502.401,86)

Sociale lasten (69.460.905,39) (70.173.407,75)

Overige personeelskosten (31.570.221,80) (27.956.925,97)

Waardecorrecties (198.859.644,53) (225.227.644,07)

met betrekking tot kosten van oprichting en uitbreiding 
en tot immateriële en materiële vaste activa (Toelichtingen 4. 5 en 6) (201.640.563,13) (207.765.177,60)

met betrekking tot vlottende activa (Toelichting 30) 2.780.918,60 (17.462.466,47)

Overige bedrijfsonkosten (Toelichting 31) (48.798.962,95) (66.916.279,69)

NETTO FINANCIEEL RESULTAAT (5.016.306,62) (14.707.828,81)

Opbrengsten uit deelnemingen 2,05 10.046.584,98 

in verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige opbrengsten uit deelnemingen 2,05 10.046.584,98 

Opbrengsten uit overige investeringen en leningen die deel uitmaken 
van de vaste activa 0,00 0,00 

in verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige opbrengsten 0,00 0,00 

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten (Toelichting 32) 26.124.801,55 35.863.268,66 

in verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige rente en soortgelijke opbrengsten 26.124.801,55 35.863.268,66 

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarmee voor de 
vermogensmutatiemethode rekening is gehouden (Toelichting 8) 86.626.212,13 17.945.022,83 

Waardecorrecties met betrekking tot financiële vaste activa en effecten 
die tot de vlottende activa behoren (Toelichting 7) (108.019.817,56) (32.401.823,80)

Te betalen interesten en soortgelijke onkosten (Toelichting 33) (9.747.504,79) (46.160.881,48)

met betrekking tot verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige rente en soortgelijke onkosten (9.747.504,79) (46.160.881,48)

BELASTINGEN EN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Belastingen op winst of verlies (Toelichting 34) (22.556.093,16) (39.605.593,45)

Winst of verlies na belastingen 50.118.169,30 85.954.775,61 

Overige belastingen niet vermeld onder de nummers 1 tot 16 (Toelichting 35) (17.782.998,04) (15.282.975,68)

Resultaat van het boekjaar vóór minderheidsbelangen 32.335.171,26 70.671.799,93 

Minderheidsbelangen (1.047.087,71) (846.187,15)

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR NA MINDERHEIDSBELANGEN 31.288.083,55 69.825.612,78 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen    (Uitgedrukt in euro)
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2018 2017

NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 77.690.569,08 140.268.197,87 

Netto-omzet (Toelichting 23 en 27) 1.707.744.890,77 1.757.508.623,06 

Variatie in voorraden van eindproducten en in werken in uitvoering 
(Toelichting 9) 7.335.864,58 (24.582.365,42)

Werk uitgevoerd door de onderneming voor eigen doeleinden 
en gekapitaliseerd 521.481,16 21.402.123,99 

Overige bedrijfsopbrengsten (Toelichting 28) 105.676.189,39 87.288.922,21 

Grond- en verbruiksstoffen en andere externe onkosten (1.144.486.819,29) (1.047.572.446,63)

Kosten voor grond- en verbruiksstoffen (611.223.518,20) (523.067.819,38)

Overige externe onkosten (533.263.301,09) (524.504.627,25)

Personeelskosten (Toelichting 29) (351.442.430,05) (361.632.735,58)

Lonen en salarissen (250.411.302,86) (263.502.401,86)

Sociale lasten (69.460.905,39) (70.173.407,75)

Overige personeelskosten (31.570.221,80) (27.956.925,97)

Waardecorrecties (198.859.644,53) (225.227.644,07)

met betrekking tot kosten van oprichting en uitbreiding 
en tot immateriële en materiële vaste activa (Toelichtingen 4. 5 en 6) (201.640.563,13) (207.765.177,60)

met betrekking tot vlottende activa (Toelichting 30) 2.780.918,60 (17.462.466,47)

Overige bedrijfsonkosten (Toelichting 31) (48.798.962,95) (66.916.279,69)

NETTO FINANCIEEL RESULTAAT (5.016.306,62) (14.707.828,81)

Opbrengsten uit deelnemingen 2,05 10.046.584,98 

in verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige opbrengsten uit deelnemingen 2,05 10.046.584,98 

Opbrengsten uit overige investeringen en leningen die deel uitmaken 
van de vaste activa 0,00 0,00 

in verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige opbrengsten 0,00 0,00 

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten (Toelichting 32) 26.124.801,55 35.863.268,66 

in verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige rente en soortgelijke opbrengsten 26.124.801,55 35.863.268,66 

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarmee voor de 
vermogensmutatiemethode rekening is gehouden (Toelichting 8) 86.626.212,13 17.945.022,83 

Waardecorrecties met betrekking tot financiële vaste activa en effecten 
die tot de vlottende activa behoren (Toelichting 7) (108.019.817,56) (32.401.823,80)

Te betalen interesten en soortgelijke onkosten (Toelichting 33) (9.747.504,79) (46.160.881,48)

met betrekking tot verbonden ondernemingen 0,00 0,00 

overige rente en soortgelijke onkosten (9.747.504,79) (46.160.881,48)

BELASTINGEN EN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Belastingen op winst of verlies (Toelichting 34) (22.556.093,16) (39.605.593,45)

Winst of verlies na belastingen 50.118.169,30 85.954.775,61 

Overige belastingen niet vermeld onder de nummers 1 tot 16 (Toelichting 35) (17.782.998,04) (15.282.975,68)

Resultaat van het boekjaar vóór minderheidsbelangen 32.335.171,26 70.671.799,93 

Minderheidsbelangen (1.047.087,71) (846.187,15)

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR NA MINDERHEIDSBELANGEN 31.288.083,55 69.825.612,78 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2018

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen    (Uitgedrukt in euro)
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2018 2017

LIQUIDE MIDDELEN & GELDBELEGGINGEN
BEGIN PERIODE 531.868.639,88 506.514.758,06 

+ Operationele Cashflow 234.483.784,42 330.087.997,77 

+ Wijziging Werkkapitaal 180.839.501,55 (187.955.187,10)

+ Cashflow investeringen (311.024.202,66) (137.056.702,40)

+ Cashflow financieringen (22.093.887,58) 20.277.773,55 

LIQUIDE MIDDELEN & GELDBELEGGINGEN
EINDE PERIODE 614.073.835,61 531.868.639,88 

+ Resultaat van het boekjaar 31.288.083,55 69.825.612,78 

- Minderheidsbelangen in het Resultaat 1.047.087,71 846.187,15 

- Aandeel in het Resultaat van Ondernemingen geconsolideerd via 
Vermogensmutatiemethode (81.729.987,65) (23.910.434,63)

+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op immateriële en 
materiële vaste activa 197.138.418,30 200.968.030,02 

+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op vlottende activa (6.498.730,27) 15.854.982,95 

+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op financiële activa 107.994.680,85 32.496.188,58 

+ Wijziging Provisies (14.755.768,07) 34.007.430,92 

OPERATIONELE CASHFLOW 234.483.784,42 330.087.997,77 

+ Wijziging Korte termijn schuld 283.346.458,25 (144.807.448,82)

+ Wijziging Over te dragen opbrengsten (23.213.911,81) (20.970.358,64)

- Wijziging Korte Termijn Vorderingen 12.521.065,96 (3.385.939,15)

- Wijziging Over te dragen Kosten 345.414,91 (8.221.658,49)

- Wijziging Voorraden (92.159.525,76) (10.569.782,00)

WIJZIGING WERKKAPITAAL 180.839.501,55 (187.955.187,10)

- Investering in Immaterieel Vaste Activa (503.018,90) (42.533,70)

- Investering in Materieel Vaste Activa (247.333.130,83) (192.802.861,81)

+ Buitengebruikstelling van Materieel Vaste activa & Omzettingsverschillen 41.905.699,74 54.318.463,05 

- Wijziging Financieel Vaste Activa (105.093.752,67) 1.470.230,06 

- Toename Participaties in Ondernemingen geconsolideerd via 
vermogensmutatiemethode 0,00 0,00 

- Verwerving van dochtervennootschappen netto-kas 0,00 0,00 

- Regularisaties en andere transacties 0,00 0,00 

CASHFLOW INVESTERINGEN (311.024.202,66) (137.056.702,40)

+ Wijziging Consolidatie- en Omrekeningsverschillen 681.314,51 (14.204.726,95)

+ Wijziging Lange Termijn Schulden (22.775.202,09) 34.482.500,50 

- Wijziging Lange Termijn Vorderingen 0,00 0,00 

CASHFLOW FINANCIERINGEN (22.093.887,58) 20.277.773,55 

De cashflow analyse maakt geen deel uit van de gecontroleerde financiële rekeningen.  (Uitgedrukt in euro) 
De bijgevoegde toelichtingen zijn een integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekeningen.

*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra S.A.
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2018

2. Groepsstructuur en consolidatiegebied 

Jan De Nul GROUP * Maatschappelijke zetel: Capellen - H.R. Luxembourg B 73.723

DE DEELNEMINGEN VAN DE GROEP IN DE GECONSOLIDEERDE
DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN ALS VOLGT:

2018 2017

VENNOOTSCHAPPEN GECONSOLIDEERD VOLGENS DE GLOBALE INTEGRATIEMETHODE

Jan De Nul Mauritius Ltd, Mauritius 100,00 % 100,00 %

Port Louis Dredging Company Ltd, Mauritius 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging Ltd, Mauritius 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Pacific Ltd, Mauritius 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul (Mozambique) Ltda, Mozambique 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging M.E. Ltd, Cyprus 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Indian Ocean Ltd, Seychellen 100,00 % 100,00 %

Barbarons Maritime Ltd, Seychellen 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Central America Ltd., Bahama’s 100,00 % 100,00 %

Kina Ltd, Seychellen 100,00 % 100,00 %

Malaysian Marine Services Ltd, Maleisië 100,00 % 100,00 %

Universal Dredging & Reclamation Corporation Ltd, Mauritius 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Interamerica S.A., Uruguay 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul (Mascareignes) Ltd, (voorheen Envisan Ltd) Mauritius 100,00 % 100,00 %

Port Louis Maritime Co. Ltd, Mauritius 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul N.V., België 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul (U.K.) Ltd, Verenigd Koninkrijk 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul (Australia) Pty Ltd, Australië 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul (Phils.) Inc, Filipijnen 99,07 % 99,07 %

Mest- en Afvalverwerking N.V., België 99,08 % 99,08 %

Sodraco International S.A.S., Frankrijk 99,07 % 99,07 %

Terminal Eight Marine Works Ltd, China 99,53 % 99,53 %

Jan De Nul (Italia) S.p.A., Italië 99,08 % 99,08 %

Jan De Nul Saudi Arabia Co. Ltd, Saudi-Arabië 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Maritime & Constructions Services Co Ltd, Libië 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Nassbaggerei und Wasserbau GmbH, Duitsland 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Ghana Ltd, Ghana 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul N.V. FZE, Nigeria 99,07 % 99,07 %

Vidar Crewing Luxembourg S.A., Luxemburg 99,07 % 99,07 %

Vidar Shipowning Luxembourg S.A., Luxemburg 99,07 % 99,07 %

JAN DE NUL GROUP* is een groep van ondernemingen 
actief in bagger-, civiele, milieu- en offshorewerken. 

De moedermaatschappij Sofidra S.A. (de Vennootschap) 
is op 29 december 1999 opgericht als Société Anonyme 
voor onbepaalde duur. De Vennootschap is ingeschreven 
in Capellen onder de referentie B 73.723.

Het boekjaar van de groep start op 1 januari en eindigt op 
31 december van elk jaar.

*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra 
S.A., die op 31 maart 2002 is geregistreerd in het Répertoire 
Général des Personnes Morales in Luxemburg.
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1. Belangrijkste activiteiten

Algemene Ondernemingen Soetaert N.V., België 99,07 % 99,07 %

Soetaert France S.A.S., Frankrijk 99,07 % 0,00 %

Jan De Nul Constructlux S.A., Luxemburg 99,44 % 99,44 %

Travaux Maritimes Nador S.A.R.L., Marokko 99,07 % 99,07 %

Arenas Argentinas Del Parana S.A., Argentinië 99,54 % 99,54 %

Jan De Nul Denizcilik Ve Altyapi Hizmetleri A.S., Turkije 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Kazakhstan LLP, Kazachstan 99,07 % 99,07 %

Jan De Nul Bénin S.A., Benin 99,07 % 99,07 %

Canal de Guayaquil CGU S.A., Ecuador 99,16 % 0,00 %

Payra Dredging Company Ltd, Bangladesh 99,07 % 0,00 %

Vasco S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Dragalux S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Letimar S.A. (ex. Caboto S.A.), Luxemburg 0,00 % 100,00 %

Dias S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Dracomar S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Vole au Vent S.A.S., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Adhémar & Bernoulli S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Vlaamse Bagger Maatschappij N.V., België 100,00 % 100,00 %

PSR Brownfield Developers N.V., België 100,00 % 100,00 %

Lummerzheim & Co. N.V., België 100,00 % 100,00 %

Cortoria N.V., België 100,00 % 100,00 %

PSR 8870 N.V., België 100,00 % 100,00 %

Zennepoort N.V., België 100,00 % 100,00 %

PSR 1830,01 N.V., België 100,00 % 100,00 %

Decor Oyenbrug B.V.B.A., België 0,00 % 100,00 %

PSR 2850 N.V., België 100,00 % 100,00 %

Codralux S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Dredging and Contracting Rotterdam B.V., Nederland 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Ukraine LLC, Oekraïne 100,00 % 100,00 %

Biscay Pte Ltd, Singapore 99,99 % 99,99 %

Jan De Nul Guatemala S.A., Guatemala 100,00 % 100,00 %

Dredging and Maritime Management S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging N.V., België 100,00 % 100,00 %

Mexicana de Dragados S.A. de C.V., Mexico 99,54 % 99,54 %

Servicios de Dragados S.A. de C.V., Mexico 100,00 % 100,00 %

Dredging and Reclamation Jan De Nul Ltd, Nigeria 100,00 % 100,00 %

Envisan N.V., België 100,00 % 100,00 %

Envisan France S.A.S., Frankrijk 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul (Singapore) Pte Ltd, Singapore 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Dredging India Pvt Ltd, India 100,00 % 100,00 %

Compañía Chilena de Dragados S.A., Chili 100,00 % 100,00 %

Compania Sud. Americana de Dragados S.A., Argentinië 99,91 % 99,91 %

Jan De Nul (Malaysia) Sdn. Bhd, Maleisië 100,00 % 100,00 %

PT Idros Services, Indonesië 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Monaco SAM, Monaco 100,00 % 100,00 %
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Jan De Nul Dredging India Pvt Ltd, India 100,00 % 100,00 %

Compañía Chilena de Dragados S.A., Chili 100,00 % 100,00 %

Compania Sud. Americana de Dragados S.A., Argentinië 99,91 % 99,91 %

Jan De Nul (Malaysia) Sdn. Bhd, Maleisië 100,00 % 100,00 %
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Jan De Nul Monaco SAM, Monaco 100,00 % 100,00 %
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Jan De Nul Portugal LDA, Portugal 100,00 % 100,00 %

European Dredging Company S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Willem S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Cabarez S.A., Luxemburg 0,00 % 100,00 %(*)

Machiavelli S.A., Luxemburg 0,00 % 100,00 %

Isaac Newton S.A., Luxemburg 100,00 %(*) 100,00 %(*)

Komarine Engineering & Construction Co. Ltd, Korea 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Do Brasil Dragagem Ltda, Brazilië 100,00 % 100,00 %

Vitus Bering S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Al-Idrisi S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Magalhaes S.A., Luxemburg 100,00 %(*) 100,00 %(*)

Taillevent S.A., Luxemburg 100,00 % 0,00 %

Albuquerque S.A., Luxemburg 100,00 % 0,00 %

Jan De Nul Dredging Middle East FZE, VAE 100,00 % 100,00 %

Siam Dredging and Reclamation Ltd, Thailand 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Luxembourg S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Mediudra S.R.L., Roemenië 100,00 % 100,00 %

Sofidra Shipping S.C.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Jan De Nul Panama S.A., Panama 100,00 % 100,00 %

Maritime and Construction Management C.V., België 100,00 % 100,00 %

(*) Bij toepassing van het principe inhoud boven vorm zie toelichting 3.2

VENNOOTSCHAPPEN GECONSOLIDEERD VOLGENS DE PROPORTIONELE INTEGRATIEMETHODE

Hidrovia S.A., Argentinië 49,53 % 49,53 %

Scaldis Salvage & Marine Contractors N.V., België 20,43 % 20,43 %

Terranova N.V., België 49,77 % 49,77 %

Terranova Solar N.V., België 22,40 % 22,40 %

Boskalis Jan De Nul – Dragagens E Afins, Lda. Angola 49,53 % 49,53 %

Travaux Maritimes Tanger Med S.A.R.L., Marokko 49,53 % 49,53 %

Denderoever N.V., België 50,00 % 0,00 %

Circul 2020 N.V., België 24,77 % 0,00 %

Meurop 2020 N.V., België 50,00 % 0,00 %

Diverse joint ventures verschillend verschillend

VENNOOTSCHAPPEN GECONSOLIDEERD VOLGENS DE NETTOVERMOGENSMUTATIEMETHODE

R-1 Consortium Inc, Filipijnen 39,23 % 39,23 %

Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd, Maleisië 30,00 % 30,00 %

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 14,86 % 14,86 %(**)

Normalux Maritime S.A., Luxemburg 37,50 % 37,50 %(**)

Neo Legia S.A., België 25,00 % 0,00 %

(**) De consolidatiemethode die op deze vennootschappen wordt toegepast, is in 2017 veranderd.
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VAN DE CONSOLIDATIE UITGESLOTEN ONDERNEMINGEN

Eén onderneming is uitgesloten van het consolidatiegebied omdat het Management van mening is dat deze niet actief 
of besturend is of voldoende invloed heeft hoewel ze meer dan 20 % van de aandelen met stemrecht van deze doch-
teronderneming bezit. Deze dochteronderneming is geleid met historische kosten, verminderd met bijzondere waar-
deverminderingen. In toepassing van artikel 1712-20.2° van de Luxemburgse wet inzake commerciële bedrijven is de 
informatie die voor artikel 1712-19.2°.b) is vereist, weggelaten.

WIJZIGING VAN HET CONSOLIDATIEGEBIED - LOPENDE JAAR

Gedurende het jaar 2018 zijn op het consolidatiegebied de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• De participatie in de entiteit Decor Oyenbrug B.V.B.A., België is verkocht aan derde partijen.

• Soetaert France S.A.S., Frankrijk, Canal de Guayaquil CGU S.A., Ecuador, Taillevent S.A., Luxemburg, Albuquerque 
S.A., Luxemburg, Payra Dredging Company Ltd, Bangladesh, Denderoever N.V., België, Circul 2020 N.V., België, 
Meurop 2020 N.V., België, Neo Legia S.A., België zijn tijdens het jaar opgericht door dochterondernemingen van 
de groep.

• De vennootschappen Letimar S.A. (ex. Caboto S.A.), Luxemburg, Cabarez S.A., Luxemburg en Machiavelli S.A., 
Luxemburg zijn geliquideerd.

WIJZIGING VAN HET CONSOLIDATIEGEBIED - VORIG JAAR

Gedurende het jaar 2017 zijn op het consolidatiegebied de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• De deelnemingen in de entiteiten Via Brugge N.V., België, Zenneveen N.V., België, Zennebroeck N.V., België, Immo 
Vilvo N.V., België en Vilvoorde Development N.V., België zijn verkocht aan derde partijen.

• De vennootschappen Envisan International S.A., België en Sol & Val S.A., België zijn overgenomen door Envisan 
N.V., België. De vennootschap Eraerts Dragages et Entreprises S.A., België is overgenomen door Jan De Nul N.V., 
België. De vennootschappen PSR 2830.01 N.V., België en Liras N.V., België en Sportief N.V., België zijn overgeno-
men door PSR Brownfield Developers N.V., België.

• Adhémar & Bernoulli S.A., Luxemburg, Jan De Nul Denizcilik Ve Altyapi Hizmetleri A.S., Turkije, Jan De Nul Bénin 
S.A., Benin, Jan De Nul (Mozambique) Ltda, Mozambique en Jan De Nul Kazakhstan LLP, Kazachstan zijn tijdens 
het jaar opgericht door dochterondernemingen van de groep.

Ook de consolidatiemethode van de vennootschappen Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama en Normalux Maritime 
S.A., Luxemburg is van de proportionele integratiemethode veranderd naar de nettovermogensmutatiemethode. De 
reden voor deze verandering hield verband met de evolutie van de besluitvorming met betrekking tot de activiteiten van 
deze entiteiten waarop de groep geen daadwerkelijke controle had in 2017. Deze verandering van methode is toegepast 
vanaf 1 januari 2017.
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3. Samenvatting van de belangrijkste boekhoud-
kundige beleidsprincipes

3.1 Consolidatieprincipes

De geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld in overeen-
stemming met deel XVI van de gewijzigde Luxemburgse 
wet inzake commerciële bedrijven van 10 augustus 1915 
(de Wet). De geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld 
met behulp van het continuïteitsbeginsel.

Datum van eerste consolidatie

De Vennootschap heeft in 2000 Jan De Nul Mauritius Ltd 
en zijn dochterondernemingen overgenomen en in 2001 
eveneens Jan De Nul N.V., België en zijn dochteronderne-
mingen. Voor beide operaties zijn de onder de vaste activa 
opgenomen schepen geherwaardeerd. De herwaarde-
ring was gebaseerd op een waarderingsverslag van een 
onafhankelijke expert. Er is geen rekening gehouden met 
uitgestelde belastingen tijdens deze herwaardering. Deze 
operaties herstructureerden de oorspronkelijke groep Jan 
De Nul N.V. en dochterondernemingen, België. De datum 
van de eerste consolidatie is vastgesteld op het boekjaar 
beginnend op 1 januari 2001. De herwaarderingen zijn vol-
ledig afgeschreven sinds 31 december 2018 en 2017.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de globale 
integratiemethode

Dochterondernemingen zijn in principe alle entiteiten 
(inclusief entiteiten met bijzondere doeleinden) waarvan 
de groep het financiële en operationele beleid kan sturen, 
hetgeen over het algemeen een aandelenbezit inhoudt 
van meer dan de helft van de stemrechten. Het bestaan 
en effect van potentiële stemrechten die momenteel uit-
oefenbaar of converteerbaar zijn, worden in aanmerking 
genomen bij de beoordeling of de groep een andere entiteit 
controleert. 

Dochterondernemingen worden geconsolideerd volgens de 
globale integratiemethode Dochterondernemingen worden 
geconsolideerd vanaf de datum waarop de controle aan de 
groep wordt overgedragen. Ze worden gedeconsolideerd 
vanaf de datum waarop de controle ophoudt.

Transacties binnen de vennootschap, saldi en niet gere-
aliseerde winsten op transacties tussen bedrijven van 
de groep worden geëlimineerd. De boekhoudkundige 
beleidsprincipes van dochterondernemingen zijn waar 
nodig uitgewisseld om consistentie met de beleidslijnen 
die door de groep zijn aangenomen, te garanderen.

Minderheidsbelangen zijn dat deel van de winst of het ver-
lies en netto activa van een dochteronderneming die zijn 
toe te schrijven aan vermogensbelangen die direct noch 
via dochterondernemingen, eigendom zijn van de moeder-
maatschappij. Vermogen toe te schrijven aan de minder-
heidsbelangen van aandeelhouders in dochteronderne-
mingen wordt afzonderlijk getoond in de geconsolideerde 
jaarrekeningen.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de proportio
nele integratiemethode

Joint ventures zijn de entiteiten waarvan de groep contrac-
tueel vastgelegde gezamenlijke controle over de activiteiten 
heeft. Joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde enti-
teiten worden verantwoord op basis van de proportionele 
consolidatiemethode.

Niet gerealiseerde winsten op transacties tussen de groep 
en zijn joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde enti-
teiten worden geëlimineerd in de mate waarin de groep 
belangen in deze entiteiten heeft. Niet gerealiseerde ver-
liezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie 
het bewijs levert van een waardevermindering van de over-
gedragen activa. De boekhoudkundige beleidsprincipes van 
joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde entiteiten zijn 
waar nodig gewijzigd om consistentie met de beleidslijnen 
die door de groep zijn aangenomen, te garanderen.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de netto
vermogensmutatiemethode

Partners zijn alle entiteiten waarover de groep een sig-
nificante invloed, maar geen controle heeft, doorgaans 
met een aandeelhouderschap tussen 20 % en 50 % van 
de stemrechten. Investeringen in partners worden ver-
antwoord op basis van de vermogensmutatiemethode en 
worden aanvankelijk als kosten geboekt.

Het aandeel van de groep in de winst van partners na over-
names wordt geboekt in de winst-en-verliesrekening onder 
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarmee voor 
de vermogensmutatiemethode rekening is gehouden. De 
cumulatieve mutaties na de overname worden gecorri-
geerd op de boekhoudkundige waarde van de investering. 
Wanneer het aandeel van de groep in de verliezen van een 
partner gelijk aan of groter dan het belang van de groep 
in de partner is, boekt de groep verdere verliezen onder 
Overige voorzieningen. 

Niet gerealiseerde winsten op transacties (overdracht van 
vaste activa of inventaris) tussen de groep en zijn partners 
worden geëlimineerd in de mate waarin de groep belangen 
in deze partners heeft. Niet gerealiseerde verliezen wor-
den eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie het bewijs 
levert van een waardevermindering van de overgedragen 
activa. De boekhoudkundige beleidsprincipes van partners 
zijn waar nodig gewijzigd om consistentie met de beleids-
lijnen die door de groep zijn aangenomen, te garanderen. 
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3.2 Boekhoudkundige methoden

Vreemde valuta

a) De rekeningen van de Vennootschap worden gevoerd 
in euro (EUR) en ook de geconsolideerde rekeningen 
worden uitgedrukt in deze munteenheid. Transacties 
in een andere munteenheid dan de EUR worden 
omgerekend tegen de wisselkoersen die maandelijks 
door de groep worden vastgelegd. Op de balansdatum 
gebeurt de omrekening op basis van de volgende 
methoden: 

 - Liquide bankmiddelen worden omgerekend tegen de 
wisselkoersen die gelden op de balansdatum;

 - Voor Vorderingen en schulden worden gereali-
seerde wisselkoerswinsten en -verliezen evenals 
de niet gerealiseerde wisselkoersverliezen in de 
winst-en-verliesrekening geboekt; niet gereali-
seerde wisselkoerswinsten worden geboekt in een 
balansrekening onder Overige schulden;

 - andere rekeningen worden omgerekend tegen de 
historische wisselkoers.

b) De jaarrekeningen van de dochterondernemingen die 
worden uitgedrukt in een andere munteenheid dan 
de EUR worden – teneinde rekening te houden met 
die in de geconsolideerde jaarrekeningen – als volgt 
omgerekend:

 - activa en passiva buiten het Eigen vermogen worden 
omgerekend tegen de wisselkoersen die gelden op 
de balansdatum;

 - het Eigen vermogen wordt omgerekend tegen de 
koersen die gelden op het ogenblik van de eerste 
consolidatie of tegen de historische koersen;

 - de Opbrengsten en kosten worden omgerekend 
tegen de gemiddelde wisselkoers van het jaar.

Opbrengsten en verliezen resulterend uit de omrekening 
van kapitaal, reserves, opbrengsten en kosten in EUR 
worden geaccumuleerd in een aparte rekening onder aan-
delenvermogen, genaamd Omrekeningsverschillen.

Wisselkoersverliezen en -winsten resulterend uit de elimi-
natie van rekeningen met vorderingen en schulden binnen 
de vennootschap worden respectievelijk geboekt onder 
Overige rente en soortgelijke onkosten of Overige rentebaten 
en soortgelijke opbrengsten.

c) Transacties in dochterondernemingen waarvan de 
boekhouding wordt bijgehouden in een valuta in 
hyperinflatie, worden omgezet via een specifieke 
methode. Een valuta wordt beschouwd als zijnde 
in hyperinflatie indien de cumulatieve inflatie over 
een periode van 3 jaar in de buurt ligt van of meer 
bedraagt dan 100 %. De bedragen in de balans die nog 
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niet in EUR zijn uitgedrukt, worden via een specifieke 
methode als volgt aangepast:

 - De immateriële, materiële en financiële vaste 
activa, de vorderingen en schulden in het kader 
van langetermijnleningen, evenals de uitgestelde 
belastingen worden aangepast door toepassing 
van een algemene prijsindex; de tegenhanger van 
het effect van deze herziening wordt weergegeven 
onder Overige rente en soortgelijke opbrengsten;

 - Alle posten in de winst-en-verliesrekening wor-
den aangepast door toepassing van een algemene 
prijsindex vanaf de data waarop de posten van 
opbrengsten en onkosten aanvankelijk zijn geboekt; 
de tegenhanger van het effect van deze herziening 
wordt weergegeven onder Overige rente en soortge-
lijke opbrengsten;

 - Het vermogen wordt aangepast door toepassing 
van een algemene prijsindex en het effect ervan is 
opgenomen onder Omrekeningsverschillen.

Acquisitieverschillen

Tot 2012 worden positieve en negatieve acquisitieverschil-
len met betrekking tot de overname van dochteronder-
nemingen onder de post Overige reserves van het Eigen 
vermogen geboekt. Vanaf 2013 worden positieve acquisi-
tieverschillen met betrekking tot de overname van doch-
terondernemingen toegewezen aan bepaalde activa en/of 
passiva, en voor het niet-toegewezen deel ondergebracht 
onder Goodwill (onder de post Immateriële vaste activa); 
negatieve acquisitieverschillen worden opgenomen onder 
Overige reserves in de post Eigen vermogen. De Goodwill 
wordt afgeschreven over een periode van vijf jaar.

Wanneer de groep acht dat Goodwill een blijvende waar-
devermindering heeft opgelopen, wordt een bijkomende 
afschrijving geboekt om dit verlies weer te geven. Deze 
waardecorrecties worden niet voortgezet als de redenen 
tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten worden volledig afgeschreven in het jaar 
van hun overname.

Immateriële en materiële vaste activa

Vaartuigen die werden ingebracht tijdens het eerste jaar 
van de consolidatie (2001) worden geboekt tegen de geher-
waardeerde aanschaffingswaarde, terwijl later verworven 
schepen tegen de aanschaffingswaarde worden geboekt. 

Immateriële en andere materiële vaste activa worden 
geboekt tegen de aanschaffingswaarde. Reserve-
onderdelen voor vaartuigen, die continu worden vervangen 
en waarvan de algemene waarde van ondergeschikt belang 
is voor de groep, worden geboekt onder Technische instal-
laties en machines tegen een vaste hoeveelheid en waarde, 



3. Samenvatting van de belangrijkste boekhoud-
kundige beleidsprincipes

3.1 Consolidatieprincipes

De geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld in overeen-
stemming met deel XVI van de gewijzigde Luxemburgse 
wet inzake commerciële bedrijven van 10 augustus 1915 
(de Wet). De geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld 
met behulp van het continuïteitsbeginsel.

Datum van eerste consolidatie

De Vennootschap heeft in 2000 Jan De Nul Mauritius Ltd 
en zijn dochterondernemingen overgenomen en in 2001 
eveneens Jan De Nul N.V., België en zijn dochteronderne-
mingen. Voor beide operaties zijn de onder de vaste activa 
opgenomen schepen geherwaardeerd. De herwaarde-
ring was gebaseerd op een waarderingsverslag van een 
onafhankelijke expert. Er is geen rekening gehouden met 
uitgestelde belastingen tijdens deze herwaardering. Deze 
operaties herstructureerden de oorspronkelijke groep Jan 
De Nul N.V. en dochterondernemingen, België. De datum 
van de eerste consolidatie is vastgesteld op het boekjaar 
beginnend op 1 januari 2001. De herwaarderingen zijn vol-
ledig afgeschreven sinds 31 december 2018 en 2017.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de globale 
integratiemethode

Dochterondernemingen zijn in principe alle entiteiten 
(inclusief entiteiten met bijzondere doeleinden) waarvan 
de groep het financiële en operationele beleid kan sturen, 
hetgeen over het algemeen een aandelenbezit inhoudt 
van meer dan de helft van de stemrechten. Het bestaan 
en effect van potentiële stemrechten die momenteel uit-
oefenbaar of converteerbaar zijn, worden in aanmerking 
genomen bij de beoordeling of de groep een andere entiteit 
controleert. 

Dochterondernemingen worden geconsolideerd volgens de 
globale integratiemethode Dochterondernemingen worden 
geconsolideerd vanaf de datum waarop de controle aan de 
groep wordt overgedragen. Ze worden gedeconsolideerd 
vanaf de datum waarop de controle ophoudt.

Transacties binnen de vennootschap, saldi en niet gere-
aliseerde winsten op transacties tussen bedrijven van 
de groep worden geëlimineerd. De boekhoudkundige 
beleidsprincipes van dochterondernemingen zijn waar 
nodig uitgewisseld om consistentie met de beleidslijnen 
die door de groep zijn aangenomen, te garanderen.

Minderheidsbelangen zijn dat deel van de winst of het ver-
lies en netto activa van een dochteronderneming die zijn 
toe te schrijven aan vermogensbelangen die direct noch 
via dochterondernemingen, eigendom zijn van de moeder-
maatschappij. Vermogen toe te schrijven aan de minder-
heidsbelangen van aandeelhouders in dochteronderne-
mingen wordt afzonderlijk getoond in de geconsolideerde 
jaarrekeningen.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de proportio
nele integratiemethode

Joint ventures zijn de entiteiten waarvan de groep contrac-
tueel vastgelegde gezamenlijke controle over de activiteiten 
heeft. Joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde enti-
teiten worden verantwoord op basis van de proportionele 
consolidatiemethode.

Niet gerealiseerde winsten op transacties tussen de groep 
en zijn joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde enti-
teiten worden geëlimineerd in de mate waarin de groep 
belangen in deze entiteiten heeft. Niet gerealiseerde ver-
liezen worden eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie 
het bewijs levert van een waardevermindering van de over-
gedragen activa. De boekhoudkundige beleidsprincipes van 
joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde entiteiten zijn 
waar nodig gewijzigd om consistentie met de beleidslijnen 
die door de groep zijn aangenomen, te garanderen.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de netto
vermogensmutatiemethode

Partners zijn alle entiteiten waarover de groep een sig-
nificante invloed, maar geen controle heeft, doorgaans 
met een aandeelhouderschap tussen 20 % en 50 % van 
de stemrechten. Investeringen in partners worden ver-
antwoord op basis van de vermogensmutatiemethode en 
worden aanvankelijk als kosten geboekt.

Het aandeel van de groep in de winst van partners na over-
names wordt geboekt in de winst-en-verliesrekening onder 
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarmee voor 
de vermogensmutatiemethode rekening is gehouden. De 
cumulatieve mutaties na de overname worden gecorri-
geerd op de boekhoudkundige waarde van de investering. 
Wanneer het aandeel van de groep in de verliezen van een 
partner gelijk aan of groter dan het belang van de groep 
in de partner is, boekt de groep verdere verliezen onder 
Overige voorzieningen. 

Niet gerealiseerde winsten op transacties (overdracht van 
vaste activa of inventaris) tussen de groep en zijn partners 
worden geëlimineerd in de mate waarin de groep belangen 
in deze partners heeft. Niet gerealiseerde verliezen wor-
den eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie het bewijs 
levert van een waardevermindering van de overgedragen 
activa. De boekhoudkundige beleidsprincipes van partners 
zijn waar nodig gewijzigd om consistentie met de beleids-
lijnen die door de groep zijn aangenomen, te garanderen. 
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3.2 Boekhoudkundige methoden

Vreemde valuta

a) De rekeningen van de Vennootschap worden gevoerd 
in euro (EUR) en ook de geconsolideerde rekeningen 
worden uitgedrukt in deze munteenheid. Transacties 
in een andere munteenheid dan de EUR worden 
omgerekend tegen de wisselkoersen die maandelijks 
door de groep worden vastgelegd. Op de balansdatum 
gebeurt de omrekening op basis van de volgende 
methoden: 

 - Liquide bankmiddelen worden omgerekend tegen de 
wisselkoersen die gelden op de balansdatum;

 - Voor Vorderingen en schulden worden gereali-
seerde wisselkoerswinsten en -verliezen evenals 
de niet gerealiseerde wisselkoersverliezen in de 
winst-en-verliesrekening geboekt; niet gereali-
seerde wisselkoerswinsten worden geboekt in een 
balansrekening onder Overige schulden;

 - andere rekeningen worden omgerekend tegen de 
historische wisselkoers.

b) De jaarrekeningen van de dochterondernemingen die 
worden uitgedrukt in een andere munteenheid dan 
de EUR worden – teneinde rekening te houden met 
die in de geconsolideerde jaarrekeningen – als volgt 
omgerekend:

 - activa en passiva buiten het Eigen vermogen worden 
omgerekend tegen de wisselkoersen die gelden op 
de balansdatum;

 - het Eigen vermogen wordt omgerekend tegen de 
koersen die gelden op het ogenblik van de eerste 
consolidatie of tegen de historische koersen;

 - de Opbrengsten en kosten worden omgerekend 
tegen de gemiddelde wisselkoers van het jaar.

Opbrengsten en verliezen resulterend uit de omrekening 
van kapitaal, reserves, opbrengsten en kosten in EUR 
worden geaccumuleerd in een aparte rekening onder aan-
delenvermogen, genaamd Omrekeningsverschillen.

Wisselkoersverliezen en -winsten resulterend uit de elimi-
natie van rekeningen met vorderingen en schulden binnen 
de vennootschap worden respectievelijk geboekt onder 
Overige rente en soortgelijke onkosten of Overige rentebaten 
en soortgelijke opbrengsten.

c) Transacties in dochterondernemingen waarvan de 
boekhouding wordt bijgehouden in een valuta in 
hyperinflatie, worden omgezet via een specifieke 
methode. Een valuta wordt beschouwd als zijnde 
in hyperinflatie indien de cumulatieve inflatie over 
een periode van 3 jaar in de buurt ligt van of meer 
bedraagt dan 100 %. De bedragen in de balans die nog 
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niet in EUR zijn uitgedrukt, worden via een specifieke 
methode als volgt aangepast:

 - De immateriële, materiële en financiële vaste 
activa, de vorderingen en schulden in het kader 
van langetermijnleningen, evenals de uitgestelde 
belastingen worden aangepast door toepassing 
van een algemene prijsindex; de tegenhanger van 
het effect van deze herziening wordt weergegeven 
onder Overige rente en soortgelijke opbrengsten;

 - Alle posten in de winst-en-verliesrekening wor-
den aangepast door toepassing van een algemene 
prijsindex vanaf de data waarop de posten van 
opbrengsten en onkosten aanvankelijk zijn geboekt; 
de tegenhanger van het effect van deze herziening 
wordt weergegeven onder Overige rente en soortge-
lijke opbrengsten;

 - Het vermogen wordt aangepast door toepassing 
van een algemene prijsindex en het effect ervan is 
opgenomen onder Omrekeningsverschillen.

Acquisitieverschillen

Tot 2012 worden positieve en negatieve acquisitieverschil-
len met betrekking tot de overname van dochteronder-
nemingen onder de post Overige reserves van het Eigen 
vermogen geboekt. Vanaf 2013 worden positieve acquisi-
tieverschillen met betrekking tot de overname van doch-
terondernemingen toegewezen aan bepaalde activa en/of 
passiva, en voor het niet-toegewezen deel ondergebracht 
onder Goodwill (onder de post Immateriële vaste activa); 
negatieve acquisitieverschillen worden opgenomen onder 
Overige reserves in de post Eigen vermogen. De Goodwill 
wordt afgeschreven over een periode van vijf jaar.

Wanneer de groep acht dat Goodwill een blijvende waar-
devermindering heeft opgelopen, wordt een bijkomende 
afschrijving geboekt om dit verlies weer te geven. Deze 
waardecorrecties worden niet voortgezet als de redenen 
tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten worden volledig afgeschreven in het jaar 
van hun overname.

Immateriële en materiële vaste activa

Vaartuigen die werden ingebracht tijdens het eerste jaar 
van de consolidatie (2001) worden geboekt tegen de geher-
waardeerde aanschaffingswaarde, terwijl later verworven 
schepen tegen de aanschaffingswaarde worden geboekt. 

Immateriële en andere materiële vaste activa worden 
geboekt tegen de aanschaffingswaarde. Reserve-
onderdelen voor vaartuigen, die continu worden vervangen 
en waarvan de algemene waarde van ondergeschikt belang 
is voor de groep, worden geboekt onder Technische instal-
laties en machines tegen een vaste hoeveelheid en waarde, 
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aangezien de hoeveelheid, waarde en samenstelling hier-
van fundamenteel niet variëren. De verdere aanschaffing 
van reserveonderdelen voor vaartuigen worden als kosten 
geboekt. 

Vaartuigen worden lineair afgeschreven over hun ver-
wachte levensduur of over een periode van 12 jaar tot 20 
jaar, waarbij telkens de kortste periode wordt gehanteerd. 
Immateriële en andere materiële vaste activa worden afge-
schreven via een lineaire of degressieve methode gedu-
rende hun verwachte levensduur. Terreinen en activa in 
aanbouw worden niet afgeschreven.

Wanneer de groep acht dat immateriële of materiële vaste 
activa een blijvende waardevermindering hebben opge-
lopen, wordt een bijkomende afschrijving geboekt om dit 
verlies weer te geven. Deze waardecorrecties worden niet 
voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet meer 
van toepassing zijn.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa vertegenwoordigen deelnemingen 
in niet-geconsolideerde vennootschappen, deposito’s en 
langetermijnleningen. Aandelen in deelnemingen worden 
geboekt tegen de aankoopwaarde inclusief de onkosten. 
Deposito’s en langetermijnleningen worden geboekt tegen 
de nominale waarde inclusief de onkosten.

Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er sprake is 
van een blijvende waardevermindering, dan worden waar-
decorrecties geboekt met betrekking tot de financiële vaste 
activa zodat ze gewaardeerd worden tegen een lager cijfer 
op de balansdatum. Deze waardecorrecties worden niet 
voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet meer 
van toepassing zijn.

Voorraden

Voorraden vertegenwoordigen grondstoffen, voor wederver-
koop aangehouden zwaar materieel, werken in uitvoering, 
eindproducten en handelswaren. 

Voorraden van Grond- en verbruiksstoffen worden gewaar-
deerd tegen de laagste aankoopwaarde of marktwaarde. 
Een waardecorrectie wordt geboekt wanneer de econo-
mische waarde lager ligt dan de aankoopwaarde. Deze 
waardecorrecties worden niet voortgezet als de redenen 
tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Voor wederverkoop aangehouden zwaar materieel bestaat uit 
stalen buizen die aan het einde van het jaar niet aan een 
bepaalde standplaats zijn toegekend en die buiten de groep 
voor verkoop beschikbaar zijn. Voor wederverkoop aange-
houden zwaar materieel is opgenomen onder Grond- en 
verbruiksstoffen. Voor wederverkoop aangehouden zwaar 
materieel wordt geboekt tegen de nettoboekwaarde die 
geldt op het moment dat het materieel van materiële vaste 
activa (of voorraden) naar voorraden wordt overgedragen. 
Een waardecorrectie wordt geboekt wanneer de econo-
mische waarde lager ligt dan de aankoopwaarde. Deze 

waardecorrecties worden niet voortgezet als de redenen 
tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Eindproducten en producten voor wederverkoop bestaan 
voornamelijk uit verworven braakliggende terreinen en de 
daarmee gepaard gaande kosten voor de sanering ervan. 
De brutoboekwaarde omvat de oorspronkelijk betaalde 
overnameprijs en de kosten die direct zijn toe te schrijven 
aan de sanering van de terreinen. Een waardecorrectie 
wordt geboekt wanneer de economische waarde lager ligt 
dan de nettoboekwaarde. Deze waardecorrecties worden 
niet voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet 
meer van toepassing zijn.

Werken en contracten in uitvoering worden gewaardeerd 
tegen de kostprijs (aankoop- of productiekosten) of tegen 
de netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De produc-
tiekosten bevatten alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
kosten die zijn opgelopen door de totstandbrenging van de 
voorraden op de balansdatum en stemmen overeen met 
de geraamde verkoopprijzen in normale omstandigheden, 
verminderd met de behandelings-, marketing- en distribu-
tiekosten (netto-opbrengstwaarde). Bouw- en baggercon-
tracten worden gewaardeerd overeenkomstig de methode 
inzake het voltooiingspercentage op basis van “cost to cost” 
– waarbij het resultaat wordt geboekt in overeenstemming 
met de vooruitgang van de werken. Verwachte verliezen 
worden onmiddellijk als onkosten geboekt.

Vorderingen

Vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. 
Ze zijn onderhevig aan waardecorrecties wanneer de invor-
dering ervan in het gedrang komt. Deze waardecorrecties 
worden niet voortgezet als de redenen tot waardecorrectie 
niet meer van toepassing zijn.

Verhandelbare effecten

Verhandelbare effecten worden gewaardeerd tegen de laag-
ste aankoopwaarde inclusief de onkosten en berekend op 
basis van de methode van gewogen gemiddelde prijzen, 
uitgedrukt in de munteenheid waarin de jaarrekeningen 
worden voorbereid en de marktwaarde. Een waardecor-
rectie wordt geboekt wanneer de marktwaarde lager is dan 
de aankoopwaarde. Deze waardecorrecties worden niet 
voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet meer 
van toepassing zijn.

De marktwaarde komt overeen met:

• de laatste geldige notering op de waarderingsdag voor 
verhandelbare effecten die op een beurs of een andere 
gereguleerde markt genoteerd zijn;

• de waarschijnlijke realisatiewaarde die de Raad van 
Bestuur zorgvuldig en te goeder trouw heeft geraamd;

• voor verhandelbare effecten die niet op een beurs 
genoteerd zijn of niet verhandeld worden op een 
andere gereguleerde markt en voor verhandelbare 

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE BEDRIJFSREVISOR 27

effecten die genoteerd zijn op een beurs of verhandeld 
worden op een andere gereguleerde markt waarbij de 
recentste notering niet representatief is.

Vooruitbetalingen

Dit onderdeel van de activa omvat de opgelopen uitgaven 
tijdens het boekjaar maar die gerelateerd zijn aan een vol-
gend boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn bedoeld om verliezen of verplichtingen te 
dekken waarvan de aard duidelijk is omschreven en die op 
de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden 
beschouwd, doch waarvan niet bekend is in welke omvang 
of wanneer zij zullen ontstaan.

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen worden erkend voor tijdelijke ver-
schillen ten gevolge van consolidatieherbehandelingen die 
zullen resulteren in aftrekbare of belastbare bedragen of 
van overgedragen belastingverliezen. Uitgestelde belasting-
vorderingen ondergaan een volledige waardevermindering, 
behalve wanneer zij kunnen worden gecompenseerd met 
te betalen belastingen die wettelijk opgelegd zijn en/of uit-
gestelde belastingenschulden. 

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

Uitgestelde baten

Dit onderdeel van de passiva omvat de opbrengsten ontvan-
gen tijdens het boekjaar of de vorige jaren maar die gere-
lateerd zijn aan een volgend boekjaar. In dat kader wordt 
de technische bijdrage van de groep aan enkele vaartuigen, 
die door de groep is gefactureerd aan de voor de bouw 
van het schip verantwoordelijke scheepswerf, herboekt van 
opbrengsten naar uitgestelde baten en afgeschreven tegen 
een percentage op basis van de resterende levensduur van 
de aanverwante materiële vaste activa.

Uitgestelde baten omvatten ook winst uit onderlinge over-
drachten binnen de vennootschap van voorraden en Voor 
wederverkoop aangehouden zwaar materieel die niet afzon-
derlijk kunnen worden geïdentificeerd. Deze posities wor-
den erkend in inkomsten over een periode van 2,5 jaar. 
Deze methode is bedoeld om winsten uit overdrachten bin-
nen de vennootschap van vaste activa of items uit inventa-
rissen die ofwel vervangbaar zijn ofwel moeilijk afzonderlijk 
te herbehandelen gedurende hun resterende levensduur 
(o.a. de voorraad buizen), op juiste wijze te verantwoorden.

Nettoomzet

De Netto-omzet omvat de bedragen ontleend aan de ver-
koop van producten en de verlening van diensten binnen 
de normale activiteiten van de groep, na vermindering van 
kortingen, btw en andere belastingen die rechtstreeks 
gekoppeld zijn aan de omzet.

In 2018 werd de methode voor erkenning van opbrengst 
veranderd en is nu de methode inzake het voltooiingsper-
centage op basis van “cost to cost” (in 2017: facturering 
naar rato van de vooruitgang van de werken – zie toelich-
ting 3.3).

Derivaten

Niet-gerealiseerde verliezen en winsten uit deriva-
ten geplaatst voor hedging van activa of passiva die aan 
het einde van het jaar aanwezig zijn op de balans (voor-
beeld: Forex deals met hedging van handelsdebiteuren 
in vreemde valuta die aan het einde van het jaar worden 
geboekt en in het volgende jaar worden geïnd, worden 
in de winst-en-verliesrekening geboekt samen met de 
erkenning van de winst/verlies van de activa of passiva 
met hedging. Niet-gerealiseerde verliezen en winsten uit 
derivaten geplaatst voor hedging van transacties die zich 
in de toekomst voordoen en aan het einde van het jaar dus 
niet aanwezig zijn op de balans tenzij ter correctie van de 
samenvallende boeking van winst/verlies van de activa of 
passiva met hedging (voorbeeld: Energieswaps in verband 
met de brandstofprijzen van volgend jaar - Forex deals met 
hedging van handelsdebiteuren die aan het einde van het 
jaar nog niet geboekt zijn, maar waarvan wordt verwacht 
dat ze het volgende jaar worden geboekt) - deze zijn niet 
overlopend maar worden vermeld bij de niet in de balans-
stelling opgenomen verbintenissen.

Niet-gerealiseerde verliezen op derivaten die niet zijn afge-
schreven voor hedgingdoeleinden zijn overlopend en wor-
den aan het einde van het jaar erkend in de winst-en-ver-
liesrekening. 

Niet-gerealiseerde opbrengsten op derivaten die niet zijn 
afgeschreven voor hedgingdoeleinden worden niet erkend. 

Gerealiseerde opbrengsten en verliezen op derivaten wor-
den erkend in de winst-en-verliesrekening tijdens het jaar 
waarin ze zijn gemaakt.

Inhoud boven vorm

De presentatie van de bedragen die zijn geboekt in de 
geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst-en 
verliesrekening moet eerder de inhoud van de operatie 
weergeven dan de juridische vorm ervan.

Dit principe is toegepast op de consolidatiemethode die 
is toegepast op bepaalde dochterondernemingen die – op 
basis van de stemrechten – worden gecontroleerd door een 
derde, maar waarop de effectieve controle wordt uitgeoe-
fend door de groep.
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aangezien de hoeveelheid, waarde en samenstelling hier-
van fundamenteel niet variëren. De verdere aanschaffing 
van reserveonderdelen voor vaartuigen worden als kosten 
geboekt. 

Vaartuigen worden lineair afgeschreven over hun ver-
wachte levensduur of over een periode van 12 jaar tot 20 
jaar, waarbij telkens de kortste periode wordt gehanteerd. 
Immateriële en andere materiële vaste activa worden afge-
schreven via een lineaire of degressieve methode gedu-
rende hun verwachte levensduur. Terreinen en activa in 
aanbouw worden niet afgeschreven.

Wanneer de groep acht dat immateriële of materiële vaste 
activa een blijvende waardevermindering hebben opge-
lopen, wordt een bijkomende afschrijving geboekt om dit 
verlies weer te geven. Deze waardecorrecties worden niet 
voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet meer 
van toepassing zijn.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa vertegenwoordigen deelnemingen 
in niet-geconsolideerde vennootschappen, deposito’s en 
langetermijnleningen. Aandelen in deelnemingen worden 
geboekt tegen de aankoopwaarde inclusief de onkosten. 
Deposito’s en langetermijnleningen worden geboekt tegen 
de nominale waarde inclusief de onkosten.

Indien de Raad van Bestuur van oordeel is dat er sprake is 
van een blijvende waardevermindering, dan worden waar-
decorrecties geboekt met betrekking tot de financiële vaste 
activa zodat ze gewaardeerd worden tegen een lager cijfer 
op de balansdatum. Deze waardecorrecties worden niet 
voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet meer 
van toepassing zijn.

Voorraden

Voorraden vertegenwoordigen grondstoffen, voor wederver-
koop aangehouden zwaar materieel, werken in uitvoering, 
eindproducten en handelswaren. 

Voorraden van Grond- en verbruiksstoffen worden gewaar-
deerd tegen de laagste aankoopwaarde of marktwaarde. 
Een waardecorrectie wordt geboekt wanneer de econo-
mische waarde lager ligt dan de aankoopwaarde. Deze 
waardecorrecties worden niet voortgezet als de redenen 
tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Voor wederverkoop aangehouden zwaar materieel bestaat uit 
stalen buizen die aan het einde van het jaar niet aan een 
bepaalde standplaats zijn toegekend en die buiten de groep 
voor verkoop beschikbaar zijn. Voor wederverkoop aange-
houden zwaar materieel is opgenomen onder Grond- en 
verbruiksstoffen. Voor wederverkoop aangehouden zwaar 
materieel wordt geboekt tegen de nettoboekwaarde die 
geldt op het moment dat het materieel van materiële vaste 
activa (of voorraden) naar voorraden wordt overgedragen. 
Een waardecorrectie wordt geboekt wanneer de econo-
mische waarde lager ligt dan de aankoopwaarde. Deze 

waardecorrecties worden niet voortgezet als de redenen 
tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Eindproducten en producten voor wederverkoop bestaan 
voornamelijk uit verworven braakliggende terreinen en de 
daarmee gepaard gaande kosten voor de sanering ervan. 
De brutoboekwaarde omvat de oorspronkelijk betaalde 
overnameprijs en de kosten die direct zijn toe te schrijven 
aan de sanering van de terreinen. Een waardecorrectie 
wordt geboekt wanneer de economische waarde lager ligt 
dan de nettoboekwaarde. Deze waardecorrecties worden 
niet voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet 
meer van toepassing zijn.

Werken en contracten in uitvoering worden gewaardeerd 
tegen de kostprijs (aankoop- of productiekosten) of tegen 
de netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De produc-
tiekosten bevatten alle rechtstreekse en onrechtstreekse 
kosten die zijn opgelopen door de totstandbrenging van de 
voorraden op de balansdatum en stemmen overeen met 
de geraamde verkoopprijzen in normale omstandigheden, 
verminderd met de behandelings-, marketing- en distribu-
tiekosten (netto-opbrengstwaarde). Bouw- en baggercon-
tracten worden gewaardeerd overeenkomstig de methode 
inzake het voltooiingspercentage op basis van “cost to cost” 
– waarbij het resultaat wordt geboekt in overeenstemming 
met de vooruitgang van de werken. Verwachte verliezen 
worden onmiddellijk als onkosten geboekt.

Vorderingen

Vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. 
Ze zijn onderhevig aan waardecorrecties wanneer de invor-
dering ervan in het gedrang komt. Deze waardecorrecties 
worden niet voortgezet als de redenen tot waardecorrectie 
niet meer van toepassing zijn.

Verhandelbare effecten

Verhandelbare effecten worden gewaardeerd tegen de laag-
ste aankoopwaarde inclusief de onkosten en berekend op 
basis van de methode van gewogen gemiddelde prijzen, 
uitgedrukt in de munteenheid waarin de jaarrekeningen 
worden voorbereid en de marktwaarde. Een waardecor-
rectie wordt geboekt wanneer de marktwaarde lager is dan 
de aankoopwaarde. Deze waardecorrecties worden niet 
voortgezet als de redenen tot waardecorrectie niet meer 
van toepassing zijn.

De marktwaarde komt overeen met:

• de laatste geldige notering op de waarderingsdag voor 
verhandelbare effecten die op een beurs of een andere 
gereguleerde markt genoteerd zijn;

• de waarschijnlijke realisatiewaarde die de Raad van 
Bestuur zorgvuldig en te goeder trouw heeft geraamd;

• voor verhandelbare effecten die niet op een beurs 
genoteerd zijn of niet verhandeld worden op een 
andere gereguleerde markt en voor verhandelbare 
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effecten die genoteerd zijn op een beurs of verhandeld 
worden op een andere gereguleerde markt waarbij de 
recentste notering niet representatief is.

Vooruitbetalingen

Dit onderdeel van de activa omvat de opgelopen uitgaven 
tijdens het boekjaar maar die gerelateerd zijn aan een vol-
gend boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn bedoeld om verliezen of verplichtingen te 
dekken waarvan de aard duidelijk is omschreven en die op 
de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden 
beschouwd, doch waarvan niet bekend is in welke omvang 
of wanneer zij zullen ontstaan.

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen worden erkend voor tijdelijke ver-
schillen ten gevolge van consolidatieherbehandelingen die 
zullen resulteren in aftrekbare of belastbare bedragen of 
van overgedragen belastingverliezen. Uitgestelde belasting-
vorderingen ondergaan een volledige waardevermindering, 
behalve wanneer zij kunnen worden gecompenseerd met 
te betalen belastingen die wettelijk opgelegd zijn en/of uit-
gestelde belastingenschulden. 

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

Uitgestelde baten

Dit onderdeel van de passiva omvat de opbrengsten ontvan-
gen tijdens het boekjaar of de vorige jaren maar die gere-
lateerd zijn aan een volgend boekjaar. In dat kader wordt 
de technische bijdrage van de groep aan enkele vaartuigen, 
die door de groep is gefactureerd aan de voor de bouw 
van het schip verantwoordelijke scheepswerf, herboekt van 
opbrengsten naar uitgestelde baten en afgeschreven tegen 
een percentage op basis van de resterende levensduur van 
de aanverwante materiële vaste activa.

Uitgestelde baten omvatten ook winst uit onderlinge over-
drachten binnen de vennootschap van voorraden en Voor 
wederverkoop aangehouden zwaar materieel die niet afzon-
derlijk kunnen worden geïdentificeerd. Deze posities wor-
den erkend in inkomsten over een periode van 2,5 jaar. 
Deze methode is bedoeld om winsten uit overdrachten bin-
nen de vennootschap van vaste activa of items uit inventa-
rissen die ofwel vervangbaar zijn ofwel moeilijk afzonderlijk 
te herbehandelen gedurende hun resterende levensduur 
(o.a. de voorraad buizen), op juiste wijze te verantwoorden.

Nettoomzet

De Netto-omzet omvat de bedragen ontleend aan de ver-
koop van producten en de verlening van diensten binnen 
de normale activiteiten van de groep, na vermindering van 
kortingen, btw en andere belastingen die rechtstreeks 
gekoppeld zijn aan de omzet.

In 2018 werd de methode voor erkenning van opbrengst 
veranderd en is nu de methode inzake het voltooiingsper-
centage op basis van “cost to cost” (in 2017: facturering 
naar rato van de vooruitgang van de werken – zie toelich-
ting 3.3).

Derivaten

Niet-gerealiseerde verliezen en winsten uit deriva-
ten geplaatst voor hedging van activa of passiva die aan 
het einde van het jaar aanwezig zijn op de balans (voor-
beeld: Forex deals met hedging van handelsdebiteuren 
in vreemde valuta die aan het einde van het jaar worden 
geboekt en in het volgende jaar worden geïnd, worden 
in de winst-en-verliesrekening geboekt samen met de 
erkenning van de winst/verlies van de activa of passiva 
met hedging. Niet-gerealiseerde verliezen en winsten uit 
derivaten geplaatst voor hedging van transacties die zich 
in de toekomst voordoen en aan het einde van het jaar dus 
niet aanwezig zijn op de balans tenzij ter correctie van de 
samenvallende boeking van winst/verlies van de activa of 
passiva met hedging (voorbeeld: Energieswaps in verband 
met de brandstofprijzen van volgend jaar - Forex deals met 
hedging van handelsdebiteuren die aan het einde van het 
jaar nog niet geboekt zijn, maar waarvan wordt verwacht 
dat ze het volgende jaar worden geboekt) - deze zijn niet 
overlopend maar worden vermeld bij de niet in de balans-
stelling opgenomen verbintenissen.

Niet-gerealiseerde verliezen op derivaten die niet zijn afge-
schreven voor hedgingdoeleinden zijn overlopend en wor-
den aan het einde van het jaar erkend in de winst-en-ver-
liesrekening. 

Niet-gerealiseerde opbrengsten op derivaten die niet zijn 
afgeschreven voor hedgingdoeleinden worden niet erkend. 

Gerealiseerde opbrengsten en verliezen op derivaten wor-
den erkend in de winst-en-verliesrekening tijdens het jaar 
waarin ze zijn gemaakt.

Inhoud boven vorm

De presentatie van de bedragen die zijn geboekt in de 
geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst-en 
verliesrekening moet eerder de inhoud van de operatie 
weergeven dan de juridische vorm ervan.

Dit principe is toegepast op de consolidatiemethode die 
is toegepast op bepaalde dochterondernemingen die – op 
basis van de stemrechten – worden gecontroleerd door een 
derde, maar waarop de effectieve controle wordt uitgeoe-
fend door de groep.
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3.3 Verandering van boekhoudkundig beginsel

Zoals verstrekt in Toelichting 3.2 is de methode voor 
opbrengsterkenning veranderd om de methode inzake 
het voltooiingspercentage op basis van “cost to cost” toe 
te passen, terwijl het management van de groep in 2017 
gebruikmaakte van facturering naar rato van de voor-
uitgang van de werken. Het management van de groep 
besloot om de methode voor opbrengsterkenning te ver-
anderen om de methode toe te passen die wordt gebruikt 
door het merendeel van zijn dochterondernemingen die 
verantwoordelijk zijn voor langetermijnprojecten.

Het effect van deze verandering van boekhoudkundig 
beginsel wordt als volgt gedetailleerd (exclusief fiscale 
gevolgen):

• De Uitgestelde baten zijn afgenomen met een bedrag 
van 5.096.522,38 EUR

• De Overige bedrijfsopbrengsten zijn afgenomen met 
een bedrag van 5.096.522,38 EUR

• Het Werk in uitvoering is toegenomen met een bedrag 
van 86.748.598,01 EUR

• De Handelsdebiteuren zijn afgenomen met een bedrag 
van 73.236.556,72 EUR

• De Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen zijn 
toegenomen met een bedrag van 11.117.660,08 EUR

• De Netto-omzet is afgenomen met een bedrag van 
84.354.216,80 EUR

• De Variatie in voorraden van eindproducten en in werken 
in uitvoering is toegenomen met een bedrag van 
86.748.598,01 EUR

• De Overige voorzieningen zijn toegenomen met een 
bedrag van 8.044.267,23 EUR

• De Overige bedrijfsonkosten zijn toegenomen met een 
bedrag van 8.044.267,23 EUR
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4. Concessies, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden

DE EVOLUTIE VAN CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, 
MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN EN WAARDEN 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 3.000.046,31 3.582.821,04

Impact van vreemde valuta 11.388.030,05 (445.130,37)

Wijziging van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 503.018,99 42.533,70

Verlaging van het jaar (582.831,69) (180.178,06)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 14.308.263,66 3.000.046,31

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (2.290.551,74) (2.604.173,52)

Impact van vreemde valuta (10.209.529,30) 280.586,56

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (244.599,38) (147.142,84)

Verlaging van het jaar 395.397,40 180.178,06

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (12.349.283,02) (2.290.551,74)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.958.980,64 709.494,57

5. Goodwill

DE ONTWIKKELING VAN DE GOODWILL IS ALS VOLGT: 2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 12.746.053,50 12.746.053,50

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 12.746.053,50 12.746.053,50

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (8.088.795,62) (5.548.380,84)

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (4.657.257,88) (2.540.414,78)

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (12.746.053,50) (8.088.795,62)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 4.657.257,88

Tijdens het jaar 2018 werd een buitengewone waardecorrectie geboekt voor een bedrag van 2.116.844,13 EUR als gevolg 
van de waardeverminderingstest van de Goodwill. 
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WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (8.088.795,62) (5.548.380,84)

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (4.657.257,88) (2.540.414,78)

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (12.746.053,50) (8.088.795,62)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 4.657.257,88

Tijdens het jaar 2018 werd een buitengewone waardecorrectie geboekt voor een bedrag van 2.116.844,13 EUR als gevolg 
van de waardeverminderingstest van de Goodwill. 
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6. Materiële vaste activa

DE EVOLUTIE VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 4.463.844.965,29 4.448.545.360,58

Impact van vreemde valuta 8.514.111,42 (18.681.210,11)

Verandering van consolidatieperimeter (2.381,23) (58.147.469,98)

Verhoging van het jaar 247.333.130,83 192.802.861,81

Verlaging van het jaar (106.589.347,63) (100.674.576,39)

Overdracht 0,00 (0,62)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 4.613.100.478,68 4.463.844.965,29

WAARDECORRECTIE 

Begin van het jaar (2.406.486.235,83) (2.294.037.786,49)

Impact van vreemde valuta (6.579.707,74) 12.641.153,13

Verandering van consolidatieperimeter 2.381,23 26.834.756,38

Verhoging van het jaar (192.236.560,88) (198.280.472,40)

Verlaging van het jaar 64.871.082,18 46.356.113,34

Overdracht (0,20) 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.540.429.041,24) (2.406.486.235,83)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 2.072.671.437,44 2.057.358.729,46

ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE 
VAN TERREINEN EN GEBOUWEN ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 150.416.159,40 131.354.932,82

Impact van vreemde valuta 408.589,47 (790.532,34)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (2.461.673,62)

Verhoging van het jaar 9.198.089,97 22.804.726,48

Verlaging van het jaar (1.775.398,75) (491.293,94)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 158.247.440,09 150.416.159,40

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (55.113.935,55) (54.411.848,74)

Impact van vreemde valuta (210.830,94) 247.214,20

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 2.154.148,40

Verhoging van het jaar (5.569.989,25) (3.437.526,82)

Verlaging van het jaar 599.852,76 334.077,41

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (60.294.902,98) (55.113.935,55)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 97.952.537,11 95.302.223,85
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ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE VAN 
TECHNISCHE INSTALLATIES EN MACHINES ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 4.037.099.227,09 4.039.330.258,15

Impact van vreemde valuta 2.435.943,26 (17.040.249,26)

Verandering van consolidatieperimeter (2.381,23) (22.472.083,10)

Verhoging van het jaar 117.017.203,66 56.992.398,92

Verlaging van het jaar (93.074.983,42) (89.144.548,48)

Overdracht 0,00 69.433.450,85

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 4.063.475.009,36 4.037.099.227,09

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (2.313.525.308,11) (2.195.391.320,92)

Impact van vreemde valuta (5.674.469,90) 11.900.033,06

Verandering van consolidatieperimeter 2.381,23 16.940.047,91

Verhoging van het jaar (181.571.407,95) (187.801.464,94)

Verlaging van het jaar 60.712.129,67 40.827.396,78

Overdracht (0,21) 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.440.056.675,27) (2.313.525.308,11)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.623.418.334,09 1.723.573.918,98

 
ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE 
VAN ANDERE INSTALLATIES. TECHNISCHE EN 
ADMINISTRATIEVE UITRUSTING ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 57.460.281,31 64.468.689,46

Impact van vreemde valuta 765.655,95 (680.520,45)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (9.214.031,66)

Verhoging van het jaar 8.720.548,62 9.610.511,41

Verlaging van het jaar (5.490.286,82) (6.724.367,45)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 61.456.199,06 57.460.281,31

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (37.846.992,51) (44.234.616,85)

Impact van vreemde valuta (694.406,45) 493.905,87

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 7.740.560,08

Verhoging van het jaar (5.095.163,68) (7.041.480,64)

Verlaging van het jaar 3.559.099,75 5.194.639,03

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (40.077.462,89) (37.846.992,51)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 21.378.736,17 19.613.288,81
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6. Materiële vaste activa

DE EVOLUTIE VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 4.463.844.965,29 4.448.545.360,58

Impact van vreemde valuta 8.514.111,42 (18.681.210,11)

Verandering van consolidatieperimeter (2.381,23) (58.147.469,98)

Verhoging van het jaar 247.333.130,83 192.802.861,81

Verlaging van het jaar (106.589.347,63) (100.674.576,39)

Overdracht 0,00 (0,62)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 4.613.100.478,68 4.463.844.965,29

WAARDECORRECTIE 

Begin van het jaar (2.406.486.235,83) (2.294.037.786,49)

Impact van vreemde valuta (6.579.707,74) 12.641.153,13

Verandering van consolidatieperimeter 2.381,23 26.834.756,38

Verhoging van het jaar (192.236.560,88) (198.280.472,40)

Verlaging van het jaar 64.871.082,18 46.356.113,34

Overdracht (0,20) 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.540.429.041,24) (2.406.486.235,83)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 2.072.671.437,44 2.057.358.729,46

ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE 
VAN TERREINEN EN GEBOUWEN ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 150.416.159,40 131.354.932,82

Impact van vreemde valuta 408.589,47 (790.532,34)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (2.461.673,62)

Verhoging van het jaar 9.198.089,97 22.804.726,48

Verlaging van het jaar (1.775.398,75) (491.293,94)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 158.247.440,09 150.416.159,40

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (55.113.935,55) (54.411.848,74)

Impact van vreemde valuta (210.830,94) 247.214,20

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 2.154.148,40

Verhoging van het jaar (5.569.989,25) (3.437.526,82)

Verlaging van het jaar 599.852,76 334.077,41

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (60.294.902,98) (55.113.935,55)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 97.952.537,11 95.302.223,85
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ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE VAN 
TECHNISCHE INSTALLATIES EN MACHINES ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 4.037.099.227,09 4.039.330.258,15

Impact van vreemde valuta 2.435.943,26 (17.040.249,26)

Verandering van consolidatieperimeter (2.381,23) (22.472.083,10)

Verhoging van het jaar 117.017.203,66 56.992.398,92

Verlaging van het jaar (93.074.983,42) (89.144.548,48)

Overdracht 0,00 69.433.450,85

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 4.063.475.009,36 4.037.099.227,09

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (2.313.525.308,11) (2.195.391.320,92)

Impact van vreemde valuta (5.674.469,90) 11.900.033,06

Verandering van consolidatieperimeter 2.381,23 16.940.047,91

Verhoging van het jaar (181.571.407,95) (187.801.464,94)

Verlaging van het jaar 60.712.129,67 40.827.396,78

Overdracht (0,21) 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.440.056.675,27) (2.313.525.308,11)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.623.418.334,09 1.723.573.918,98

 
ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE 
VAN ANDERE INSTALLATIES. TECHNISCHE EN 
ADMINISTRATIEVE UITRUSTING ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 57.460.281,31 64.468.689,46

Impact van vreemde valuta 765.655,95 (680.520,45)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (9.214.031,66)

Verhoging van het jaar 8.720.548,62 9.610.511,41

Verlaging van het jaar (5.490.286,82) (6.724.367,45)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 61.456.199,06 57.460.281,31

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (37.846.992,51) (44.234.616,85)

Impact van vreemde valuta (694.406,45) 493.905,87

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 7.740.560,08

Verhoging van het jaar (5.095.163,68) (7.041.480,64)

Verlaging van het jaar 3.559.099,75 5.194.639,03

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (40.077.462,89) (37.846.992,51)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 21.378.736,17 19.613.288,81
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ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE 
VAN VOORUITBETALINGEN EN MATERIËLE VASTE 
ACTIVA IN AANBOUW ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 218.869.297,82 213.391.480,17

Impact van vreemde valuta 4.903.922,33 (169.907,93)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (23.999.681,60)

Verhoging van het jaar 112.397.288,56 103.395.225,00

Verlaging van het jaar (6.248.678,64) (4.314.366,52)

Overdracht 0,00 (69.433.451,29)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 329.921.830,07 218.869.297,82

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar 0,00 0,00

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 329.921.830,07 218.869.297,82

 
ONDER DE TECHNISCHE INSTALLATIES EN MACHINES IS 
DE ONTWIKKELING VAN SCHEPEN IN DIENST ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 3.522.394.365,41 3.452.960.914,42

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 64.476.398,00 0,00

Verlaging van het jaar (14.603.929,60) 0,00

Overdracht/Overige 0,00 69.433.450,99

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 3.572.266.833,81 3.522.394.365,41

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (1.963.116.689,94) (1.820.627.202,04)

Impact van vreemde valuta 0,00  0,00 

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (140.638.816,23) (142.489.494,00)

Verlaging van het jaar 14.603.929,60 0,00

Overdracht/Overige 0,00 6,10

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.089.151.576,57) (1.963.116.689,94)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.483.115.257,24 1.559.277.675,47
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In 2018 heeft de groep het schip Taillevent verworven van een derde partij en zijn de schepen Ortelius, DN 52, DN 53, DN 
61, James Ensor en Galilei verkocht aan een derde partij. In 2017 zijn de schepen Daniel Bernoulli en Adhémar de Saint 
Venant vaarklaar gemaakt.

7. Financiële vaste activa

Leningen aan ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat

DE ONTWIKKELING VAN LENINGEN AAN 
ONDER NEMINGEN WAARMEDE EEN DEELNEMINGS-
VER HOUDING BESTAAT IS ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 0,00 20.228.881,29

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 (20.228.881,29)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar 0,00 0,00

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00
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ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE 
VAN VOORUITBETALINGEN EN MATERIËLE VASTE 
ACTIVA IN AANBOUW ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 218.869.297,82 213.391.480,17

Impact van vreemde valuta 4.903.922,33 (169.907,93)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (23.999.681,60)

Verhoging van het jaar 112.397.288,56 103.395.225,00

Verlaging van het jaar (6.248.678,64) (4.314.366,52)

Overdracht 0,00 (69.433.451,29)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 329.921.830,07 218.869.297,82

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar 0,00 0,00

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 329.921.830,07 218.869.297,82

 
ONDER DE TECHNISCHE INSTALLATIES EN MACHINES IS 
DE ONTWIKKELING VAN SCHEPEN IN DIENST ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 3.522.394.365,41 3.452.960.914,42

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 64.476.398,00 0,00

Verlaging van het jaar (14.603.929,60) 0,00

Overdracht/Overige 0,00 69.433.450,99

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 3.572.266.833,81 3.522.394.365,41

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (1.963.116.689,94) (1.820.627.202,04)

Impact van vreemde valuta 0,00  0,00 

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (140.638.816,23) (142.489.494,00)

Verlaging van het jaar 14.603.929,60 0,00

Overdracht/Overige 0,00 6,10

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.089.151.576,57) (1.963.116.689,94)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.483.115.257,24 1.559.277.675,47
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In 2018 heeft de groep het schip Taillevent verworven van een derde partij en zijn de schepen Ortelius, DN 52, DN 53, DN 
61, James Ensor en Galilei verkocht aan een derde partij. In 2017 zijn de schepen Daniel Bernoulli en Adhémar de Saint 
Venant vaarklaar gemaakt.

7. Financiële vaste activa

Leningen aan ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat

DE ONTWIKKELING VAN LENINGEN AAN 
ONDER NEMINGEN WAARMEDE EEN DEELNEMINGS-
VER HOUDING BESTAAT IS ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 0,00 20.228.881,29

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 (20.228.881,29)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar 0,00 0,00

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00



Kraanponton Gian Lorenzo Bernini en splijtbak 
l’Etoile in Lindo, Denemarken.
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Effecten die tot de vaste activa behoren

DE EVOLUTIE VAN EFFECTEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA 
BEHOREN IS ALS VOLGT:

2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 2.749.893,66 2.731.041,37

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 18.852,29

Verlaging van het jaar (23.816,50) 0,00

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 2.726.077,16 2.749.893,66

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (1.225.000,00) (1.225.000,00)

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (1.225.000,00) (1.225.000,00)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.501.077,16 1.524.893,66

Deze bedragen vertegenwoordigen de participaties in niet-geconsolideerde vennootschappen.
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Andere leningen

DE EVOLUTIE VAN ANDERE LENINGEN IS ALS VOLGT: 2018 2017

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 142.249.673,29 113.606.173,02

Nettoverhoging van het jaar 105.117.569,17 28.643.500,27

Nettoverlaging van het jaar 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 247.367.242,46 142.249.673,29

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (101.508.034,15) (69.011.845,57)

Nettoverhoging van het jaar (107.994.680,85) (32.496.188,58)

Nettoverlaging van het jaar 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (209.502.715,00) (101.508.034,15)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 37.864.527,46 40.741.639,14

In 2018 en 2017 vertegenwoordigen deze bedragen de deposito’s en langetermijnleningen aan niet-geconsolideerde 
vennootschappen en een (achtergestelde) aandeelhouderslening op lange termijn aan een volgens de nettovermogens-
mutatiemethode geconsolideerde vennootschap genaamd Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama of GUPC met een 
participatie van minder dan 20 %. Deze (achtergestelde) aandeelhouderslening wordt volledig afgeschreven.
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8. Vennootschappen geconsolideerd volgens de nettovermogensmutatiemethode

AANSCHAFFINGSWAARDE
AANDEEL IN HET 

EIGEN VERMOGEN

Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd 127.871,51 35.106,75

Normalux Maritime S.A., Luxemburg 7.500.000,00 8.272.541,98

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 20.756,94 0,00

SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V., België 20,00 89.128,70

Neo Legia S.A., België 15.500,00 0,00

8.396.777,43

In 2018 en 2017 heeft het toepassen van de nettovermo-
gensmutatiemethode op Grupo Unidos Por El Canal S.A., 
Panama tot negatieve cijfers geleid. Bijgevolg heeft de 
aanschaffingswaarde van de vennootschap een volledige 
bijzondere waardevermindering ondergaan en is er een 
voorziening geboekt voor de resulterende negatieve net-
tovermogenspositie ten bedrage van 77.266.174,87 EUR (in 
2017: 157.497.623,12 EUR). 

In 2018 is de ontwikkeling van de nettovermogenspositie 
(variatie van de voorziening voor negatieve nettovermo-
genspositie opgeteld bij de variatie van het aandeel in het 
nettovermogen gerelateerd aan de positieve nettovermo-
genspositie) geboekt onder winst en verlies onder Aandeel 
in het resultaat van ondernemingen waarmee voor de vermo-
gensmutatiemethode rekening is gehouden voor een bedrag 
van 86.626.212,13 EUR (2017: 17.945.022,83 EUR). 

9. Voorraden

In 2018 bedraagt de brutowaarde van Werken en projec-
ten in uitvoering 96.355.952,33 EUR (in 2017: 36.176.838,99 
EUR). In 2018 en 2017 werd er geen waardecorrectie in 

mindering gebracht om het lopende verlies bij bepaalde 
projecten in rekening te brengen. 

10. Handelsdebiteuren

DE HANDELSDEBITEUREN ZIJN ALS 
VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Klantenrekeningen 387.922.213,58 432.824.943,64

Uit te geven nettofacturen 286.758.432,27 286.358.403,64

Waardecorrecties (24.902.983,51) (33.028.159,82)

649.777.662,34 686.155.187,46

DE LOOPTIJD VOOR HANDELSDEBITEUREN 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

Minder dan één jaar 647.999.662,36 684.377.187,49

Tussen één en vier jaar 1.777.999,98 1.777.999,97

Vijf jaar en meer 0,00 0,00

649.777.662,34 686.155.187,46

11. Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat

De Vorderingen op ondernemingen waarmede een deel-
nemingsverhouding bestaat zijn voornamelijk samen-
gesteld met lopende rekeningen verschuldigd door allerlei 

bedrijven die worden geconsolideerd volgens de proportio-
nele integratiemethode. 
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12. Overige vorderingen

DE OVERIGE VORDERINGEN ZIJN ALS 
VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Vooruitbetalingen aan crediteuren 9.729.208,36 9.987.708,11

Overlopende activa (incl. te ontvangen intresten) 1.215.011,48 1.424.321,48

Voorschotten aan personeel 825.443,14 603.955,51

Lopende rekeningen van joint ventures & partners 10.559.345,46 5.452.918,22

Te ontvangen btw 25.513.056,98 18.273.483,09

Te ontvangen belastingen 26.540.187,23 19.639.211,25

Uitgestelde belastingvorderingen - netto 0,00 3.287.601,32

Overige 42.887.109,91 13.892.561,07

117.269.362,56 72.561.760,05

Een voorziening voor risico’s van oninbaarheid van btw, vennootschapsbelastingen en bronbelasting voor een bedrag van 
4.502.115,70 EUR (in 2017: 5.085.768,18 EUR) is voorzien en wordt getoond onder Overige voorzieningen.

13. Eigen aandelen

Een dochteronderneming van de groep geconsolideerd vol-
gens de globale integratiemethode bezit 132 aandelen, met 
elk een nominale waarde van 400.000,00 EUR in de moe-
deronderneming van de groep SOFIDRA S.A., Luxemburg, 
hetgeen een aanschaffingswaarde van 60.000.000,00 
EUR vertegenwoordigt en een circulaire relatie creëert. 
Overeenkomstig artikel 1712-4, lid 2, van de wet inzake 

geconsolideerde jaarrekeningen worden deze aandelen 
beschouwd als Eigen aandelen op groepsniveau. Er is geen 
rekening gehouden met onbeschikbare reserves voor eigen 
aandelen.

In 2018 en 2017 waren er geen transacties in Eigen aan-
delen.

14. Geplaatst kapitaal 

Geplaatst kapitaal 

DE EVOLUTIE VAN GEPLAATST KAPITAAL IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar 538.400.000,00 538.400.000,00

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

538.400.000,00 538.400.000,00

Per 31 december 2018 en 2017 bedraagt het Geplaatste kapitaal 538.400.000,00 EUR en is het onderverdeeld in 1.346 
volledig betaalde aandelen met elk een nominale waarde van 400.000,00 EUR. 

Maatschappelijk kapitaal 

Per 31 december 2018 en 2017 bedraagt het maatschap-
pelijke kapitaal 5.000.000.000,00 EUR en is het onderver-
deeld in 12.500 aandelen met elk een nominale waarde van 
400.000,00 EUR. Dit maatschappelijk kapitaal is geldig tot 

2019. Per 31 december 2018 en 2017 bedraagt het onge-
bruikte maatschappelijke kapitaal 5.000.000.000,00 EUR. 



38

15. Agio

DE EVOLUTIE VAN HET AGIO IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar 20.343.906,33 20.343.906,33

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

20.343.906,33 20.343.906,33

16. Wettelijke reserve

DE EVOLUTIE VAN DE WETTELIJKE RESERVE IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar 47.441.677,53 43.804.037,63

Toewijzing van resultaat vorig jaar 4.208.348,00 3.637.639,90

51.650.025,53 47.441.677,53

Luxemburgse vennootschappen zijn verplicht om minstens 5 % van de winst van het boekjaar toe te wijzen aan een wet-
telijke reserve totdat deze reserve gelijk is aan 10 % van het geplaatste kapitaal. Deze reserve mag niet worden uitgekeerd. 
Dit bedrag vertegenwoordigt enkel de Wettelijke reserve van de Vennootschap.

17. Overige reserves

DE EVOLUTIE VAN OVERIGE RESERVES IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar (45.909.401,98) (47.305.144,00)

Variatie van de eerste consolidatieverschillen 715.356,71 1.395.742,02

(45.194.045,27) (45.909.401,98)

In 2018 en 2017 is de variatie van Overige reserves tijdens het jaar met name te wijten aan de overdracht van dochteron-
dernemingen.

18. Overgedragen resultaten

DE EVOLUTIE VAN DE OVERGEDRAGEN 
RESULTATEN IS ALS VOLGT:

2018 2017

Begin van het jaar 2.264.362.824,53 2.163.968.977,17

Resultaat van het vorige boekjaar 69.825.612,78 103.932.460,21

Toewijzing aan de wettelijke reserve (4.208.348,00) (3.637.639,90)

Overige (1.205.643,74) 99.027,05

2.328.774.445,57 2.264.362.824,53

19. Omrekeningsverschillen

DE EVOLUTIE VAN OMREKENINGS-
VERSCHILLEN IS ALS VOLGT:

2018 2017

Begin van het jaar (225.420.216,87) (205.077.357,40)

Omrekeningsvariatie van het jaar 4.062.969,03 (20.342.859,47)

(221.357.247,84) (225.420.216,87)
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De Omrekeningsverschillen vertegenwoordigen opbrengsten 
en verliezen die zijn ontstaan uit de omrekening in EUR 
van posten voor kapitaal, reserves, opbrengsten en kosten 
van geconsolideerde entiteiten waarvan de rekeningen in 

buitenlandse valuta worden gevoerd. Sinds 1 januari 2018 
is er een hyperinflatieaanpassing geboekt ten bedrage 
van 2.820.322,75 EUR wegens de devaluatie van ARS en de 
effecten ervan op de dochtermaatschappijen in Argentinië.

20. Voorzieningen voor belastingen

DE VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN 
ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Voorzieningen voor belastingen 25.774.425,61 36.038.515,07

Voorzieningen voor uitgestelde belastingen 1.492.027,96 0,00

27.266.453,57 36.038.515,07

Voorzieningen voor belastingen zijn onder meer voorzienin-
gen voor vennootschapsbelasting en belastingrisico’s voor 
de verschillende entiteiten geconsolideerd door de globale 
en proportionele integratiemethode. 

In 2018 is de nettopositie van uitgestelde belastingen 
negatief en is de eruit voortkomende nettopositie van 

uitgestelde belastingschulden geboekt onder Voorzieningen 
voor uitgestelde belastingen.

In 2017 was de nettopositie van uitgestelde belastingen 
positief en is de eruit voortkomende nettopositie van uit-
gestelde belastingvordering geboekt onder Overige vorde-
ringen.

21. Overige voorzieningen

DE OVERIGE VOORZIENINGEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Voorzieningen voor toekomstige verliezen 10.130.041,08 7.052.765,51

Voorzieningen voor oninbare btw & belastingen 4.502.115,70 5.085.768,18

Voorzieningen voor onderhoud en reparaties 21.505.842,45 26.735.517,69

Voorzieningen voor negatieve nettovermogensmutatiemethode 77.278.280,87 157.497.623,12

Overige 31.076.125,60 33.687.445,61

144.492.405,70 230.059.120,11

Voorzieningen voor toekomstige verliezen

De Voorzieningen voor toekomstige verliezen zijn bestemd 
om de verwachte toekomstige verliezen op niet-preste-
rende projecten te dekken. Omwille van de algemene ope-
rationele aard worden de toekenningen en herzieningen 
van deze voorziening in het operationele resultaat geboekt.

Voorzieningen voor nietterugvorderbare btw & 
belastingen

Het management voert jaarlijks een waardeverminderings-
test uit op de door belastingdiensten verschuldigde bedra-
gen. Wanneer het management vindt dat een positie noch 
kan worden geïnd noch worden gecompenseerd door hui-
dige of verwachte toekomstige belastingvorderingen, wor-
den Voorzieningen voor oninbare btw & belastingen geboekt 
om een dergelijk inbaarheidsrisico te dekken. Omwille van 
de algemene operationele aard worden de toekenningen 
en herzieningen van deze voorziening in het operationele 
resultaat geboekt.

Voorzieningen voor onderhoud en reparaties

De Voorzieningen voor onderhoud en reparaties worden 
geboekt om toekomstige dokkingskosten van de belang-
rijkste vaartuigen van de vloot te dekken. Deze dokkings-
kosten worden geraamd aan de hand van standaard onder-
houdskosten die worden bepaald op basis van elk vaartuig. 
Naar verwachting komt een dokking twee keer voor in een 
periode van vijf jaar. Omwille van de operationele aard wor-
den de toekenningen en herzieningen van deze voorziening 
in het operationele resultaat geboekt.

Overige

Deze voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op 
brownfieldprojecten en dekken alle verwachte toekomstige 
kosten voor de sanering van terreinen. Omwille van de ope-
rationele aard worden de toekenningen en herzieningen 
van deze voorziening in het operationele resultaat geboekt.
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15. Agio

DE EVOLUTIE VAN HET AGIO IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar 20.343.906,33 20.343.906,33

Verhoging van het jaar 0,00 0,00

Verlaging van het jaar 0,00 0,00

20.343.906,33 20.343.906,33

16. Wettelijke reserve

DE EVOLUTIE VAN DE WETTELIJKE RESERVE IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar 47.441.677,53 43.804.037,63

Toewijzing van resultaat vorig jaar 4.208.348,00 3.637.639,90

51.650.025,53 47.441.677,53

Luxemburgse vennootschappen zijn verplicht om minstens 5 % van de winst van het boekjaar toe te wijzen aan een wet-
telijke reserve totdat deze reserve gelijk is aan 10 % van het geplaatste kapitaal. Deze reserve mag niet worden uitgekeerd. 
Dit bedrag vertegenwoordigt enkel de Wettelijke reserve van de Vennootschap.

17. Overige reserves

DE EVOLUTIE VAN OVERIGE RESERVES IS ALS VOLGT: 2018 2017

Begin van het jaar (45.909.401,98) (47.305.144,00)

Variatie van de eerste consolidatieverschillen 715.356,71 1.395.742,02

(45.194.045,27) (45.909.401,98)

In 2018 en 2017 is de variatie van Overige reserves tijdens het jaar met name te wijten aan de overdracht van dochteron-
dernemingen.

18. Overgedragen resultaten

DE EVOLUTIE VAN DE OVERGEDRAGEN 
RESULTATEN IS ALS VOLGT:

2018 2017

Begin van het jaar 2.264.362.824,53 2.163.968.977,17

Resultaat van het vorige boekjaar 69.825.612,78 103.932.460,21

Toewijzing aan de wettelijke reserve (4.208.348,00) (3.637.639,90)

Overige (1.205.643,74) 99.027,05

2.328.774.445,57 2.264.362.824,53

19. Omrekeningsverschillen

DE EVOLUTIE VAN OMREKENINGS-
VERSCHILLEN IS ALS VOLGT:

2018 2017

Begin van het jaar (225.420.216,87) (205.077.357,40)

Omrekeningsvariatie van het jaar 4.062.969,03 (20.342.859,47)

(221.357.247,84) (225.420.216,87)
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De Omrekeningsverschillen vertegenwoordigen opbrengsten 
en verliezen die zijn ontstaan uit de omrekening in EUR 
van posten voor kapitaal, reserves, opbrengsten en kosten 
van geconsolideerde entiteiten waarvan de rekeningen in 

buitenlandse valuta worden gevoerd. Sinds 1 januari 2018 
is er een hyperinflatieaanpassing geboekt ten bedrage 
van 2.820.322,75 EUR wegens de devaluatie van ARS en de 
effecten ervan op de dochtermaatschappijen in Argentinië.

20. Voorzieningen voor belastingen

DE VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN 
ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Voorzieningen voor belastingen 25.774.425,61 36.038.515,07

Voorzieningen voor uitgestelde belastingen 1.492.027,96 0,00

27.266.453,57 36.038.515,07

Voorzieningen voor belastingen zijn onder meer voorzienin-
gen voor vennootschapsbelasting en belastingrisico’s voor 
de verschillende entiteiten geconsolideerd door de globale 
en proportionele integratiemethode. 

In 2018 is de nettopositie van uitgestelde belastingen 
negatief en is de eruit voortkomende nettopositie van 

uitgestelde belastingschulden geboekt onder Voorzieningen 
voor uitgestelde belastingen.

In 2017 was de nettopositie van uitgestelde belastingen 
positief en is de eruit voortkomende nettopositie van uit-
gestelde belastingvordering geboekt onder Overige vorde-
ringen.

21. Overige voorzieningen

DE OVERIGE VOORZIENINGEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Voorzieningen voor toekomstige verliezen 10.130.041,08 7.052.765,51

Voorzieningen voor oninbare btw & belastingen 4.502.115,70 5.085.768,18

Voorzieningen voor onderhoud en reparaties 21.505.842,45 26.735.517,69

Voorzieningen voor negatieve nettovermogensmutatiemethode 77.278.280,87 157.497.623,12

Overige 31.076.125,60 33.687.445,61

144.492.405,70 230.059.120,11

Voorzieningen voor toekomstige verliezen

De Voorzieningen voor toekomstige verliezen zijn bestemd 
om de verwachte toekomstige verliezen op niet-preste-
rende projecten te dekken. Omwille van de algemene ope-
rationele aard worden de toekenningen en herzieningen 
van deze voorziening in het operationele resultaat geboekt.

Voorzieningen voor nietterugvorderbare btw & 
belastingen

Het management voert jaarlijks een waardeverminderings-
test uit op de door belastingdiensten verschuldigde bedra-
gen. Wanneer het management vindt dat een positie noch 
kan worden geïnd noch worden gecompenseerd door hui-
dige of verwachte toekomstige belastingvorderingen, wor-
den Voorzieningen voor oninbare btw & belastingen geboekt 
om een dergelijk inbaarheidsrisico te dekken. Omwille van 
de algemene operationele aard worden de toekenningen 
en herzieningen van deze voorziening in het operationele 
resultaat geboekt.

Voorzieningen voor onderhoud en reparaties

De Voorzieningen voor onderhoud en reparaties worden 
geboekt om toekomstige dokkingskosten van de belang-
rijkste vaartuigen van de vloot te dekken. Deze dokkings-
kosten worden geraamd aan de hand van standaard onder-
houdskosten die worden bepaald op basis van elk vaartuig. 
Naar verwachting komt een dokking twee keer voor in een 
periode van vijf jaar. Omwille van de operationele aard wor-
den de toekenningen en herzieningen van deze voorziening 
in het operationele resultaat geboekt.

Overige

Deze voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op 
brownfieldprojecten en dekken alle verwachte toekomstige 
kosten voor de sanering van terreinen. Omwille van de ope-
rationele aard worden de toekenningen en herzieningen 
van deze voorziening in het operationele resultaat geboekt.
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Voorzieningen voor negatieve nettovermogenswaarde

De Voorzieningen voor negatieve nettovermogensmutatie-
projecten vertegenwoordigen de netto vermogensmutatiem
ethodewaardering van deze entiteiten, indien het toepassen 

van de nettovermogensmutatiemethode tot negatieve cij-
fers heeft geleid (zie ook Toelichting 8).

DE VOORZIENINGEN VOOR NEGATIEVE NETTOVERMOGENS-
MUTATIEPROJECTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 77.266.174,87 157.497.623,12

Neo Legia S.A., België 12.106,00 0,00

77.278.280,87 157.497.623,12

Eind 2018 en begin 2019 was er sprake van een aantal 
relevante gebeurtenissen binnen het GUPC-dossier. Deze 
worden samengevat in onderhavige toelichting 21 en 
toelichting 40 (Verdere gebeurtenissen).

• Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama (hierna 
GUPC) is een vennootschap naar het recht van de 
Republiek Panama (akte nr. 25931, 23 november 
2009). GUPC was opgericht met als enige doel de 
ontwikkeling, uitvoering en voltooiing van de werk-
zaamheden met betrekking tot het contract inzake het 
ontwerp en de bouw van de derde set sluizen van het 
Panamakanaal. Jan De Nul NV heeft een economisch 
belang van 15 % in het aandeelhouderschap van GUPC. 
Tot en met 31 december 2016 werd GUPC geconsoli-
deerd via de proportionele integratiemethode; sinds 
2017 wordt GUPC geconsolideerd via de nettover-
mogensmutatiemethode.

• Naar aanleiding van een door de contractant bete-
kende kennisgeving van opschorting naar het einde 
van het jaar 2013 hebben onderhandelingen over de 
verschillende aspecten van de voltooiing van de werken 
(financiering van kostenoverschrijdingen, voltooiings-
datum, nieuwe mijlpalen, enz.) geleid tot de onderteke-
ning van een Intentieverklaring tussen de contractant 
(GUPC) en de opdrachtgever (Autoridad del Canal 
de Panamá - ACP) waarbij deze kwesties aan bod 
kwamen, evenals de afhandeling van geschillen via de 
Raad voor geschillenbeslechting en de voor arbitrage 
bevoegde afdeling van de Internationale Kamer van 
Koophandel (ICC Arbitration).

• Tijdens het jaar 2016 werd de constructiefase van het 
project in Panama eindelijk afgerond.

• Op dit ogenblik zijn verschillende arbitragezaken (ICC 
Miami) zoals overeengekomen in de intentieverkla-
ring en besprekingen in verband met variatie-orders 
bij het contract nog steeds lopende. Er moet worden 
opgemerkt dat sinds 2014 en tot op heden GUPC een 
totaal toegekend bedrag van 301,0 miljoen USD heeft 
ontvangen. Een aantal toekenningen vonden plaats in 
2017 (8,2 miljoen USD). 

• Op basis van de intentieverklaring en relevante vari-
atie-orders was de resterende uitstaande financiële 
schuld van GUPC, netto na bovenstaande toekennin-
gen, tegen eind 2017 als volgt:

1. Voorschotten van de opdrachtgever tot 848 miljoen 
USD, waarvan:

 - 548 miljoen USD een vervaldatum heeft op 31 
december 2018;

 - 300 miljoen USD een vervaldatum heeft op 31 
december 2016, wat zou kunnen worden ver-
lengd tot 31 december 2018 op voorwaarde dat 
kredietbrieven met dezelfde einddatum worden 
uitgegeven. Deze voorwaarde is nog niet vervuld 
en de Opdrachtgever en de Contractant (met zijn 
aandeelhouders) zijn in dispuut over de vraag of en 
wanneer deze vooruitbetalingen moeten worden 
betaald (De “Arbitrage inzake vooruitbetalingen”). 

2. De financierende banken van GUPC hebben uitstaande 
leningen voor 254 miljoen USD (vergeleken met het 
originele bedrag uit 2014 van 400 miljoen USD), deze 
leningen liepen af op 15 maart 2019.

• Een negatieve toekenning door het arbitragepanel op 
12 december 2018 leidde tot de verplichting tot terug-
betaling van de vooruitbetalingen (van respectievelijk 
548 miljoen USD en 300 miljoen USD) ongeacht de 
arbitrages omtrent lopende zaken.

Naar aanleiding van dit besluit werden de Vooruitbetalingen 
afgehandeld.

 - 548 miljoen USD is betaald door de aandeelhouders 
van GUPC in december 2018.

 - 228 miljoen USD (resterende schuld van 300 mil-
joen USD oorspronkelijke voorschotten) is betaald 
door dezelfde aandeelhouders in het eerste kwar-
taal van 2019.

Aangezien de financiële blootstelling van JDN Group met 
betrekking tot het bovenstaande was gedekt door zijn voor-
zieningen, waren er geen gevolgen voor de cijfers van eind 
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2018 (behalve voor de kasuitgaven met betrekking tot het 
economische aandeel) en het eerste kwartaal van 2019 
(ook hier behalve voor de kasuitgaven in overeenstemming 
met het economische aandeel).

• De (ECA-gedekte) leningen aan GUPC (cf. 254 miljoen 
USD) zijn verlengd door zijn banken en de banken 
van ECA voor een bijkomende periode van 3 jaar met 
(bullet)vervaldatum op 15 maart 2022. Aangezien alle 
voorschotten worden (terug)betaald aan ACP heeft 
JDN zijn risico’s beperkt, met inbegrip van het risico op 
uitgaven van liquide middelen. Dit betekent nu dat, met 

uitzondering van volledig onvoorziene gebeurtenissen, 
elke winnende toekenning in het kader van de lopende 
arbitrages – rekening houdend met het aandeel van de 
groep in het project – een positief effect zou hebben op 
de toekomstige financiële resultaten van de groep en 
op de cashpositie van de groep.

De financiële blootstelling van de groep met betrekking tot 
het bovenstaande wordt gedekt door de Voorzieningen voor 
negatieve nettovermogensmutatieprojecten.

22. Schulden aan kredietinstellingen

DE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 
ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Langetermijnleningen en financiering 187.265.651,53 122.777.198,68

Bankkrediet en kortetermijnleningen 19.135,78 1.020.337,61

Handelspapier 125.000.000,00 137.150.000,00

Leasingschulden 733.076,16 1.245.129,92

313.017.863,47 262.192.666,21

DE LOOPTIJD VAN DE SCHULDEN AAN 
KREDIETINSTELLINGEN IS ALS VOLGT:

2018 2017

Minder dan één jaar 191.051.497,10 117.451.097,75

Tussen één en vier jaar 119.550.285,70 144.341.568,46

Vijf jaar en meer 2.416.080,67 400.000,00

313.017.863,47 262.192.666,21

In 2018 bevatte de post Langetermijnrekeningen en finan-
ciering onder meer een achtergestelde lening voor een 
bedrag van 75.000.000,00 EUR (2017: 75.000.000,00 EUR), 

te betalen tussen één en vier jaar. Deze lening is toegekend 
onder een faciliteitenovereenkomst voor 75.000.000,00 
EUR.

23. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover zij afzonderlijk op de voorraden in mindering 
worden gebracht

In 2018 omvatten de Ontvangen vooruitbetalingen op bestel-
lingen voor zover zij afzonderlijk op de voorraden in mindering 
worden gebracht vooruitbetalingen van klanten ten bedrage 

van 154.520.471,01 EUR (2017: 50.905.347,70 EUR). Deze 
toename is het gevolg van de verandering van boekhoud-
kundig beginsel (zie Toelichting 3.3).

24. Handelsschulden

DE HANDELSSCHULDEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Leveranciersrekeningen 212.817.667,71 147.776.807,44

Uit te geven nettofacturen 108.878.890,70 81.223.660,69

321.696.558,41 229.000.468,14
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De Voorzieningen voor negatieve nettovermogensmutatie-
projecten vertegenwoordigen de netto vermogensmutatiem
ethodewaardering van deze entiteiten, indien het toepassen 

van de nettovermogensmutatiemethode tot negatieve cij-
fers heeft geleid (zie ook Toelichting 8).

DE VOORZIENINGEN VOOR NEGATIEVE NETTOVERMOGENS-
MUTATIEPROJECTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 77.266.174,87 157.497.623,12

Neo Legia S.A., België 12.106,00 0,00

77.278.280,87 157.497.623,12

Eind 2018 en begin 2019 was er sprake van een aantal 
relevante gebeurtenissen binnen het GUPC-dossier. Deze 
worden samengevat in onderhavige toelichting 21 en 
toelichting 40 (Verdere gebeurtenissen).

• Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama (hierna 
GUPC) is een vennootschap naar het recht van de 
Republiek Panama (akte nr. 25931, 23 november 
2009). GUPC was opgericht met als enige doel de 
ontwikkeling, uitvoering en voltooiing van de werk-
zaamheden met betrekking tot het contract inzake het 
ontwerp en de bouw van de derde set sluizen van het 
Panamakanaal. Jan De Nul NV heeft een economisch 
belang van 15 % in het aandeelhouderschap van GUPC. 
Tot en met 31 december 2016 werd GUPC geconsoli-
deerd via de proportionele integratiemethode; sinds 
2017 wordt GUPC geconsolideerd via de nettover-
mogensmutatiemethode.

• Naar aanleiding van een door de contractant bete-
kende kennisgeving van opschorting naar het einde 
van het jaar 2013 hebben onderhandelingen over de 
verschillende aspecten van de voltooiing van de werken 
(financiering van kostenoverschrijdingen, voltooiings-
datum, nieuwe mijlpalen, enz.) geleid tot de onderteke-
ning van een Intentieverklaring tussen de contractant 
(GUPC) en de opdrachtgever (Autoridad del Canal 
de Panamá - ACP) waarbij deze kwesties aan bod 
kwamen, evenals de afhandeling van geschillen via de 
Raad voor geschillenbeslechting en de voor arbitrage 
bevoegde afdeling van de Internationale Kamer van 
Koophandel (ICC Arbitration).

• Tijdens het jaar 2016 werd de constructiefase van het 
project in Panama eindelijk afgerond.

• Op dit ogenblik zijn verschillende arbitragezaken (ICC 
Miami) zoals overeengekomen in de intentieverkla-
ring en besprekingen in verband met variatie-orders 
bij het contract nog steeds lopende. Er moet worden 
opgemerkt dat sinds 2014 en tot op heden GUPC een 
totaal toegekend bedrag van 301,0 miljoen USD heeft 
ontvangen. Een aantal toekenningen vonden plaats in 
2017 (8,2 miljoen USD). 

• Op basis van de intentieverklaring en relevante vari-
atie-orders was de resterende uitstaande financiële 
schuld van GUPC, netto na bovenstaande toekennin-
gen, tegen eind 2017 als volgt:

1. Voorschotten van de opdrachtgever tot 848 miljoen 
USD, waarvan:

 - 548 miljoen USD een vervaldatum heeft op 31 
december 2018;

 - 300 miljoen USD een vervaldatum heeft op 31 
december 2016, wat zou kunnen worden ver-
lengd tot 31 december 2018 op voorwaarde dat 
kredietbrieven met dezelfde einddatum worden 
uitgegeven. Deze voorwaarde is nog niet vervuld 
en de Opdrachtgever en de Contractant (met zijn 
aandeelhouders) zijn in dispuut over de vraag of en 
wanneer deze vooruitbetalingen moeten worden 
betaald (De “Arbitrage inzake vooruitbetalingen”). 

2. De financierende banken van GUPC hebben uitstaande 
leningen voor 254 miljoen USD (vergeleken met het 
originele bedrag uit 2014 van 400 miljoen USD), deze 
leningen liepen af op 15 maart 2019.

• Een negatieve toekenning door het arbitragepanel op 
12 december 2018 leidde tot de verplichting tot terug-
betaling van de vooruitbetalingen (van respectievelijk 
548 miljoen USD en 300 miljoen USD) ongeacht de 
arbitrages omtrent lopende zaken.

Naar aanleiding van dit besluit werden de Vooruitbetalingen 
afgehandeld.

 - 548 miljoen USD is betaald door de aandeelhouders 
van GUPC in december 2018.

 - 228 miljoen USD (resterende schuld van 300 mil-
joen USD oorspronkelijke voorschotten) is betaald 
door dezelfde aandeelhouders in het eerste kwar-
taal van 2019.

Aangezien de financiële blootstelling van JDN Group met 
betrekking tot het bovenstaande was gedekt door zijn voor-
zieningen, waren er geen gevolgen voor de cijfers van eind 
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2018 (behalve voor de kasuitgaven met betrekking tot het 
economische aandeel) en het eerste kwartaal van 2019 
(ook hier behalve voor de kasuitgaven in overeenstemming 
met het economische aandeel).

• De (ECA-gedekte) leningen aan GUPC (cf. 254 miljoen 
USD) zijn verlengd door zijn banken en de banken 
van ECA voor een bijkomende periode van 3 jaar met 
(bullet)vervaldatum op 15 maart 2022. Aangezien alle 
voorschotten worden (terug)betaald aan ACP heeft 
JDN zijn risico’s beperkt, met inbegrip van het risico op 
uitgaven van liquide middelen. Dit betekent nu dat, met 

uitzondering van volledig onvoorziene gebeurtenissen, 
elke winnende toekenning in het kader van de lopende 
arbitrages – rekening houdend met het aandeel van de 
groep in het project – een positief effect zou hebben op 
de toekomstige financiële resultaten van de groep en 
op de cashpositie van de groep.

De financiële blootstelling van de groep met betrekking tot 
het bovenstaande wordt gedekt door de Voorzieningen voor 
negatieve nettovermogensmutatieprojecten.

22. Schulden aan kredietinstellingen

DE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN 
ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Langetermijnleningen en financiering 187.265.651,53 122.777.198,68

Bankkrediet en kortetermijnleningen 19.135,78 1.020.337,61

Handelspapier 125.000.000,00 137.150.000,00

Leasingschulden 733.076,16 1.245.129,92

313.017.863,47 262.192.666,21

DE LOOPTIJD VAN DE SCHULDEN AAN 
KREDIETINSTELLINGEN IS ALS VOLGT:

2018 2017

Minder dan één jaar 191.051.497,10 117.451.097,75

Tussen één en vier jaar 119.550.285,70 144.341.568,46

Vijf jaar en meer 2.416.080,67 400.000,00

313.017.863,47 262.192.666,21

In 2018 bevatte de post Langetermijnrekeningen en finan-
ciering onder meer een achtergestelde lening voor een 
bedrag van 75.000.000,00 EUR (2017: 75.000.000,00 EUR), 

te betalen tussen één en vier jaar. Deze lening is toegekend 
onder een faciliteitenovereenkomst voor 75.000.000,00 
EUR.

23. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover zij afzonderlijk op de voorraden in mindering 
worden gebracht

In 2018 omvatten de Ontvangen vooruitbetalingen op bestel-
lingen voor zover zij afzonderlijk op de voorraden in mindering 
worden gebracht vooruitbetalingen van klanten ten bedrage 

van 154.520.471,01 EUR (2017: 50.905.347,70 EUR). Deze 
toename is het gevolg van de verandering van boekhoud-
kundig beginsel (zie Toelichting 3.3).

24. Handelsschulden

DE HANDELSSCHULDEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Leveranciersrekeningen 212.817.667,71 147.776.807,44

Uit te geven nettofacturen 108.878.890,70 81.223.660,69

321.696.558,41 229.000.468,14
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DE LOOPTIJD VAN DE HANDELSSCHULDEN 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

Minder dan één jaar 321.696.558,41 229.000.468,14

Tussen één en vier jaar 0,00 0,00

Vijf jaar en meer 0,00 0,00

321.696.558,41 229.000.468,14

25. Overige schulden

Belastingen

DE SCHULDEN VOOR BELASTINGDIENSTEN 
ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Belasting op salarissen 41.108.690,84 35.676.080,11

Btw-vorderingen 9.400.704,37 3.171.039,81

Voorheffing en andere belastingvorderingen 8.412.232,40 8.582.658,79

58.921.627,61 47.429.778,71

Sociale zekerheid

DE SCHULDEN VOOR SOCIALEZEKERHEIDS DIENSTEN 
ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Schulden voor socialezekerheidsdiensten 8.185.966,62 8.931.343,29

8.185.966,62 8.931.343,29

Overige schulden

DE OVERIGE SCHULDEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Te betalen lonen 24.607.762,63 22.763.883,87

Niet gerealiseerde winsten op forexposities 3.568.181,25 2.236.431,29

Te betalen interesten 5.267.774,27 7.011.998,65

Overige schulden 12.910.940,91 14.126.586,98

Andere financiering 60.167.884,00 60.167.884,00

106.522.543,06 106.306.784,79

DE LOOPTIJD VAN DE OVERIGE SCHULDEN 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

Minder dan één jaar 45.674.181,65 46.138.900,79

Tussen één en vier jaar 680.477,41 0,00

Vijf jaar en meer 60.167.884,00 60.167.884,00

106.522.543,06 106.306.784,79

In 2018 bevatte Overige financiering onder meer achter-
gestelde leningen voor een bedrag van 60.167.884,00 
EUR (2017: 60.167.884,00 EUR). De leningsovereenkomst 

vermeldt geen terugbetalingsdatum, maar de lening wordt 
geacht over vijf of meer jaren te worden betaald.
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26. Uitgestelde baten

DE UITGESTELDE BATEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Uitgestelde winst van joint ventures en projecten 0,00 20.270.365,21

Uitgestelde winst van ODS 13.618.201,64 11.016.700,25

Uitgestelde winst met betrekking tot schepen 29.503.687,54 29.751.426,88

Winst uit onderlinge verkoop van voorraden binnen de vennootschap 5.783.247,79 9.495.482,34

Overige 2.443.695,77 4.028.769,87

51.348.832,74 74.562.744,55

Naar aanleiding van de verandering van het boekhoudkun-
dige beleid (zie Toelichting 3.3) wordt de Uitgestelde winst 
van joint ventures en projecten niet langer onder deze post 
geboekt. Deze opbrengsten zijn geboekt als een bedrijfs-
resultaat. 

De Uitgestelde winst met betrekking tot schepen wordt gege-
nereerd door de financieringsstructuur die is opgezet door 
de groep en door schadevergoedingen van scheepsbou-
wers als gevolg van vertragingen bij de oplevering of pro-
blemen met de conformiteit. Deze inkomsten worden tijdig 
geboekt als operationeel of financieel resultaat (financiële 

structuur) of tegen het afschrijvingspercentage van het 
betrokken vaartuig (schadevergoedingen). 

De Winst uit onderlinge verkoop van voorraden binnen de ven-
nootschap vertegenwoordigt de geëlimineerde marge bij 
verkoop binnen de vennootschap op de verkoop van activa 
of voorraden wanneer deze marges niet aan een enkel item 
kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld: buizen). Deze 
marge wordt geboekt als operationeel resultaat over een 
periode van 2,5 jaar. In 2018 werden winsten geboekt voor 
een bedrag van 5.244.689,96 EUR (2017: 4.900.142,15 EUR) 
op de winst-en-verliesrekening onder Overige bedrijfsop-
brengsten.

27. Netto-omzet

DE NETTO-OMZET IS ALS VOLGT SAMEN GESTELD: 2018 2017

Maritieme werken, baggerwerken en offshore werken 75,28 % 72,27 %

Civiele werken 20,62 % 23,71 %

Milieu 4,10 % 4,02 %

100,00% 100,00 %

DE NETTO-OMZET IS ALS VOLGT SAMEN GESTELD: 2018 2017

Afrika 6,99 % 9,31 %

Amerika 17,37 % 26,25 %

Australië 1,18 % 2,35 %

Azië & Midden-Oosten 18,46 % 15,94 %

Europa 56,00 % 46,15 %

100,00 % 100,00 %
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DE LOOPTIJD VAN DE HANDELSSCHULDEN 
IS ALS VOLGT:

2018 2017
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Vijf jaar en meer 0,00 0,00
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Belasting op salarissen 41.108.690,84 35.676.080,11

Btw-vorderingen 9.400.704,37 3.171.039,81

Voorheffing en andere belastingvorderingen 8.412.232,40 8.582.658,79

58.921.627,61 47.429.778,71
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2018 2017
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8.185.966,62 8.931.343,29
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DE OVERIGE SCHULDEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMEN GESTELD:

2018 2017

Te betalen lonen 24.607.762,63 22.763.883,87

Niet gerealiseerde winsten op forexposities 3.568.181,25 2.236.431,29

Te betalen interesten 5.267.774,27 7.011.998,65

Overige schulden 12.910.940,91 14.126.586,98

Andere financiering 60.167.884,00 60.167.884,00

106.522.543,06 106.306.784,79

DE LOOPTIJD VAN DE OVERIGE SCHULDEN 
IS ALS VOLGT:

2018 2017

Minder dan één jaar 45.674.181,65 46.138.900,79

Tussen één en vier jaar 680.477,41 0,00

Vijf jaar en meer 60.167.884,00 60.167.884,00

106.522.543,06 106.306.784,79

In 2018 bevatte Overige financiering onder meer achter-
gestelde leningen voor een bedrag van 60.167.884,00 
EUR (2017: 60.167.884,00 EUR). De leningsovereenkomst 

vermeldt geen terugbetalingsdatum, maar de lening wordt 
geacht over vijf of meer jaren te worden betaald.
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26. Uitgestelde baten
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2018 2017

Uitgestelde winst van joint ventures en projecten 0,00 20.270.365,21
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Uitgestelde winst met betrekking tot schepen 29.503.687,54 29.751.426,88

Winst uit onderlinge verkoop van voorraden binnen de vennootschap 5.783.247,79 9.495.482,34

Overige 2.443.695,77 4.028.769,87

51.348.832,74 74.562.744,55

Naar aanleiding van de verandering van het boekhoudkun-
dige beleid (zie Toelichting 3.3) wordt de Uitgestelde winst 
van joint ventures en projecten niet langer onder deze post 
geboekt. Deze opbrengsten zijn geboekt als een bedrijfs-
resultaat. 

De Uitgestelde winst met betrekking tot schepen wordt gege-
nereerd door de financieringsstructuur die is opgezet door 
de groep en door schadevergoedingen van scheepsbou-
wers als gevolg van vertragingen bij de oplevering of pro-
blemen met de conformiteit. Deze inkomsten worden tijdig 
geboekt als operationeel of financieel resultaat (financiële 

structuur) of tegen het afschrijvingspercentage van het 
betrokken vaartuig (schadevergoedingen). 

De Winst uit onderlinge verkoop van voorraden binnen de ven-
nootschap vertegenwoordigt de geëlimineerde marge bij 
verkoop binnen de vennootschap op de verkoop van activa 
of voorraden wanneer deze marges niet aan een enkel item 
kunnen worden toegewezen (bijvoorbeeld: buizen). Deze 
marge wordt geboekt als operationeel resultaat over een 
periode van 2,5 jaar. In 2018 werden winsten geboekt voor 
een bedrag van 5.244.689,96 EUR (2017: 4.900.142,15 EUR) 
op de winst-en-verliesrekening onder Overige bedrijfsop-
brengsten.

27. Netto-omzet

DE NETTO-OMZET IS ALS VOLGT SAMEN GESTELD: 2018 2017

Maritieme werken, baggerwerken en offshore werken 75,28 % 72,27 %

Civiele werken 20,62 % 23,71 %

Milieu 4,10 % 4,02 %
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28. Overige bedrijfsopbrengsten

DE OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Verzekeringsuitkering 5.848.953,41 12.002.831,68

Opbrengsten van joint ventures 20.270.371,03 23.159.848,12

Herziening van operationele voorzieningen 23.056.325,62 11.866.602,62

Uitgestelde opbrengsten – schepen 2.893.023,50 2.895.756,52

Uitgestelde opbrengsten – overdrachten binnen bedrijf 5.244.689,90 4.976.936,95

Winst op overdracht van materiële vaste activa 24.049.600,62 6.062.832,70

Overige 24.313.225,31 26.324.113,62

105.676.189,39 87.288.922,21

Winsten op overdracht van materiële vaste activa moeten ook worden beschouwd als uitzonderlijke inkomsten.

29. Personeelskosten

In 2018 zijn, geconsolideerd via de globale integratieme-
thode, gemiddeld 6.041 personen tewerkgesteld door de 
entiteiten van de groep (2017: 6.125), daarvan zijn er 1.783 
(2017: 1.775) tewerkgesteld via externe rekruterings bureaus.

In 2018 zijn, geconsolideerd via de proportionele integra-
tiemethode, gemiddeld 417 personen tewerkgesteld door 
de entiteiten van de groep (2017: 684).

30. Waardecorrecties met betrekking tot vlottende activa

WAARDECORRECTIES MET BETREKKING TOT VLOTTENDE 
ACTIVA WORDEN ALS VOLGT ONDER VERDEELD:

2018 2017

Waardecorrecties op voorraden (1.634.055,20) (2.110.834,72)

Waardecorrecties op uitstaande vorderingen 4.414.973,80 (15.351.631,75)

2.780.918,60 (17.462.466,47)

De Waardecorrecties op voorraden vertegenwoordigen in 
2018 een toewijzing aan de waardecorrectie op Grond- en 

verbruiksstoffen voor een bedrag van 1.634.055,20 EUR 
(2017: 2.110.834,72 EUR).

31. Overige bedrijfsonkosten

DE OVERIGE BEDRIJFSONKOSTEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Erkenning van jointventureopbrengsten 6,12 0,00

Nettotoewijzing aan bedrijfsbelangen 22.738.412,84 26.701.689,18

Verliezen op overdracht van materiële vaste activa 1.439.250,28 4.858.946,58

Overige 24.621.293,71 35.355.643,93

48.798.962,95 66.916.279,69

De Nettotoewijzing aan bedrijfsbelangen omvat de toewijzing 
aan de overige voorzieningen (met inbegrip van voorzie-
ningen voor de sanering van grond en voor onderhoud en 
reparaties van schepen) voor een bedrag van 22.738.412,84 
EUR (2017: 26.701.689,18 EUR).

Verliezen op overdracht van materiële vaste activa moeten 
ook worden beschouwd als uitzonderlijke kosten.
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32. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

DE OVERIGE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE 
OPBRENGSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMEN-
GESTELD:

2018 2017

Renteopbrengsten 11.988.250,34 26.450.841,76

Wisselkoersverschillen - netto 6.085.525,76 0,00

Uitgestelde opbrengsten 8.045.637,84 9.412.016,87

Overige financiële opbrengsten 5.387,61 410,03

26.124.801,55 35.863.268,66

De Uitgestelde opbrengsten hebben te maken met de Uitgestelde winst met betrekking tot schepen (zie Toelichting 26).

33. Te betalen interesten en soortgelijke onkosten

TE BETALEN INTERESTEN EN SOORTGELIJKE 
ONKOSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Rentelasten 3.758.715,59 7.537.592,30

Wisselkoersverschillen - netto 0,00 22.118.250,90

Overige financiële lasten 5.988.789,20 16.505.038,28

9.747.504,79 46.160.881,48

34. Belastingen op winst of verlies

BELASTINGEN OP WINST OF VERLIES ZIJN 
ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Vennootschapsbelasting 21.202.967,90 44.761.103,05

Uitgestelde belastingen 1.353.125,26 (5.155.509,60)

22.556.093,16 39.605.593,45

35. Overige belastingen

Overige belastingen bestaan voornamelijk uit kosten voor bronbelasting.

36. Bezoldigingen die aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen zijn 
toegekend, alsmede de pensioenen die zijn ingegaan en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan

De bezoldigingen die aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen zijn toegekend, alsmede 
de pensioenen die zijn ingegaan en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan, zijn als volgt samengesteld:

2018 2017

Bestuurs- en leidinggevende organen 3.078.610,74 2.930.084,00

Toezichthoudende organen 0,00 0,00

37. Auditkosten

De auditkosten gemaakt in 2018 bedragen 1.297.717,00 EUR (2017 : 1.272.138,00 EUR).
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2.780.918,60 (17.462.466,47)

De Waardecorrecties op voorraden vertegenwoordigen in 
2018 een toewijzing aan de waardecorrectie op Grond- en 

verbruiksstoffen voor een bedrag van 1.634.055,20 EUR 
(2017: 2.110.834,72 EUR).

31. Overige bedrijfsonkosten

DE OVERIGE BEDRIJFSONKOSTEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Erkenning van jointventureopbrengsten 6,12 0,00

Nettotoewijzing aan bedrijfsbelangen 22.738.412,84 26.701.689,18

Verliezen op overdracht van materiële vaste activa 1.439.250,28 4.858.946,58

Overige 24.621.293,71 35.355.643,93

48.798.962,95 66.916.279,69

De Nettotoewijzing aan bedrijfsbelangen omvat de toewijzing 
aan de overige voorzieningen (met inbegrip van voorzie-
ningen voor de sanering van grond en voor onderhoud en 
reparaties van schepen) voor een bedrag van 22.738.412,84 
EUR (2017: 26.701.689,18 EUR).

Verliezen op overdracht van materiële vaste activa moeten 
ook worden beschouwd als uitzonderlijke kosten.
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32. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

DE OVERIGE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE 
OPBRENGSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMEN-
GESTELD:

2018 2017

Renteopbrengsten 11.988.250,34 26.450.841,76

Wisselkoersverschillen - netto 6.085.525,76 0,00

Uitgestelde opbrengsten 8.045.637,84 9.412.016,87

Overige financiële opbrengsten 5.387,61 410,03

26.124.801,55 35.863.268,66

De Uitgestelde opbrengsten hebben te maken met de Uitgestelde winst met betrekking tot schepen (zie Toelichting 26).

33. Te betalen interesten en soortgelijke onkosten

TE BETALEN INTERESTEN EN SOORTGELIJKE 
ONKOSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Rentelasten 3.758.715,59 7.537.592,30

Wisselkoersverschillen - netto 0,00 22.118.250,90

Overige financiële lasten 5.988.789,20 16.505.038,28

9.747.504,79 46.160.881,48

34. Belastingen op winst of verlies

BELASTINGEN OP WINST OF VERLIES ZIJN 
ALS VOLGT SAMENGESTELD:

2018 2017

Vennootschapsbelasting 21.202.967,90 44.761.103,05

Uitgestelde belastingen 1.353.125,26 (5.155.509,60)

22.556.093,16 39.605.593,45

35. Overige belastingen

Overige belastingen bestaan voornamelijk uit kosten voor bronbelasting.

36. Bezoldigingen die aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen zijn 
toegekend, alsmede de pensioenen die zijn ingegaan en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan

De bezoldigingen die aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen zijn toegekend, alsmede 
de pensioenen die zijn ingegaan en pensioenverplichtingen die zijn aangegaan, zijn als volgt samengesteld:

2018 2017

Bestuurs- en leidinggevende organen 3.078.610,74 2.930.084,00

Toezichthoudende organen 0,00 0,00

37. Auditkosten

De auditkosten gemaakt in 2018 bedragen 1.297.717,00 EUR (2017 : 1.272.138,00 EUR).
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38. Voorschotten en leningen die zijn verleend aan de leden van bestuurs-, leidinggevende en toezicht-
houdende organen

De voorschotten en leningen die tijdens het boekjaar zijn verleend aan de leden van deze organen, zijn als volgt samen-
gesteld:

2018 2017

Bestuurs- en leidinggevende organen 0,00 0,00

Toezichthoudende organen 0,00 0,00

De groep is tijdens het boekjaar geen enkele verplichting aangegaan namens de leden van deze organen.
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39. Niet in de balansstelling opgenomen verbintenissen

Garanties voor operaties

Per 31 december 2018 had de groep garanties voor opera-
ties uitgegeven voor een bedrag van 805.048.961,09 EUR (in 
2017: 762.270.404,40 EUR). Per 31 december 2018 had de 

groep garanties voor operaties ontvangen voor een bedrag 
van 351.776.748,23 EUR (in 2017: 283.246.950,79 EUR).

Hedgingderivaten

Het potentiële “mark-to-market”-verlies van de totale 
derivatenportefeuille bedraagt 6.288.646,88 EUR per 31 
december 2018 (in 2017: een winst van 9.731.159,07 EUR). 
Op basis hiervan zijn er geen uit te geven nettofacturen 
inbegrepen bij Overige voorzieningen of afgetrokken van 
Handelsdebiteuren.

De verplichtingen van de groep in derivaten bestaan uit:

1. Deviezentermijncontracten met betrekking tot ver-
schillende munteenheden voor een totaal bedrag van 
meer dan 108 miljoen USD (2017: 20 miljoen EUR), 
0 miljoen AUD (in 2017: 11 miljoen AUD), 6 miljoen 
BRL (in 2017: 0 miljoen BRL), 35.000 miljoen COP (in 
2017: 44.758 miljoen COP), 786 miljoen INR (in 2017: 
6.346 miljoen INR), 75 miljoen SEK (in 2017: 75 miljoen 
SEK), 10.547 miljoen TWD (in 2017: 1.897 miljoen 
TWD), 29.323 miljoen IDR (in 2017: 241 miljoen IDR), 
199 miljoen MXN (in 2017: 180 miljoen MXN), 0 miljoen 
TRY (in 2017: 3 miljoen TRY), 8 miljoen SGD (in 2017: 0 
miljoen SGD), 6 miljoen CAD (in 2017: 0 miljoen CAD), 
24 miljoen CNY (in 2017: 0 miljoen CNY) en 16 miljoen 
EGP (in 2017: 0 miljoen EGP). De termijn van de forex 
deals is tot september 2019 (in 2017: tot augustus 
2018). Het “mark-to-market”-verlies op Forex-
contracten bedraagt 4.011.889,39 EUR (in 2017: een 
winst van 10.701.298,90 EUR). Er is niks in mindering 

gebracht bij Handelsdebiteuren om het hedging-effect 
in rekening te brengen van de open posities aan het 
einde van het jaar. Er zijn geen voorzieningen beschik-
baar gemaakt in verband met de hedgingcontracten 
voor toekomstige posten voor vorderingen en 
schulden.

2. Renteswapcontracten om het risico van rente op 
langetermijnfinanciering te dekken. De globale 
notionele bedragen lopen op tot 122 miljoen EUR (in 
2017: 300 miljoen EUR). De looptijden zijn vastge-
steld tot februari 2026 (in 2017: tot januari 2018). Het 
“mark-to-market”-verlies op IRS- en IRC-contracten 
bedraagt 3.556.677,65 EUR (in 2017: een verlies 
van 2.105.027,98 EUR). Er zijn geen voorzieningen 
gevormd in verband met deze contracten omdat zij 
worden beschouwd als hedgingcontracten.

3. Energieswapcontracten om de schommeling van 
de brandstofprijzen te dekken. De globale notionele 
bedragen lopen op tot 27.218 MT. Hun vervaldatum 
loopt tot december 2019. De waardering van deze 
contracten per 31 december 2018 heeft geleid tot een 
potentiële winst voor een bedrag van 1.279.920,16 
EUR (in 2017: winst van 1.134.888,05 EUR). Aangezien 
deze contracten als hedging dienen, zijn er geen uit te 
geven nettofacturen voorzien.

Verbintenissen tot aankoop van materiële vaste activa

Per 31 december 2018 bedragen de verbintenissen met betrekking tot de aankoop op termijn van schepen binnen Materiële 
vaste activa ongeveer 107,3 miljoen EUR (in 2017: 159,1 miljoen EUR).

40. Verdere gebeurtenissens

Wij verwijzen naar toelichting 21 waar wordt beschreven 
dat JDN zijn aandeel van de voorschotten van 288 miljoen 
USD, plus interesten, tijdens het eerste kwartaal van 2019 

met zijn liquide middelen heeft betaald. Gezien de voor 
GUPC vastgelegde voorzieningen heeft dit dan ook geen 
effect op de winst-en-verliesrekening.
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38. Voorschotten en leningen die zijn verleend aan de leden van bestuurs-, leidinggevende en toezicht-
houdende organen
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