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 . 5PREFACE.

VOORWOORD

Tegen eind 2020 hoopten we allemaal ons normale leven 
en onze vrijheid te hervinden in een post-pandemisch 
tijdperk. Nieuwe versies van het virus hebben deze vroege 
wereldwijde uitfasering van COVID-19 echter verhinderd.

Aangezien het virus nog steeds een sterke bedreiging vormt 
en opnieuw een aantal regio’s in een of andere lockdown-
regeling heeft geplaatst, is de negatieve druk groot 
gebleven. Met name in grote delen van Azië bleef COVID-19 
een sterk ontwrichtende kracht voor toeleveringsketens 
en operationele bouwprocessen.

Wat de toekomst betreft, hebben we er alle vertrouwen in 
dat we onze winstgevendheid zullen kunnen herstellen. 
Zo is ons orderboek voor de komende jaren met 43% tot 
4.6 miljard euro gestegen.

Ook de impact op de operationele prestaties van Jan De Nul 
Group was in deze markten groot. Onze offshore-activiteiten 
in Taiwan hadden te lijden onder vertragingen ten gevolge 
van herhaalde quarantainemaatregelen, die zowel onze 
leveranciers van staalconstructies troffen als ook onze 
eigen installatieprestaties negatief beïnvloedden. Zelfs 
vandaag nog zien we uitbraken en nultolerantiemaatre-
gelen in de vorm van langere quarantaines en lockdowns 
van complete steden.

Het productiviteitsverlies voor onze activiteiten in Azië in 
2021 als gevolg van de daar genomen COVID-19-maatre-
gelen resulteerde in een beperkt verlies van 20 miljoen 
euro. Onze EBITDA van 231 miljoen euro toonde meer 
veerkracht en bleef op een aanvaardbaar niveau van 13% 
van de omzet. 

Sterk orderboek voor de komende jaren

Wat de toekomst betreft, hebben we er alle vertrouwen in 
dat we onze winstgevendheid zullen kunnen herstellen. 
Zo is ons orderboek voor de komende jaren met 43% tot 
4.6 miljard euro gestegen. Deze stijging is goed gespreid 
over onze verschillende activiteiten (baggerwerken, 
offshore, civiel, milieu) en verschillende geografische 
gebieden.

Wat nog belangrijker is: we werken momenteel aan ver-
schillende projecten (waarbij we de positie van voorkeurs-
leverancier hebben verworven) die we nog in de loop van 
dit jaar willen binnenhalen om zo ons orderboek verder 
aan te vullen.

Nieuwe uitdagingen

2022 is ook het jaar waarin de twee offshore schepen  
van de volgende generatie, Voltaire en Les Alizés, te water 
werden gelaten. Dit stelt Jan De Nul Group in staat  
om verder bij te dragen tot het inperken van de 
klimaatverandering.

Alhoewel verschillende signalen aangeven dat we opnieuw 
zullen kunnen aansluiten bij onze traditie van operationele 
uitmuntendheid en sterke resultaten, kunnen we er niet 
omheen dat we, met de aanhoudende bevoorradingspro-
blemen in deze pandemische tijden en, meer recent, de 
oorlog in Oekraïne, in een zeer turbulente omgeving werken 
en leven. Deze ongelukkige combinatie van onstabiele 
gebeurtenissen heeft tot nooit geziene prijsstijgingen en 
inflatierisico’s geleid.

Dit jaar kondigt zich daarom alweer als uitdagend aan. 
Daarom rekenen we andermaal op de flexibiliteit van ons 
personeel en de veerkracht van onze onderneming om 
deze nieuwe uitdagingen waar mogelijk het hoofd te bieden.

Om Heraclitus te citeren: “Verandering is de enige 
constante”

Paul Lievens

CFO Jan De Nul Group

Wat de toekomst betreft,  
hebben we er alle vertrouwen 
in dat we onze winstgevendheid 
zullen kunnen herstellen.  
Zo is ons orderboek voor de 
komende jaren met 43% tot  
4.6 miljard euro gestegen
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FINANCIËLE KERNCIJFERS

EXTREEM STERKE 
SOLVABILITEITSRATIO 
DANKZIJ VOLLEDIGE 
WINSTRESERVERING

4.413   
BALANSTOTAAL 

(MILJOEN EURO)

2.951  
EIGEN VERMOGEN 
(MILJOEN EURO)

2.192 
VASTE ACTIVA 

(MILJOEN EURO)

67% 
SOLVABILITEITSRATIO 

2020

198 
NETTO CASHPOSITIE 

(MILJOEN EURO)

20
NETTOWINST  
(MILJOEN EURO)

231
EBITDA  
(MILJOEN EURO)

13%  
EBITDA-MARGE  
2020

OMZET: VERGELIJKING OVER 5 JAAR IN MILJOEN EURO

1.737

2021

1.908

2020

1.708

2018

2.030

20192017

1.758
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RESULTATENREKENING

Jan De Nul Group is een toonaangevende wereldspeler op 
het gebied van bagger- en maritieme bouwwerken, gespe-
cialiseerde diensten voor de offshore olie-, gas- en 
hernieuwbare energiemarkt, civieltechnische werken, mili-
euactiviteiten en projectontwikkeling.

2021 is een uitdagend jaar gebleken voor Jan De Nul Group 
als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden en de 
aanhoudende impact op de dagelijkse activiteiten van de 
uitzonderlijke maatregelen die werden genomen om het 
hoofd te bieden aan de COVID-19 pandemie. In 2021 
realiseerde Jan De Nul Group een omzet van meer dan 1.7 
miljard. De EBITDA klokte af op 231 miljoen euro of 13% 
van de omzet.

Na aftrek van afschrijvingen, financiële kosten en belastingen, 
komt de groep uit op een netto verlies van 20 miljoen euro. 
De vooruitzichten van de groep blijven echter positief, met 
een ongeëvenaard omvangrijk orderboek voor de komende 
jaren van maar liefst 4.6 miljard euro.

MARITIEME BAGGER- EN OFFSHOREWERKEN

De maritieme bagger- en offshoresector bleef met 73% van 
de totale omzet van de groep de hoeksteen van de activiteiten 
van Jan De Nul Group.

De maritieme baggeractiviteiten omvatten in 2021 onder 
andere onderhoudsbaggerwerken in de haven van Hamburg, 
Duitsland. Verder voerde Willem van Rubroeck, de grootste 
en krachtigste cutterzuiger in de wereldwijde vloot van 
Jan De Nul, zijn eerste projecten uit in Mauritanië, Afrika. 
Willem van Rubroeck werd ingeschakeld voor het verdiepen 
van het toegangskanaal, het havenbekken en de nieuwe 
aanlegkade naast de nieuwe ARISE-haventerminal in 
Nouakchott. In de Verenigde Arabische Emiraten voltooide 
Jan De Nul Group de ‘Dibba-terminal voor bulkgoederen 
– Projectpakket 3’, waarbij de vaargeul, het havenbekken 
en de visserijhaven werden gebaggerd, en haveninfrastruc-
tuurwerken werden uitgevoerd. In Azië voerde Jan De Nul 
Group onderhoudsbaggerwerken uit in de bestaande binnen- 
en buitenkanalen van Rabnabad in Payra Port, Bangladesh. 
In 2022 start Jan De Nul Group er met verdiepingsbagger-
werken om het bestaande Rabnabad-kanaal verder te 
verdiepen. In Latijns-Amerika exploiteert en onderhoudt 
Jan De Nul Group het toegangskanaal tot de haventerminals 
van Guayaquil, Ecuador, in het kader van een concessiecon-
tract voor 25 jaar.

De offshore divisie was andermaal betrokken bij de bouw 
van verschillende offshore windmolenparken, binnen en 
buiten Europa. In Denemarken installeerde Jan De Nul Group 
72 windmolens voor het offshore windmolenpark Kriegers 
Flak en in Frankrijk gingen de voorbereidende werken van 
start voor de installatie van windturbines voor het offshore 
windmolenpark Saint-Nazaire. Buiten Europa, meer bepaald 
in Taiwan, is Jan De Nul Group verantwoordelijk voor de 
levering, het transport en de installatie van funderingen, 
kabels en windturbinegeneratoren voor 21 Hitachi-turbines 
van 5.2 MW voor het TPC Changhua offshore windmolenpark. 
De installatiewerken werden voltooid in december 2021. Nog 
in Taiwan voert Jan De Nul Group het EPCI-contract uit voor 
het ontwerp, de levering en de installatie van 47 WTG-fun-
deringen, 4 exportkabels en 47 kabels tussen de turbines 
voor het Formosa 2 offshore windmolenpark.

Voorts voert de offshore divisie diverse andere diensten uit, 
zoals de installatie van kabels en umbilicals, het baggeren 
en dichten van kabelsleuven, en rotsinstallatiewerken. In 
Griekenland leverde Jan De Nul Group de installatie op van 
een 135 kilometer lange onderzeese kabel om Kreta en het 
Griekse vasteland met elkaar te verbinden. In Senegal en 
Mauritanië installeerde het rotsinstallatieschip Simon Stevin 
meer dan twee miljoen ton rotsblokken voor de bouw van 
de Tortue LNG-hub. Tot slot zijn in Taiwan de rotsinstalla-
tiewerken voor de offshore windmolenparken van Greater 
Changhua van start gegaan.

CIVIELE WERKEN

Met meer dan 25% van de totale omzet van de groep blijven 
de civiele activiteiten een stabiel en constant onderdeel van 
Jan De Nul Group. De civiele divisie heeft een grote ver-
scheidenheid aan projecten in haar portefeuille en focust 
daarbij vooral op complexe ontwerp- en engineeringprojec-
ten, zowel in België als in het buitenland. Het type projecten 
varieert van gebouwen over vervoersinfrastructuur tot 
waterinfrastructuur zoals kaaimuren en sluizen. De civiele 
divisie biedt haar diensten aan particuliere en publieke 
opdrachtgevers aan en participeert in Publiek-Private 
Samenwerkingsverbanden (PPS). In België bouwde 
Jan De Nul Group samen met een partner een nieuw recy-
clagecentrum voor huishoudelijke verpakkingen dat tot 5,000 
afvalzakken per uur zal kunnen verwerken. Verder zette 
Jan De Nul Group de bouw van het Grand Hôpital de Charleroi 
verder en droeg het bij tot de renovatie van de Annie 
Cordy-tunnel in Brussel. Tot slot startten Jan De Nul Group 
en zijn partners ook met de bouw van metrostations en van 
575 meter aan ondergrondse tunnels in Brussel.
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MILIEUWERKEN

Envisan, de milieudivisie van Jan De Nul Group, legt zich 
toe op milieutechnologische oplossingen. De milieuacti-
viteiten blijven een stabiele bijdrage leveren aan de totale 
omzet van de groep. Om deze activiteiten te ondersteunen, 
bezit en exploiteert Jan De Nul Group zes grond- en sedi-
mentvalorisatiecentra in België en Frankrijk. In Antwerpen, 
België, leverde Envisan de bodemsaneringswerken op de 
site van Fort Filips op. Zoals in de vorige jaren werkt het 
milieusegment nauw samen met de maritieme en civiele 
divisie en in het bijzonder met de projectontwikkelings-
partner van de Groep, PSR Brownfield Developers. Deze 
laatste is gespecialiseerd in de sanering, herbestemming 
en duurzame ontwikkeling van vervuilde industriële sites 
en onderbenutte terreinen.

GEOGRAFISCHE AANWEZIGHEID

Als wereldspeler is Jan De Nul Group actief op alle 
continenten. Europa blijft met 40% het meeste bijdragen 
aan de omzet van de groep. Dit wordt vooral verklaard 
door het feit dat alle divisies van de groep zeer actief zijn 
in deze regio. Ook Azië en het Midden-Oosten blijven voor 
Jan De Nul Group met een aandeel van 32% heel belangrijke 
regio’s, vooral dankzij de offshore windactiviteiten van de 
groep in Taiwan. Verder blijft Jan De Nul Group ook actief 
in Latijns-Amerika, waar het 16% van de omzet van de 
groep realiseert. De resterende omzet van 2021 volgt uit 
activiteiten in Afrika (11%) en Australië (1%).

OMZET NAAR 
ACTIVITEIT

73% 
BAGGER 
EN OFFSHORE

25% 
CIVIEL

2%
MILIEU

REGIONALE VERDELING 
VAN DE OMZET

32%
AZIË & MIDDEN-OOSTEN

11% 
AFRIKA

1% 
AUSTRALIË16% 

AMERIKA

40%
EUROPA
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BALANS
SOLVABILITEIT

In het boekjaar 2021 bestendigde Jan De Nul Group zijn 
sterke solvabiliteitspositie met een ratio van 67%. Het 
eigen vermogen bleef eind 2021 op een stabiel niveau van 
2,951 miljoen euro. Jan De Nul Group handhaaft zijn beleid 
van volledige winstinhouding (geen uitkering van 
dividenden).

LIQUIDITEIT & NETTO FINANCIËLE SCHULD

Jan De Nul Group is al sinds 2014 netto schuldenvrij en heeft 
deze positie kunnen aanhouden, ondanks een constant en 
sterk investeringsbeleid. Eind 2021 zijn er niet minder dan 
vier schepen in aanbouw voor Jan De Nul Group: twee 
offshore schepen (jack-up installatieschip Voltaire en 
hijsschip Les Alizés) en twee waterinjectie baggerschepen.

Eind 2021 bedroeg de netto cashpositie 198 miljoen euro. 
Op 31 december 2021 beschikte Jan De Nul Groep over  
702 miljoen euro aan liquide middelen, tegenover 555 miljoen 
euro een jaar eerder.

Deze solide balans is een belangrijke troef van Jan De Nul 
Group, zeker binnen de context van economische volatiliteit, 
toekomstige investeringen en een zeer concurrerende markt.

VASTE ACTIVA

Als globale speler focust Jan De Nul Group op het lange-
termijnperspectief. Dit weerspiegelt zich onder andere in 
de voortdurende vernieuwing en modernisering van zijn 
vloot en uitrusting. De vaste activa op de balans bleven 
eind 2021 stabiel en bedroegen 2,192 miljoen euro  
(2,336 miljoen euro in 2020). De vloot is goed voor meer 
dan 70% van de vaste activa van de groep.

BALANSTOTAAL 
(IN MILJOEN EURO)

EIGEN VERMOGEN 
(IN MILJOEN EURO)

2021

4.413

2.951

2020

4.102

2.950

2018

3.918

2.859

2019

4.335

2.941

2017

3.739

2.823
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11ORDER BOOK.

ORDERBOEK
NIEUW ORDERBOEKRECORD VAN 4.6 MILJARD EURO

Het investeringsprogramma van Jan De Nul Group richt 
zich naar de toekomst. Met behulp van deze investeringen, 
met de nadruk op duurzaamheid door het gebruik van 
klimaatvriendelijke technologie, wil de groep zijn 
marktaandeel voor al zijn activiteiten behouden of vergroten.

Met permanente investeringen in mensen en eigen 
materieel blijft Jan De Nul Group een toonaangevende en 
betrouwbare expert in al wat hij 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 
zijn financiële slagkracht, klanten overtuigen om hun 
projecten aan Jan De Nul Group toe te vertrouwen. 
Bovendien heeft Jan De Nul Group veel ervaring in het 
faciliteren van exportkredietconstructies en andere finan-
cieringsvoorstellen voor zijn klanten.

Dit resulteert in een stijging van het orderboek eind 
2021 tot 4.6 miljard euro tegenover 3.2 miljard euro in 
2020.

EEN GEDIVERSIFIEERDE PROJECTPORTEFEUILLE

Jan De Nul Group is een globale, multidisciplinaire groep, 
actief in maritieme bouw-, bagger- en offshorewerken, 
civiele werken en milieuwerken. De projecten in zijn 
orderboek zijn dan ook zeer divers van aard en geografisch 
goed gespreid.

Het orderboek van Jan De Nul Group omvat verschillende 
grote projecten, waarvan hieronder een selectie wordt 
voorgesteld:

• In juni 2021 ondertekende Jan De Nul Group een 
contract met de havenautoriteit van Payra Port in 
Bangladesh voor technische studies en verdiepings- en 
onderhoudsbaggerwerken in de toegangskanalen van 
Payra Port in Bangladesh, met inbegrip van het 
baggeren van de draaikommen en de anker- en aan-
legplaatsen in het Rabnabad-kanaal. Het contract is 
een half miljard euro waard.

• In Ecuador heeft Jan De Nul Group een concessieover-
eenkomst voor verdiepings- en onderhoudsbaggerwer-

ken in het 95 km lange toegangskanaal naar de haven 
van Guayaquil. In 2019 wist Jan De Nul Group de ver-
diepingsbaggerwerken te voltooien. Nu volgt het 
onderhoud en de uitbating van het kanaal voor de 
volgende 22 jaar.

• In Buenos Aires, Argentinië, is Jan De Nul Group gestart 
met de baggerwerken voor de verdieping en verbreding 
van AGP Port of Buenos Aires. Aansluitend zal Jan De 
Nul Group de diepte en breedte gedurende een periode 
van 24 maanden tot 2023 onderhouden.

• In Taiwan zet Jan De Nul Group de onderhoudsbagger-
werken in de haven van Mailiao verder. Na het onder-
houdscontract voor de periode 2018-2020 is een nieuw 
contract voor nog eens drie jaar tot en met 2023 
toegekend.

• In Manila, in de Filippijnen, werkt Jan De Nul Group 
aan verschillende landwinningsprojecten.

• Eind 2021 kende een consortium van Korea Electric 
Power Corporation (KEPCO), Electricité de France (EDF) 
en Kyushu Electric Power Japan het contract voor de 
installatie van HVDC-kabels en omvormers voor het 
ADNOC-TAQA Lightning Project in Abu Dhabi (Verenigde 
Arabische Emiraten) toe aan een consortium van Jan 
De Nul Group en Samsung C&T. Jan De Nul Group zal 
instaan voor het ontwerp, de installatie, het ingraven 
en de bescherming van twee kabelclusters van in totaal 
bijna 1,000 km. Deze kabels zullen de eilanden Al 
Ghallan en Das in de Arabische Golf verbinden met de 
onshore omvormerstations in Al Mirfa en Shuweihat.

• In 2021 zette Jan De Nul de bouwwerken voor zijn derde 
offshore windmolenpark in Taiwan, het Formosa 2 
offshore windmolenpark met een capaciteit van 376 
MW, verder. In Taiwan werkten we verder aan de 
installatie van de pijlers voor de jacketfunderingen, 
terwijl ook de fabricage van de jacketfunderingen werd 
voortgezet en de eerste jackets voltooid en naar Taiwan 
vervoerd werden. We installeerden ook de vier 
exportkabels, trokken deze door de eerder aangelegde 
HDD’s en verbonden ze met de landkabels in de ver-
zamelbaaien voor de overgangsstukken. In de loop van 
2022 en parallel met de verdere installatie van de fun-
deringspijlers, zullen we na het verwijderen van de 
grondpluggen en het schoonmaken van de pijlers de 
jacketfunderingen installeren zodat de nat opgeslagen 
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exportkabels kunnen ingetrokken en de kabels tussen 
de turbines gelegd, begraven, ingetrokken en in het 
overgangsstuk van de jackets aangesloten kunnen 
worden. Voor het verwijderen van grondpluggen, het 
leggen van kabels, het graven van sleuven en het 
installeren van filterunits zal Jan De Nul Group het 
schip Connector inzetten. Deze werken zullen in 2022 
worden afgerond.

•  Jan De Nul Group zorgt ook voor het transport en de 
installatie van de windturbines voor het offshore wind-
molenpark Saint-Nazaire in Frankrijk. De voorberei-
dende werkzaamheden voor de zeebodem werden in 
2021 afgerond en het jack-up installatieschip Vole au 
vent zal in 2022 de 80 windturbines installeren.

• In het Verenigd Koninkrijk staat Jan De Nul Group, 
vanaf 2023, in voor het transport en de installatie van 
de GE Haliade-X offshore windturbines voor de Dogger 
Bank Offshore windmolenparken, 130 km voor de kust 
van Yorkshire. De Voltaire, ‘s werelds grootste offshore 
jack-up installatieschip van Jan de Nul Group, zal deze 
opdracht gedurende een periode van drie opeenvol-
gende jaren uitvoeren. De Dogger Bank windmolen-
parken met een totale capaciteit van 3.6 GW, die in 
drie fasen van 1.2 GW in de Noordzee zullen worden 
opgeleverd, wordt na oplevering het grootste offshore 
windmolenpark ter wereld en is een joint venture tussen 
SSE Renewables en Equinor. Na de voltooiing zal 
Dogger Bank voldoende energie genereren om elk jaar 
4.5 miljoen huishoudens van energie te voorzien, goed 
voor ongeveer 5% van de elektriciteitsbehoeften van 
het Verenigd Koninkrijk.

• In april 2020 ondertekenden Jan De Nul Group en zijn 
partner de contracten voor de levering en installatie 
van hoogspanningskabels tussen de Nederlandse 
offshore windparken ‘Hollandse Kust Noord’ en 
‘Hollandse Kust West Alpha’ en het elektriciteitsnet 
op het vasteland. De eigenlijke installatiewerken gaan 
in 2022 van start met de installatie van de kofferdam 
en de verzamelbaaien voor de overgangsstukken. Het 
kabellegschip Isaac Newton zal naar Zuid-Korea varen 
om er de onderzeese kabels te laden en zal deze bij 
terugkeer in Nederland installeren. De kabels zullen 
met behulp van de jet trenchers UTV 1200 (offshore 
gedeelte) en Moonfish (gedeelte nabij de kust) 
ingegraven worden. De verhoogde graafmachine 
Starfish en een sleephopperzuiger zullen de 
voorafgaande schoonveegwerken voor hun rekening 
nemen. Het installatieschip voor onderzeese steen-
stortwerken Adhémar de Saint-Venant zal voor en na 
het leggen van de kabels de steenbermen aan de 
kruisingen installeren.

• In oktober 2021 ondertekende Jan De Nul Group een 
contract met Ørsted Wind Power A/S voor het transport 
en de installatie van 107 funderingen en een offshore 

onderstation voor de offshore windmolenparken Gode 
Wind 3 en Borkum Riffgrund 3. Het transport en de 
installatie zullen in 2023 starten.

• In de Verenigde Staten werd Jan De Nul Group, samen 
met onderaannemer JDR Cable Systems, door Vineyard 
Wind, een joint venture tussen Avangrid Renewables, 
een dochteronderneming van AVANGRID, Inc., en 
Copenhagen Infrastructure Partners, geselecteerd voor 
de levering en installatie van ongeveer 210 kilometer 
kabels tussen de turbines van het Vineyard Wind 
1-project. De 66V-kabels tussen de turbines zullen 62 
GE Haliade-X-turbines met elkaar verbinden om elek-
triciteit over te brengen naar een offshore onderstation. 
Vanuit dit onderstation gebeurt vervolgens de 
transmissie naar het net.

• In België werkt Jan De Nul Group mee aan de bouw 
van de Scheldetunnel in het kader van het Oosterweel-
project. De Scheldetunnel is het belangrijkste verbin-
dingselement in de Oosterweelverbinding en het 
sluitstuk aan de noordzijde van de Antwerpse Ring. De 
tunnel heeft een totale lengte van 1,800 m en zal 
volgens de afgezonken tunnelmethode gebouwd 
worden. Acht tunnelelementen van elk ongeveer 60,000 
ton zullen in de achterhaven van Zeebrugge gebouwd 
en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde 
naar Antwerpen gesleept worden. Daar worden ze in 
een gebaggerde sleuf op de bodem van de Schelde 
afgezonken.

• Nog in België werken Jan De Nul Group en zijn con-
sortiumpartner verder aan de bouw van het Grand 
Hôpital de Charleroi. De opening is gepland voor 2024. 
Het complex van 145,000 m² wordt gebouwd op een 
terrein van bijna 17 hectare en zal 900 bedden tellen.

• In het kader van het Constitution-contract in Brussel 
zijn Jan De Nul Group en zijn partners ook gestart met 
de bouw van, onder andere, de metrostations Toots 
Thielemans en Lemonnier en van 575 meter aan 
ondergrondse tunnels in Brussel.

• Jan de Nul NV en EEG zullen in Antwerpen, België, 
een nieuwe gevangenis bouwen. Dit project maakt 
deel uit van het masterplan van de federale regering 
voor een humane detentie en internering. Na de 
oplevering begin 2025 zal de nieuwe penitentiaire 
inrichting in Antwerpen de bestaande, verouderde 
gevangenis aan de Begijnenstraat vervangen. De 
nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 440 gedeti-
neerden. De bouw van de gevangenis is een Publiek-Pri-
vate Samenwerking waarbij de overheid samenwerkt 
met particuliere bedrijven om het project te realiseren. 
Het consortium Hortus Conclusus zorgt voor het 
ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud 
van de nieuwe gevangenis. De bouwwerken zullen 
starten in 2022 en in 2025 rond zijn.
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INVESTERINGEN
VLOOT

OFFSHORE INSTALLATIEVLOOT

Met een duidelijke focus op de offshore energieprojecten 
van morgen, investeert Jan De Nul Group strategisch in zijn 
gespecialiseerde vloot voor de offshore energiemarkt.

In het voorjaar van 2019 bestelde Jan De Nul Group het 
offshore jack-up installatieschip Voltaire bij de scheepswerf 
COSCO Shipping Heavy Industry. De kiel van dit schip werd 
gelegd in maart 2021 en het werd te water gelaten in januari 
2022. De oplevering wordt in de tweede helft van 2022 
verwacht, net op tijd voor zijn allereerste opdracht voor het 
offshore windmolenpark Dogger Bank in het Verenigd 
Koninkrijk.

In het najaar van 2019 bestelde Jan De Nul Group het 
drijvende installatieschip Les Alizés bij de scheepswerf 
China Merchants Industry Holding Co. De kiel van dit schip 
werd gelegd in april 2021 en ook dit schip werd in januari 
2022 te water gelaten. Het schip zal in de tweede helft van 
2022 in de vloot van Jan De Nul komen. Bij zijn eerste 
opdracht zal het schip helpen bij de installatie van de 
offshore windparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3.

Om Les Alizés optimaal voor te bereiden op zijn eerste 
opdrachten, bestelde Jan De Nul Group ook een grijper met 
bewegingscompensatie en een transportsysteem op rails 
voor de manipulatie van de monopijlers aan boord. Deze 
tools zullen de operationele controle tijdens offshore 
operaties verhogen, waardoor een veilige, efficiënte en 
uiterst precieze installatie van de volgende generatie 
monopijlers mogelijk wordt. De oplevering is voorzien voor 
begin 2023.

 

EERSTE ZEEWAARDIGE INSTALLATIESCHEPEN 
MET EXTREEM LAGE KOOLSTOFVOETAFDRUK
Voltaire en Les Alizés zijn uitgerust met een zeer 
geavanceerd dubbel uitlaatgassysteem. Dit systeem 
verwijdert tot 99% van de nanodeeltjes uit de 
emissies met behulp van een dieselpartikelfilter 
(DPF). Het vermindert ook de uitstoot van NOx en 
andere verontreinigende stoffen door middel van 
een geselecteerd katalytisch reductiesysteem (SCR) 
tot niveaus die in overeenstemming zijn met de EU 
Stage V-regelgeving.

BAGGERVLOOT 

In januari 2021 heeft de COSCO Dalian-scheepswerf in 
China de sleephopperzuiger Galileo Galilei opgeleverd. 
Dit baggerschip heeft twee afzonderlijke hoppers aan 
boord met een totale capaciteit van 18,000 m³. Hierdoor 
kan het gebaggerde materiaal gelijkmatig over beide 
hoppers worden verdeeld voor een optimale controle over 
de lading en de diepgang.

In mei 2021 bestelde Jan De Nul Group het waterinjec-
tiebaggerschip (WID) Pancho bij scheepswerf Neptune 
Construction BV in Nederland. Het schip is gebaseerd op 
het beproefde Eurotug-ontwerp van de scheepswerf, 
gecombineerd met een baggerinstallatie die door 
Jan De Nul Group ontworpen en geleverd werd. De Pancho 
werd in een recordtijd van 10 maanden geleverd en is in 
april 2022 in de vloot gekomen. Intussen heeft Group ook 
een optie genomen op een zusterschip, dat in de tweede 
helft van 2022 zal worden geleverd.



LANDMATERIEEL

Jan De Nul Group investeert voortdurend in de uitbreiding en 
vernieuwing van zijn landmaterieel om zijn wereldwijde activiteiten 
te ondersteunen. Hierbij gaat Jan De Nul Group altijd voor de meest 
innovatieve technologieën, die voldoen aan de strengste milieueisen. 
De juiste machine voor de juiste toepassing.

In 2021 breidde Jan De Nul Group zijn landmaterieel uit met:

• 3 zware kabelkranen (met een capaciteit van 2x200 ton en 
1x130 ton)

• 1 kabelkraan (capaciteit van 150 ton)

• 2 telescopische kranen (capaciteit van 50 ton)

• 15 graafmachines (capaciteit van 5 tot 150 ton)

Bovendien scoorde Jan De Nul Group een Belgische primeur door 
twee dieselelektrische bulldozers (type Caterpillar D6 XE LGP) in 
gebruik te nemen. Deze bulldozers voldoen aan de EU Fase 5-emis-
sienormen en realiseren een brandstofbesparing van meer dan 
20% in vergelijking met een conventionele bulldozer.

Uit al deze investeringen blijkt een duidelijk engagement om de 
uitstoot verder te verminderen door machines aan te kopen die 
aan de strengste emissievoorschriften voldoen.

Voor zijn dochteronderneming, funderingsspecialist Soetaert, 
investeerde Jan De Nul Group in een nieuwe state-of-the-art fun-
deringsinstallatie van het type Fundex F3500, waarmee funderings-
palen met een diameter van 1.2 m en een totale lengte van 35 m 
kunnen worden geïnstalleerd.

Tegelijkertijd bestelde Jan De Nul Group een robot om het reinigen 
van bekistingen te automatiseren. Deze robot verhoogt de efficiëntie 
van het reinigingsproces van bekistingen, vermindert het aantal 
manuele tussenkomsten en verbetert de operationele veiligheid.
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OORDEEL 

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening van JAN DE 
NUL GROUP* gecontroleerd; zij omvat de geconsolideerde 
balans per 31 december 2021 en de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op dat 
moment, alsook de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening, inclusief een samenvatting van belangrijke 
waarderingsregels.

Naar onze mening geeft de bijgevoegde geconsolideerde 
jaarrekening in alle materiële opzichten een getrouw beeld 
van de geconsolideerde financiële situatie van de 
vennootschap per 31 december 2021 en van de geconso-
lideerde resultaten van haar activiteiten voor het boekjaar 
dat op die datum is afgesloten in overeenstemming met 
de Luxemburgse wet- en regelgeving met betrekking tot 
de opstelling en presentatie van de geconsolideerde 
jaarrekening. 

BASIS VOOR OORDEEL

We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming 
met de wet van 23 juli 2016 betreffende het beroep van 
accountant (Wet van 23 juli 2016) en met de International 
Standards on Auditing (“ISA’s”) zoals voor Luxemburg 
goedgekeurd door de “Commission de Surveillance du 
Secteur Financier” (“CSSF”). Onze verantwoordelijkheden 
krachtens deze wetten en normen worden verder 
beschreven onder de rubriek “Verantwoordelijkheden van 
de Réviseur d’Entreprises Agréé voor de controle van de 
geconsolideerde jaarrekening” van ons verslag. We zijn 
ook onafhankelijk van de vennootschap in overeenstem-
ming met de International Ethics Standards Board for 
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants 
(IESBA-code), zoals voor Luxemburg goedgekeurd door 
de CSSF, samen met de ethische vereisten die relevant 
zijn voor onze controle van de geconsolideerde 
jaarrekening. We hebben tevens voldaan aan onze andere 
ethische verantwoordelijkheden krachtens die ethische 
vereisten. We zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
redelijke basis te vormen voor het uitbrengen 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 jaarverslag, maar 
omvat niet de geconsolideerde jaarrekening en ons verslag 
van “Réviseur d’Entreprises Agréé” over deze jaarrekening.

Ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening dekt 
de overige informatie niet en wij drukken er geen enkele 
vorm van zekerheid over uit.

In verband met onze controle van de geconsolideerde 
jaarrekening is het onze verantwoordelijkheid om kennis 
te nemen van de overige informatie en daarbij na te gaan 
of de overige informatie niet materieel strijdig is met de 
geconsolideerde jaarrekening of met de door ons tijdens 
de controle verkregen kennis of anderszins materieel 
onjuist lijkt te zijn. Indien we op basis van de door ons 
verrichte werkzaamheden tot de conclusie komen dat er 
sprake is van materiële onjuistheid in die overige 
informatie, zijn we verplicht daarvan melding te maken. 
We hebben hierover niets te melden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD VAN BE-
STUUR VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen 
en het getrouw weergeven van deze geconsolideerde 
jaarrekening in overeenstemming met de Luxemburgse 
wet- en regelgeving met betrekking tot de opstelling en 
presentatie van de geconsolideerde jaarrekening, alsook 
voor de interne controle die de raad van bestuur noodzakelijk 
acht om de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening 
mogelijk te maken die geen afwijkingen van materieel belang 
bevat, ongeacht of deze het gevolg zijn van fraude of fouten.
Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is de 
raad van bestuur verantwoordelijk voor het beoordelen van 
het vermogen van de vennootschap om haar continuïteit te 
handhaven, voor het toelichten, indien van toepassing, van 
aangelegenheden die verband houden met continuïteit en 
het gebruiken van het continuïteitsbeginsel, tenzij de raad 
van bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
vereffenen of de activiteiten stop te zetten, of als er geen 
realistisch alternatief bestaat.

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Grant Thornton Audit & Assurance S.A. | 13, rue de Bitbourg | L-1273 Luxembourg | Tel.: +352 40 12 991 | Fax: +352 40 05 98 | www.grantthornton.lu

*JAN DE NUL GROUP is the trade name for Sofidra sa
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VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE “RÉVISEUR 
D’ENTREPRISES AGRÉÉ” VOOR DE CONTROLE VAN DE 
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid 
te verkrijgen dat de geconsolideerde jaarrekening als geheel 
geen onjuistheden van materieel belang bevat, ongeacht 
of deze het gevolg zijn van fraude of fouten, en een verslag 
van de “Réviseur d’Entreprises Agréé” uit te brengen dat 
ons oordeel bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een 
hoge mate van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de 
Wet van 23 juli 2016 en met de ISA’s zoals voor Luxemburg 
goedgekeurd door de CSSF, altijd een afwijking van materieel 
belang zal detecteren wanneer dat bestaat. Afwijkingen 
kunnen het gevolg zijn van fraude of fouten en worden als 
materieel beschouwd indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat zij, afzonderlijk of gezamenlijk, de economische 
beslissingen van gebruikers die op basis van deze gecon-
solideerde jaarrekening worden genomen, beïnvloeden.

In het kader van een controle in overeenstemming met de 
Wet van 23 juli 2016 en met de ISA’s zoals voor Luxemburg 
goedgekeurd door de CSSF, gebruiken we tijdens de controle 
ons professioneel beoordelingsvermogen en handhaven we 
een professionele kritische houding. Bovendien: 

• identificeren en beoordelen we de risico’s op afwijkingen 
van materieel belang in de geconsolideerde jaarrekening, 
hetzij als gevolg van fraude of fouten, ontwerpen en 
voeren we controlewerkzaamheden uit die beantwoorden 
aan deze risico’s, en verzamelen we controle-informatie 
die voldoende en geschikt is om een basis voor ons 
oordeel te vormen. Het risico dat een afwijking van 
materieel belang als gevolg van fraude niet wordt 
ontdekt, is groter dan bij een afwijking die het gevolg is 
van een fout, aangezien fraude gepaard kan gaan met 
collusie, vervalsing, opzettelijke weglatingen, onjuiste 
voorstelling van zaken of het omzeilen van de interne 
controle. 

• verwerven we inzicht in de interne controle die relevant 
is voor de audit met het oog op het opzetten van contro-
leprocedures die geschikt zijn in de omstandigheden, 
maar niet met het oogmerk een oordeel te geven over 
de doeltreffendheid van de interne controle van de 
vennootschap.

• evalueren we de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de 
redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte 
boekhoudkundige ramingen en bijbehorende 
toelichtingen.

• komen we tot een conclusie over de geschiktheid van 
het gebruik van het continuïteitsbeginsel door de raad 
van bestuur en, op basis van de verkregen controle-in-

formatie, of er een materiële onzekerheid bestaat met 
betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die 
aanzienlijke twijfel kunnen doen ontstaan over het 
vermogen van de vennootschap om haar continuïteit te 
handhaven. Als we tot de conclusie komen dat er een 
materiële onzekerheid bestaat, zijn we genoodzaakt om 
in ons verslag van “Réviseur d’Entreprises Agréé” de 
aandacht te vestigen op de desbetreffende toelichtingen 
in de geconsolideerde jaarrekening of om, indien 
dergelijke toelichtingen ontoereikend zijn, ons oordeel 
aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die werd verkregen tot op de datum 
van ons verslag van “Réviseur d’Entreprises Agréé”. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 
er evenwel toe leiden dat de vennootschap haar 
continuïteit niet langer voortzet.

• evalueren we de algehele presentatie, structuur en 
inhoud van de geconsolideerde jaarrekening, met 
inbegrip van de toelichtingen, en of de geconsolideerde 
jaarrekening de onderliggende transacties en gebeur-
tenissen op een getrouwe manier weergeeft.

• verzamelen we voldoende geschikte controle-informatie 
met betrekking tot de financiële informatie van de 
entiteiten en bedrijfsactiviteiten binnen de Groep om 
een oordeel te geven over de geconsolideerde 
jaarrekening. We zijn verantwoordelijk voor de leiding 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepsaudit. 
We blijven als enige verantwoordelijk voor ons 
controleverslag.

We communiceren met de met bestuur belaste personen 
over onder meer de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en belangrijke controlebevindingen, waaronder 
belangrijke tekortkomingen in de interne controle die we 
tijdens onze audit vaststellen.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF  
KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN

Het geconsolideerde jaarverslag is in overeenstemming 
met de geconsolideerde jaarrekening en is opgesteld in 
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Luxemburg, 22 april 2022

Thierry REMACLE
Réviseur d’Entreprises Agréé
Grant Thornton Audit & Assurance

Grant Thornton Audit & Assurance S.A. | 13, rue de Bitbourg | L-1273 Luxembourg | Tel.: +352 40 12 991 | Fax: +352 40 05 98 | www.grantthornton.lu

VERSLAG OVER DE CONTROLE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING.
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

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

ACTIVA 2021 2020

VASTE ACTIVA 2,191,686,855.25 2,336,267,427.35

Immateriële vaste activa 71,938,055.02 67,282,790.70

Concessies, octrooien, licenties, merken en soortgelijke rechten en waarden voor 
zover zij: 63,611,604.33 67,282,790.70

onder bezwarende titel zijn verkregen en niet onder post C.I.3 moeten worden 
vermeld (Toelichting 4) 63,611,604.33 67,282,790.70

Goodwill, indien het onder bezwarende titel is verkregen (Toelichting 5) 0.00 0.00

Vooruitbetalingen en immateriële vaste activa in ontwikkeling 8 326 450,69 0.00

Materiële vaste activa (Toelichting 6) 2,073,323,747.15 2,210,010,441.15

Terreinen en gebouwen 84,131,671.32 86,330,805.13

Technische installaties en machines 1,615,255,593.15 1,730,398,592.23

Andere installaties, technische en administratieve uitrusting 20,391,303.80 21,451,223.57

Vooruitbetalingen en materiële vaste activa in aanbouw 353,545,178.88 371,829,820.22

Financiële vaste activa (Toelichting 7) 32,790,945.64 46,978,515.51

Leningen aan ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat 0.00 0.00

Effecten die tot de vaste activa behoren 1,680,766.16 470,772.41

Andere leningen 31,110,179.48 46,507,743.10

Vennootschappen geconsolideerd volgens de nettovermogensmutatiemethode (Toelichting 8) 13,634,107.44 11,995,679.99

VLOTTENDE ACTIVA 2,176,171,722.05 1,733,384,693.59

Voorraden (Toelichting 9) 551,703,946.99 413,510,288.92

Kosten voor grondstoffen en hulpstoffen 235,838,724.70 222,018,000.83

Werken in uitvoering 307,796,540.22 182,929,224.97

Eindproducten en producten voor wederverkoop 8,068,682.07 8,563,063.12

Vooruitbetalingen 0.00 0.00

Vorderingen 862,835,955.12 704,621,192.29

Handelsdebiteuren (Toelichting 10) 753,397,994.29 550,527,449.78

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 751,619,994.29 548,749,449.78

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 1,778,000.00 1,778,000.00

Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat 
(Toelichting 11) 12,589,390.73 8,563,802.43

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 12,589,390.73 8,563,802.43

Overige vorderingen (Toelichting 12) 96,848,570.10 145,529,940.08

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 96,848,570,10 145,529,940.08

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 0.00 0.00

Investeringen 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 701,631,819.94 555,253,212.4

OVERLOPENDE POSTEN (ACTIVA) 44,856,367.38 32,670,814.25

TOTAAL (ACTIVA) 4,412,714,944.68 4,102,322,935.19
  
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekeningen (Uitgedrukt in euro)



19

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

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

EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN 2021 2020

EIGEN VERMOGEN 2.815.997.901,07 2.814.604.097,58 

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

IAgio (Toelichting 15) 20.343.906,33 20.343.906,33 

Reserves 18.163.176,87 18.139.735,21 

Wettelijke reserve (Toelichting 16) 53.840.000,00 53.840.000,00 

Andere reserves met inbegrip van de reële-waardereserve (Toelichting 17) (35.676.823,13) (35.700.264,79)

Overgedragen resultaten (Toelichting 18) 2.444.452.073,26 2.419.554.951,97 

Resultaat van het boekjaar (20.259.033,96) 25.360.601,35 

Toelagen voor kapitaalinvestering 476.910,77 739.518,93 

Minderheidsbelangen 22.551.125,42 22.600.161,26 

Omrekeningsverschillen (Toelichting 19) (208.130.257,62) (230.534.777,47)

VOORZIENINGEN 141.342.475,68 158.997.746,95 

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 3.580.118,36 1.003.362,35 

Voorzieningen voor belastingverplichtingen (Toelichting 20) 29.352.193,14 27.463.168,92 

Andere voorzieningen (Toelichting 21) 108.410.164,18 130.531.215,68 

SCHULDEN 1.388.546.428,45 1.066.832.513,03 

Schulden aan kredietinstellingen (Toelichting 22) 578.655.812,16 350.790.065,89 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 104.872.786,14 116.406.406,37

met een resterende looptijd van meer dan een jaar 473.783.026,02 234.383.659,52

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover zij afzonderlijk op de 
voorraden in mindering worden gebracht (Toelichting 23) 105.751.358,92 176.930.493,46 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 105.751.358,92 176.930.493,46 

Handelsschulden (Toelichting 24) 489.453.387,46 351.252.583,81 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 489.453.387,46 351.252.583,81 

Schulden aan ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat 0,00 35.507,65 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 0,00 35.507,65 

Overige schulden (Toelichting 25) 214.685.869,91 187.823.862,22 

Belastingdiensten 90.006.411,67 69.327.480,48 

Socialezekerheidsdiensten 6.757.426,86 7.634.751,20 

Overige schulden 117.922.031,38 110.861.630,54 

met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar 57.073.669,97 50.013.269,13 

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

UITGESTELDE BATEN (TOELICHTING 26) 66.828.139,48 61.888.577,63 

TOTAAL (EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN) 4.412.714.944,68 4.102.322.935,19 

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

*JAN DE NUL GROUP is de handelsbenaming voor Sofidra sa.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2021

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

2021 2020

NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 15.569.217,32 128.774.246,50
Netto-omzet (Toelichting 27) 1.736.734.749,33 1.907.905.727,78

Variatie in voorraden van eindproducten en in werken in uitvoering (Toelichting 9) 107.799.761,89 32.863.843,15

Werk uitgevoerd door de onderneming voor eigen doeleinden en gekapitaliseerd 14.891.524,51 1.944.930,16

Overige bedrijfsopbrengsten (Toelichting 28) 81.889.452,35 98.985.871,84

Grond- en verbruiksstoffen en andere externe onkosten (1.252.283.621,92) (1.285.421.756,51)

Kosten voor grond- en verbruiksstoffen (722.255.222,53) (762.469.969,71)

Overige externe onkosten (530.028.399,39) (522.951.786,80)

Personeelskosten (Toelichting 29) (397.244.920,01) (372.725.374,65)

Lonen en salarissen (291.928.158,66) (280.092.386,17)

Sociale lasten (87.468.768,73) (76.937.465,51)

Overige personeelskosten (17.847.992,62) (15.695.522,97)

Waardecorrecties (215.246.801,13) (214.742.891,35)

met betrekking tot kosten van oprichting en uitbreiding 
en tot immateriële en materiële vaste activa (Toelichtingen 4. 5 en 6) (204.790.260,95) (202.927.555,94)

met betrekking tot vlottende activa (Toelichting 30) (10.456.540,18) (11.815.335,41)

Overige bedrijfsonkosten (Toelichting 31) (60.970.927,70) (40.036.103,92)

NETTO FINANCIEEL RESULTAAT 10.863.166,98 (60.830.432,64)

Opbrengsten uit deelnemingen 0.00 0.00

uit verbonden ondernemingen 0.00 0.00

overige opbrengsten uit deelnemingen 0.00 0.00

Opbrengsten uit overige investeringen en leningen die deel uitmaken 
van de vaste activa 0.00 0.00

uit verbonden ondernemingen 0.00 0.00

overige opbrengsten 0.00 0.00

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten (Toelichting 32) 56.563.225,12 29.127.552,40

uit verbonden ondernemingen 0.00 0.00

overige rente en soortgelijke opbrengsten 56.563.225,12 29.127.552,40

Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarmee voor de 
vermogensmutatiemethode rekening is gehouden (Toelichting 8) (7.282.881,59) (37.212.862,72)

Waardecorrecties met betrekking tot financiële vaste activa en effecten 
die tot de vlottende activa behoren (Toelichting 7) (21.231.942,52) (1.408.976,54)

Te betalen interesten en soortgelijke onkosten (Toelichting 33) (17.185.234,03) (51.336.145,78)

met betrekking tot verbonden ondernemingen 0.00 0.00

overige rente en soortgelijke onkosten (17.185.234,03) (51.336.145,78)

BELASTINGEN EN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Belastingen op winst of verlies (Toelichting 34) (34.839.923,19) (27.102.668,82)

Winst of verlies na belastingen (8.407.538,89) 40.841.145,04

Overige belastingen niet vermeld onder de nummers 1 tot 16 (Toelichting 35) (12.946.207,65) (17.053.506,47)

Resultaat van het boekjaar vóór minderheidsbelangen (21.353.746,54) 23.787.638,57

Minderheidsbelangen 1.094.712,58 1.572.962,78

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR NA MINDERHEIDSBELANGEN (20.259.033,96) 25.360.601,35

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

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

2021 2020

LIQUIDE MIDDELEN & GELDBELEGGINGEN
BEGIN PERIODE 555.253.212,38 711.784.269,24 

+ Operationele Cashflow 197.237.581,02 220.021.145,74 

+ Wijziging Werkkapitaal (309.036.091,28) 30.468.099,20 

+ Cashflow investeringen (73.195.903,24) (342.037.701,45)

+ Cashflow financieringen 331.373.021,06 (64.982.600,35)

LIQUIDE MIDDELEN & GELDBELEGGINGEN
EINDE PERIODE (BALANS) 701.631.819,94 555.253.212,38 

+ Resultaat van het boekjaar (20.259.033,96) 25.360.601,35 

- Minderheidsbelangen in het Resultaat (1.094.712,58) (1.572.962,78)

- Aandeel in het Resultaat van Ondernemingen geconsolideerd via 
Vermogensmutatiemethode (32.596.495,48) 27.512.831,86 

+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op immateriële en 
materiële vaste activa 204.790.261,12 197.918.841,25 

+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op vlottende activa 12.720.640,68 9.201.057,15 

+ Waardeverminderingen en bedragen afgeschreven op financiële activa 20.374.124,48 1.408.975,54 

+ Wijziging Provisies 13.302.796,76 (39.808.198,63)

OPERATIONELE CASHFLOW 197.237.581,02 220.021.145,74

+ Wijziging Korte termijn schuld 7.338.961,58 (179.351.138,70)

+ Wijziging Over te dragen opbrengsten 4.939.561,85 11.259.792,20 

- Wijziging Korte Termijn Vorderingen (168.101.979,91) 203.204.471,16 

- Wijziging Over te dragen Kosten (12.185.553,13) 11.116.502,15 

- Wijziging Voorraden (141.027.081,67) (15.761.527,61)

WIJZIGING WERKKAPITAAL (309.036.091,28) 30.468.099,20 

- Investering in Immaterieel Vaste Activa (8.381.848,81) (243.200,27)

- Investering in Materieel Vaste Activa (115.300.106,59) (344.152.150,53)

- Investering in Investments (25.958.454,18) 0,00 

+ Buitengebruikstelling van Materieel Vaste activa & Omzettingsverschillen 56.672.606,77 3.560.384,74 

- Wijziging Financieel Vaste Activa 19.771.899,57 (1.202.735,39)

- 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 (73.195.903,24) (342.037.701,45)

+ Wijziging Consolidatie- en Omrekeningsverschillen 16.998.067,22 (2.081.825,09)

+ Wijziging Lange Termijn Schulden 314.374.953,84 (62.900.775,26)

- Wijziging Lange Termijn Vorderingen 0,00 0,00 

CASHFLOW FINANCIERINGEN 331.373.021,06 (64.982.600,35)

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 sa.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.
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2. Groepsstructuur en consolidatiegebied

Jan De Nul GROUP * Maatschappelijke zetel: 34-36, Parc d’Activités L-8308 Capellen – R.C.S. Luxembourg: B 73,723

DE HOLDINGBELANGEN VAN DE GROEP IN GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN  
(SITUATIE OP HET EINDE VAN DE RESPECTIEVELIJKE JAREN): 2021 2020

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 %

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 0,00 % 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 %

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

Vidar Shipowning Luxembourg S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

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

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2021

1. Belangrijkste activiteiten

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

De moedermaatschappij Sofidra sa (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 
sa, die op 31 maart 2002 is geregistreerd in het Répertoire 
Général des Personnes Morales in Luxemburg.
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Soetaert France S.A.S., Frankrijk 99,07 % 99,07 %

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 Altyapi Hizmetleri A.S., Turkije 99,07 % 99,07 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 %

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

De Lediaan B.V., België 100,00 % 100,00 %

Woluwedal B.V., België 100,00 % 0,00 %

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 0,00 % 100,00 %

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 %

Compania 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 %

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.
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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 %

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

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

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

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

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

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 %

Toa (Lux) S.A., Luxemburg 81,00 % 81,00 %

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

Van Rubroeck S.A., Luxemburg 100,00 % 100,00 %

Dragalux Panama S.A., Panama 100,00 % 0,00 % 

Galilei S.A., Luxembourg 100,00 % 0,00 %

Jan De Nul Guyana Inc., Guyana 100,00 % 0,00 %

Hortus Conclusus N.V., België 74,00 % 0,00 %

Jan De Nul US LLC, VS 100,00 % 0,00 %

(*) 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 33,18 % 33,18 %

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

Boskalis Jan De Nul – Dragagens E Afins, Lda, Angola 0,00 % 49,53 %

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

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

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

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

Denderoever Properties I N.V., België 50,00 % 50,00 %

Denderoever Properties II N.V. , België 50,00 % 50,00 % 

Marine Construction and Dredging LLP, Kazachstan 49,53 %   49,53 %

Socaré B.V., België 50,00 % 50,00 %

Socaré Offices B.V., België 50,00 % 50,00 %

Cuesmes Triage B.V., België 49,53 % 49,53 %

Diverse joint ventures variable variable
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VAN HET CONSOLIDATIEGEBIED UITGESLOTEN ONDERNEMINGEN

In 2021 en 2020 is geen onderneming van het consolidatiegebied uitgesloten.

WIJZIGING VAN HET CONSOLIDATIEGEBIED – LOPENDE JAAR

Gedurende het jaar 2021 zijn op het consolidatiegebied de volgende wijzigingen uitgevoerd:

• Dragalux Panama S.A., Panama, Galilei S.A., Luxemburg, Jan De Nul Guyana Inc., Guyana, Woluwedal B.V., België, 
Hortus Coclusus N.V., België, Connector S.A., Luxemburg, Jan De Nul US LLC, VS, zijn in de loop van het jaar door 
dochterondernemingen van de groep opgenomen.

• De ondernemingen Dracomar S.A., Luxemburg, Jan De Nul (Italia) S.p.A., Italië, Boskalis Jan De Nul - Dragagens E 
Afins, Lda, Angola en Jan De Nul Ukraine LLC, Oekraïne, zijn geliquideerd. 

• De onderneming Sofidra Shipping SCA, Luxemburg bevindt zich in de liquidatiefase.

• Het eigendomspercentage in Neo Legia S.A., België, is in de loop van het jaar gewijzigd. 

WIJZIGING VAN HET CONSOLIDATIEGEBIED – VORIG JAAR 

Gedurende het jaar 2020 zijn op het consolidatiegebied de volgende wijzigingen uitgevoerd:

• Ortelius S.A., Luxemburg, Van Rubroeck S.A., Luxemburg, Cuesmes Triage B.V., België, De Lediaan B.V., België, 
Marine Construction and Dredging LLP, Kazachstan, Socaré B.V., België en Socaré Offices B.V., België zijn in de loop 
van het jaar door dochterondernemingen van de groep opgenomen. 

• Het eigendomspercentage in Terranova N.V. is in de loop van het jaar gewijzigd.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.

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 33,00 % 25,00 %

SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V., België 19,81 % 19,81 %
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3. Samenvatting van de belangrijkste boekhoud-
kundige beleidsprincipes

3.1 Consolidatieprincipesn

De geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld in overeenstem-
ming 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

The Company acquired in 2000 Jan De Nul Mauritius Ltd and 
subsidiaries and in 2001 Jan De Nul N.V., Belgium and 
subsidiaries. In both operations, ships included under fixed 
assets were revaluated. The revaluation was based on a 
valuation report issued by an independent expert. No deferred 
taxes were accounted for on this reevaluation of assets. These 
operations restructured the initial Group Jan De Nul N.V. and 
subsidiairies, Belgium. Date of the first consolidation is fixed 
at the fiscal year starting January 1st, 2001. The revaluations 
have been fully depreciated as of December 31, 2021 and 2020.

Vennootschappen geconsolideerd volgens de globale inte-
gratiemethode

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 uitoefenbaar 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 gereali-
seerde 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 verlies 
en netto activa van een dochteronderneming die zijn toe te 
schrijven aan vermogensbelangen die direct noch via doch-
terondernemingen, eigendom zijn van de moedermaatschappij. 
Vermogen toe te schrijven aan de minderheidsbelangen van 
aandeelhouders in dochterondernemingen wordt afzonderlijk 
getoond in de geconsolideerde jaarrekeningen. 

Vennootschappen geconsolideerd volgens de proportionele 
integratiemethode

Joint ventures zijn de entiteiten waarvan de Groep contractueel 
vastgelegde gezamenlijke controle over de activiteiten heeft. 
Joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde entiteiten worden 
verantwoord op basis van de proportionele 
consolidatiemethode.

Niet gerealiseerde winsten op transacties tussen de Groep en 
zijn joint ventures en gezamenlijk gecontroleerde entiteiten 
worden geëlimineerd in de mate waarin de Groep belangen 
in deze entiteiten heeft. Niet gerealiseerde verliezen worden 
eveneens geëlimineerd, tenzij de transactie het bewijs levert 
van een waardevermindering van de overgedragen 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 nettovermo-
gensmutatiemethode

Partners zijn alle entiteiten waarover de Groep een significante 
invloed, maar geen controle heeft, doorgaans met een aan-
deelhouderschap tussen 20% en 50% van de stemrechten. 
Investeringen in partners worden verantwoord op basis van 
de vermogensmutatiemethode en worden aanvankelijk als 
kosten geboekt.

Het aandeel van de Groep in de winst van partners na 
overnames 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 gecorrigeerd 
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 worden eveneens 
geëlimineerd, tenzij de transactie het bewijs levert van een 
waardevermindering van de overgedragen activa. De boek-
houdkundige beleidsprincipes van partners zijn waar nodig 
gewijzigd om consistentie met de beleidslijnen die door de 
Groep zijn aangenomen, te garanderen. 

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 
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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 gerealiseerde 
wisselkoerswinsten en -verliezen evenals de niet gere-
aliseerde wisselkoersverliezen in de winst-en-verlies-
rekening geboekt; niet gerealiseerde 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 gecon-
solideerde 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 
eliminatie 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 die hun rekeningen 
in een valuta met hyperinflatie aanhouden, worden volgens 
een specifieke methode geconverteerd. Een valuta wordt 
als hyperinflatie beschouwd als de cumulatieve inflatie over 
een periode van 3 jaar de 100% benadert of overschrijdt. 
De bedragen in de balans die niet reeds in EUR zijn 
uitgedrukt, worden volgens een specifieke methode als 
volgt aangepast: 

 - De immateriële, materiële en financiële vaste activa, de 
vorderingen en schulden op lange termijn en de 
uitgestelde belastingposities worden aangepast door 
een algemene prijsindex toe te passen; de tegenhanger 

van de gevolgen van deze herbehandeling worden 
weergegeven onder Overige rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten;

 - Alle posten in de winst-en-verliesrekening worden 
aangepast door toepassing van een algemene prijsindex 
vanaf de datums waarop de posten van opbrengsten en 
onkosten initieel werden geboekt; de tegenhanger van 
de gevolgen van deze herbehandeling worden 
weergegeven onder Overige rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten;

 - Het eigen vermogen wordt aangepast door toepassing 
van een algemene prijsindex, en de gevolgen ervan zijn 
opgenomen onder Omrekeningsverschillen.

Consolidatieverschillen

Tot 2012 worden positieve en negatieve acquisitieverschillen 
met betrekking tot de overname van dochterondernemingen 
onder de post Overige reserves van het Eigen vermogen 
geboekt. Vanaf 2013 worden positieve acquisitieverschillen met 
betrekking tot de overname van dochterondernemingen 
toegewezen aan bepaalde activa en/of passiva, en voor het 
niet-toegewezen deel ondergebracht onder Goodwill (onder 
de post Immateriële vaste activa); negatieve acquisitiever-
schillen 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 waarde-
vermindering heeft opgelopen, wordt een bijkomende 
afschrijving geboekt om dit verlies weer te geven.

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 geherwaar-
deerde aanschaffingswaarde, terwijl later verworven schepen 
tegen de aanschaffingswaarde worden geboekt. 

Immateriële en materiële vaste activa worden geboekt tegen 
aanschaffingswaarde, met inbegrip van de bijkomende 
onkosten of tegen productiekosten. Reserveonderdelen voor 
vaartuigen, die continu worden vervangen en waarvan de 
algemene waarde van ondergeschikt belang is voor de Groep, 
worden geboekt onder Technische installaties en machines 
tegen een vaste hoeveelheid en waarde, aangezien de 
hoeveelheid, waarde en samenstelling hiervan niet 
fundamenteel variëren. De verdere aanschaffing van reser-
veonderdelen voor vaartuigen worden als kosten geboekt. 

Vaartuigen worden lineair afgeschreven over hun verwachte 
levensduur of over een periode van 
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12 jaar tot 20 jaar, waarbij telkens de kortste periode wordt 
gehanteerd. Immateriële en andere materiële vaste activa 
worden afgeschreven via een lineaire of degressieve methode 
gedurende 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 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.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa vertegenwoordigen deelnemingen in 
niet-geconsolideerde vennootschappen, deposito’s en lange-
termijnleningen. 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, worden waardecorrecties 
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 wederverkoop 
aangehouden zwaar materieel, werken in uitvoering, eindpro-
ducten en handelswaren. 

Voorraden van Grond- en verbruiksstoffen worden 
gewaardeerd tegen de laagste aankoopwaarde of marktwaarde. 
Een waardecorrectie wordt geboekt wanneer de economische 
waarde lager ligt dan de aankoopwaarde. Deze waardecor-
recties worden niet voortgezet als de redenen tot waardecor-
rectie 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 
aangehouden 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 economische 
waarde lager ligt dan de aankoopwaarde. Deze waardecor-
recties worden niet voortgezet als de redenen tot waardecor-
rectie 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 over-
nameprijs 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 nettoboek-
waarde. Deze waardecorrecties worden niet voortgezet als de 
redenen tot waardecorrectie niet meer van toepassing zijn.

Werken en projecten in uitvoering worden gewaardeerd tegen 
kostprijs (aankoop- of productiekosten) of tegen netto reali-
seerbare waarde indien deze lager is. De productiekosten 
omvatten alle directe en indirecte kosten die worden gemaakt 
om de voorraden op de balansdatum te voltooien, en deze 
komen overeen met de geschatte verkoopprijzen in normale 
omstandigheden, verminderd met de behandelings-, 
marketing- en distributiekosten (netto realiseerbare waarde). 
Bouw- en baggercontracten worden gewaardeerd volgens de 
methode van winstneming naar rato van de verrichte prestaties 
op basis van “cost-to-cost”, waarbij het resultaat wordt 
opgenomen overeenkomstig de voortgang van de werken. 
Verwachte verliezen worden onmiddellijk als last opgenomen. 

Vorderingen

Vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde. Ze 
zijn onderhevig aan waardecorrecties wanneer de invordering 
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 laagste 
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 waardecorrectie 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 effecten die 
genoteerd zijn op een beurs of verhandeld worden op 
een andere gereguleerde markt waarbij de recentste 
notering niet representatief is.
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Vooruitbetalingen

Dit onderdeel van de activa omvat de opgelopen uitgaven tijdens 
het boekjaar maar die gerelateerd zijn aan een volgend 
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 
verschillen ten gevolge van consolidatieherbehandelingen die 
zullen resulteren in aftrekbare of belastbare bedragen of van 
overgedragen belastingverliezen. Uitgestelde belastingvor-
deringen ondergaan een volledige waardevermindering, 
behalve wanneer zij kunnen worden gecompenseerd met te 
betalen belastingen die wettelijk opgelegd zijn en/of uitgestelde 
belastingenschulden. 

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

Uitgestelde baten

Dit onderdeel van de passiva omvat de opbrengsten ontvangen 
tijdens het boekjaar of de vorige jaren maar die gerelateerd 
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 verant-
woordelijke scheepswerf, herboekt van opbrengsten naar 
uitgestelde baten en afgeschreven tegen een percentage dat 
is gebaseerd op de resterende levensduur van de aanverwante 
materiële vaste activa.

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

Netto-omzet

De Netto-omzet omvat de bedragen ontleend aan de verkoop 
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. De methode van opbrengsterkenning is de methode 

van winstneming naar rato van de verrichte prestaties op basis 
van “cost-to-cost”

Derivaten

Niet-gerealiseerde verliezen en winsten uit derivaten geplaatst 
voor hedging van activa of passiva die aan het einde van het 
jaar aanwezig zijn op de balans (voorbeeld: 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 balansstelling opgenomen 
verbintenissen.

Niet-gerealiseerde verliezen op derivaten die niet zijn 
afgeschreven voor hedgingdoeleinden zijn overlopend en 
worden aan het einde van het jaar erkend in de 
winst-en-verliesrekening. 

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

Gerealiseerde opbrengsten en verliezen op derivaten worden 
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 gecon-
solideerde balans en de geconsolideerde winst-en verliesre-
kening 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 uitgeoefend door 
de Groep.

Dit principe is ook toegepast op de indeling van sommige 
leningen die zijn verkregen van derden die niet als kredietin-
stelling kunnen worden beschouwd, maar die, gezien de aard 
van deze transacties, wel als zodanig zijn weergegeven. De 
totale leningen die als zodanig zijn opgenomen onder de rubriek 
Schulden aan kredietinstellingen per 31 december 2021 
betreffen minder dan 10% van de rubriek. 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.
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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: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 88.148.548,62 95.744.798,73

Impact van vreemde valuta 6.259.485,04 (7.824.584,15)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 55.398,12 243.200,27

Verlaging van het jaar (11.335.694,20) (14.866,23)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 83.127.737,58 88.148.548,62

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (20.865.757,93) (14.203.262,62)

Impact van vreemde valuta (1.121.895,74) 1.451.029,50

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (8.288.230,73) (8.118.237,31)

Verlaging van het jaar 10.759.751,15 4.712,51

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (19.516.133,25) (20.865.757,92)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 63.611.604,33 67.282.790,70

In 2019 heeft de Groep een actief geactiveerd dat bestaat uit een concessierecht voor de exploitatie van het Canal de 
Guayaquil in Ecuador, gedurende een periode van 25 jaar vanaf 2019. Het geactiveerde bedrag van 92.006.309,15 USD 
bestaat uit de productiekosten (inclusief een redelijk deel van de indirecte kosten) van de verdiepingswerken van het 
kanaal, uitgevoerd door de Groep. Het Management past een voorzichtige aanpak toe en schrijft dit actief af gedurende 
een periode van tien jaar, te beginnen in november 2019. Voor het actief is een waardeverminderingstest uitgevoerd, 
waaruit blijkt dat er geen waardevermindering in mindering hoeft te worden gebracht op de nettoboekwaarde per 31 
december 2021 en 2020.

5. Goodwill

DE ONTWIKKELING VAN DE GOODWILL IS ALS VOLGT: 2021 2020

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 (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

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

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 0,00 0,00
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6. Materiële vaste activa

DE EVOLUTIE VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA IS ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 5.087.175.889,25 4.796.038.701,40

Impact van vreemde valuta 3.699.051,07 (16.698.479,81)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (847.004,45)

Verhoging van het jaar 115.300.106,59 344.152.150,53

Verlaging van het jaar (166.825.910,89) (35.469.478,42)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 5.039.348.136,01 5.087.175.889,25

WAARDECORRECTIE 

Begin van het jaar (2.877.165.448,10) (2.729.772.810,76)

Impact van vreemde valuta (3.087.157,73) 9.641.714,75

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 258.639,69

Verhoging van het jaar (196.502.030,39) (189.800.603,94)

Verlaging van het jaar 110.729.247,17 32.507.612,16

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.966.025.388,86) (2.877.165.448,10)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 2.073.323.747,15 2.210.010.441,15

ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE VAN TERREINEN EN 
GEBOUWEN ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 153.809.374,26 153.248.613,24

Impact van vreemde valuta 493.568,59 (424.989,45)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (713.691,66)

Verhoging van het jaar 2.511.848,75 3.197.462,58

Verlaging van het jaar (41.742,89) (1.498.020,45)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 156.773.048,71 153.809.374,26

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (67.478.569,13) (63.198.284,88)

Impact van vreemde valuta (258.250,62) 311.040,76

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 338.420,76

Verhoging van het jaar (4.904.851,46) (5.119.655,69)

Verlaging van het jaar 293,82 189.909,92

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (72.641.377,39) (67.478.569,13)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 84.131.671,32 86.330.805,13
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ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE VAN TECHNISCHE  
INSTALLATIES EN MACHINES ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar  4.496.321.741,58  4.244.129.320,21 

Impact van vreemde valuta 3.100.487,75 (15.380.976,29)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (133.312,79)

Verhoging van het jaar 33.892.775,21 100.889.813,47

Verlaging van het jaar (151.788.152,42) (28.518.171,71)

Overdracht 90.764.013,69 195.335.068,69

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 4.472.290.865,81 4.496.321.741,58

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (2.765.923.149,35) (2.624.533.149,57)

Impact van vreemde valuta (2.773.603,86) 8.683.091,81

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (79.781,07)

Verhoging van het jaar (185.633.804,81) (177.964.894,71)

Verlaging van het jaar 97.295.285,37 27.971.584,19

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.857.035.272,66) (2.765.923.149,35)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.615.255.593,15 1.730.398.592,23

ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE VAN ANDERE INSTALLATIES, 
TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE UITRUSTING ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 65.214.953,11 64.254.890,74

Impact van vreemde valuta 104.993,74 (892.514,06)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 6.416.110,28 7.079.139,57

Verlaging van het jaar (14.996.015,58) (5.226.563,14)

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 56.740.041,55 65.214.953,11

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (43.793.729,54) (42.041.376,23)

Impact van vreemde valuta (55.302,25) 647.582,18

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (5.963.373,94) (6.715.910,41)

Verlaging van het jaar 13.433.667,98 4.345.974,92

Overdracht 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (36.348.737,74) (43.793.729,54)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 20.391.303,80 21.451.223,57
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ONDER MATERIËLE VASTE ACTIVA IS DE EVOLUTIE VAN VOORUITBETALINGEN 
EN MATERIËLE VASTE ACTIVA IN AANBOUW ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 371.829.820,22 334.405.877,13

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 72.479.372,35 232.985.734,90

Verlaging van het jaar 0,00 (226.723,12)

Overdracht (90.764.013,69) (195.335.068,69)

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 353.545.178,88 371.829.820,22

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 353.545.178,88 371.829.820,22

In de Vooruitbetalingen en materiële vaste activa in aanbouw zijn met name de schepen in aanbouw voor 338,9 miljoen 
EUR opgenomen.
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ONDER DE TECHNISCHE INSTALLATIES EN MACHINES IS DE ONTWIKKELING 
VAN SCHEPEN IN DIENST ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE

Begin van het jaar 4.031.099.098,82 3.778.577.732,10

Impact van vreemde valuta 1.953,95 (3.954,08)

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 (133.764,98)

Verhoging van het jaar 105.577,95 70.940.197,37

Verlaging van het jaar (67.222.193,19) (11.735.430,33)

Overdracht/Overige 90.862.815,46 193.454.318,74

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 4.054.847.252,99 4.031.099.098,82

WAARDECORRECTIE

Begin van het jaar (2.434.250.482,32) (2.302.213.949,75)

Impact van vreemde valuta (1.844,84) 49.275,73

Verandering van consolidatieperimeter 0,00 0,00

Verhoging van het jaar (162.179.623,98) (142.712.024,61)

Verlaging van het jaar 31.325.189,31 10.626.216,31

Overdracht/Overige 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (2.565.106.761,83) (2.434.250.482,32)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 1.489.741.491,16 1.596.848.616,50

In 2021 zijn de schepen Taillevent, DN 73 en DN 21 verkocht aan derden. Het schip, Galilei Galileo, is in de loop van het 
jaar in gebruik genomen.

In 2020 is het schip Connector door de groep van een derde partij overgenomen. De schepen Ortelius en Willem Van 
Rubroek zijn in de loop van het jaar in gebruik genomen. Het schip Manzanillo is verkocht aan een derde partij.

7. Financiële vaste activa

Effecten die tot de vaste activa behoren

DE EVOLUTIE VAN EFFECTEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA BEHOREN IS ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE
Begin van het jaar 1.695.772,41 1.695.772,41

Impact van vreemde valuta 0,00 0,00

Variatie van het consolidatiebereik 0,00 0,00

Verhoging van het jaar 1.210.000,00 0,00

Verlaging van het jaar (6,25) 0,00

Overdracht 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 2.905.766,16 1.695.772,41

WAARDECORRECTIE
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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 1.680.766,16 470.772,41

Deze bedragen vertegenwoordigen de participaties in niet-geconsolideerde vennootschappen.

Andere leningen

DE EVOLUTIE VAN ANDERE LENINGEN IS ALS VOLGT: 2021 2020

AANSCHAFFINGSWAARDE
Begin van het jaar 227.956.146,33 226.753.410,94

Nettoverhoging van het jaar 4.976.560,86 1.202.735,39

Nettoverlaging van het jaar 0,00 0,00

AANSCHAFFINGSWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 232.932.708,19 227.956.146,33

WAARDECORRECTIE
Begin van het jaar (181.448.403,23) (180.039.426,69)

Nettoverhoging van het jaar (20.374.125,48) (1.408.976,54)

Nettoverlaging van het jaar 0,00 0,00

WAARDECORRECTIE – EINDE VAN HET JAAR (201.822.528,71) (181.448.403,23)

NETTOBOEKWAARDE – EINDE VAN HET JAAR 31.110.179,48 46.507.743,10

In 2021 en 2020 vertegenwoordigen deze bedragen de deposito’s en langetermijnleningen aan niet-geconsolideerde 
vennootschappen en een (achtergestelde) aandeelhouderslening op lange termijn aan volgens de nettovermogensmuta-
tiemethode geconsolideerde vennootschappen genaamd Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama of GUPC met een 
participatie van minder dan 20%. Deze (achtergestelde) aandeelhouderslening wordt volledig afgeschreven. 

Daarnaast werd in 2021, als onderdeel van de exit van een partnerschap, een lening die door de SPV van het partnerschap 
werd toegekend aan een lid van het partnerschap, gedeeltelijk kwijtgescholden en heeft een gedeeltelijke waardever-
mindering ondergaan, wat resulteerde in een impact van 24,7 miljoen EUR.

Deze waardecorrecties van het jaar zijn voor allebei opgenomen in de winst- en verliesrekening onder de rubriek Waar-
decorrecties met betrekking tot financiële vaste activa en effecten die tot de vlottende activa behoren.
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8. Vennootschappen geconsolideerd volgens de nettovermogensmutatiemethode

AANSCHAFFINGSWAARDE AANDEEL IN HET EIGEN VERMOGEN

Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd, Maleisië 127.871,51 0,00

Normalux Maritime S.A., Luxemburg 7.500.000,00 13.577.427,85

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

SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V., België 20,00 0,00

Neo Legia S.A., België 15.500,00 56.679,59

13.634.107,44

(*) De aanschaffingswaarde van de participatie in Grupo 
Unidos Por El Canal S.A., Panama vertegenwoordigt de oor-
spronkelijk betaalde prijs voor de aandelen in gewone aandelen, 
exclusief de latere inbreng door de Groep. 

In 2021 leidt het toepassen van de nettovermogensmutatie-
methode op Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd, Maleisië, 
Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama en SAS Van Vreeswijk 
Maintenance B.V., België, tot negatieve cijfers. Bijgevolg heeft 
de aanschaffingswaarde van de vennootschap een volledige 
bijzondere waardevermindering ondergaan en is er een 
voorziening geboekt voor de resulterende negatieve nettover-
mogenspositie ten bedrage van 21.604,02 EUR voor Southern 
Peninsula Dredging Sdn Bhd, ten bedrage van 33.162.045,65 
EUR voor Grupo Unidos Por El Canal S.A. en ten bedrage van 
55.271,60 EUR voor SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V.. 

In 2020 leidde het toepassen van de nettovermogensmutatie-
methode op Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd, Maleisië, 
Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama en SAS Van Vreeswijk 

Maintenance B.V., België, tot negatieve cijfers. Bijgevolg had 
de aanschaffingswaarde van de vennootschap een volledige 
bijzondere waardevermindering ondergaan en is er een 
voorziening geboekt voor de resulterende negatieve nettover-
mogenspositie ten bedrage van 1.884,65 EUR voor Southern 
Peninsula Dredging Sdn Bhd, ten bedrage van 64.173.723,53 
EUR voor Grupo Unidos Por El Canal S.A. en ten bedrage van 
21.381,12 EUR voor SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V., 
België. 

In 2021 is de ontwikkeling van de nettovermogenspositie 
(variatie van de voorziening voor negatieve nettovermogens-
positie opgeteld bij de variatie van het aandeel in het netto-
vermogen gerelateerd aan de positieve nettovermogenspositie) 
geboekt onder winst en verlies onder Aandeel in het resultaat 
van ondernemingen waarmee voor de vermogensmutatie-
methode rekening is gehouden voor een verlies ten bedrage 
van 7.282.881,59 EUR (2020: een verlies van 37.212.862,72 EUR).

  

9. Voorraden

In 2021 bedraagt de brutowaarde van Werken en projecten 
in uitvoering 307.796.540,22 EUR (in 2020: 182.929.224,97 EUR). 
In 2021 en 2020 is er geen waardecorrectie in mindering 
gebracht om rekening te houden met het huidige verlies op 

bepaalde projecten, maar voor het toekomstige verlieslatende 
contract zijn de verwachte toekomstige verliezen opgenomen 
onder de rubriek Overige voorzieningen - Voorzieningen voor 
toekomstige verliezen.

10. Handelsdebiteuren

DE HANDELSDEBITEUREN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Klantenrekeningen 526.108.338,18 329.042.389,62

Uit te geven nettofacturen 281.241.371,20 265.209.738,67

Waardecorrecties (53.951.715,09) (43.724.678,51)

753.397.994,29 550.527.449,78

DE LOOPTIJD VOOR HANDELSDEBITEUREN IS ALS VOLGT: 2021 2020

Minder dan één jaar 751.619.994,29 548.749.449,78

Tussen één en vier jaar 1.778.000,00 1.778.000,00

Vijf jaar en meer 0,00 0,00

753.397.994,29 550.527.449,78
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11. Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelnemingsverhouding bestaat

De Vorderingen op ondernemingen waarmede een deelne-
mingsverhouding bestaat, zijn voornamelijk samengesteld 
met lopende rekeningen verschuldigd door allerlei bedrijven 

en joint ventures die worden geconsolideerd volgens de 
proportionele integratiemethode.  

12. Overige vorderingen

DE OVERIGE VORDERINGEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Vooruitbetalingen aan crediteuren 28.227.360,23 43.542.139,14

Overlopende activa (incl. te ontvangen intresten) 1.243.937,83 1.266.217,82

Voorschotten aan personeel 833.260,17 253.208,41

Lopende rekeningen van joint ventures & partners 1.535.781,40 27.382.497,55

Te ontvangen btw 35.639.803,70 39.258.948,97

Te ontvangen belastingen 22.678.389,81 28.811.840,39

Uitgestelde belastingvorderingen - netto 2.974.189,03 0,00

Overige 3.715.847,93 5.015.087,80

96.848.570,10 145.529.940,08

Een voorziening voor risico’s van oninbaarheid van btw, vennootschapsbelastingen en bronbelasting voor een bedrag van 
2.225.230,08 EUR (in 2020: 3.530.628,08 EUR) is voorzien en wordt getoond onder Overige voorzieningen.

In 2021 was de nettopositie van uitgestelde belastingen positief en is de eruit voortkomende nettopositie van uitgestelde 
belastingvordering geboekt onder Overige vorderingen. In 2020 is de nettopositie van uitgestelde belastingen negatief en 
is de eruit voortkomende nettopositie van uitgestelde belastingschulden geboekt onder Voorzieningen voor belastingen.

13. Eigen aandelen

Een dochteronderneming van de Groep geconsolideerd volgens de globale integratiemethode bezit 132 aandelen, met 
elk een nominale waarde van 400.000,00 EUR in de moederonderneming 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 Groepniveau. Er is geen rekening gehouden met onbeschikbare reserves voor eigen aandelen.

In 2021 en 2020 waren er geen transacties in Eigen aandelen.

14. Geplaatst kapitaal

Geplaatst kapitaal

DE EVOLUTIE VAN GEPLAATST KAPITAAL IS ALS VOLGT: 2021 2020

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 2021 en 2020 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.
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Maatschappelijk kapitaal

Per een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeel-
houders gehouden op 5 mei 2020, werd opnieuw een maat-
schappelijk kapitaal van 5.000.000.000,00 EUR, verdeeld in 
12.500 aandelen met elk een nominale waarde van 400.000,00 
EUR, geplaatst. Deze machtiging geldt voor een periode van 

5 jaar te rekenen vanaf de datum van de Algemene Vergadering. 
Per 31 december 2021 bedroeg het ongebruikte maatschap-
pelijke kapitaal 5.000.000.000,00 EUR.

 
15. Agio

DE EVOLUTIE VAN HET AGIO IS ALS VOLGT: 2021 2020

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: 2021 2020

Begin van het jaar 53.840.000,00 53.840.000,00

Toewijzing van resultaat vorig jaar 0,00 0,00

53.840.000,00 53.840.000,00

Luxemburgse vennootschappen zijn verplicht om minstens 5% van de winst van het boekjaar toe te wijzen aan een 
wettelijke 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: 2021 2020

Begin van het jaar (35.700.264,79) (35.636.411,46)

Variatie van de eerste consolidatieverschillen 23.441,66 (63.853,33)

(35.676.823,13) (35.700.264,79)

De variatie in de Overige reserves tijdens het jaar 2021 is voornamelijk het gevolg van het aanschaffingsverschil bij de 
overname van een dochteronderneming van een derde partij. 

18. Overgedragen resultaten

DE EVOLUTIE VAN DE OVERGEDRAGEN RESULTATEN IS ALS VOLGT: 2021 2020

Begin van het jaar 2.419.554.951,97 2.358.307.315,81

Resultaat van het vorige boekjaar 25.360.601,35 61.187.958,75

Toewijzing aan de wettelijke reserve 0,00 0,00

Overige 59.677,41

2.444.451.919,33 2.419.554.951,97
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19. Omrekeningsverschillen

DE EVOLUTIE VAN OMREKENINGSVERSCHILLEN IS ALS VOLGT: 2021 2020

Begin van het jaar (230.534.777,47) (215.316.048,31)

Omrekeningsvariatie van het jaar 22.404.519,85 (15.218.729,16)

(208.130.257,62) (230.534.777,47)

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. Vanaf 1 januari 2018 
is er een hyperinflatiecorrectie geboekt als gevolg van de 
devaluatie van ARS en de gevolgen daarvan voor de in 
Argentinië gevestigde dochterondernemingen. 

20. Voorzieningen voor belastingen

DE VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Voorzieningen voor belastingen 29.352.193,15 26.660.358,08

Voorzieningen voor uitgestelde belastingen 0,00 802.810,84

29.352.193,15 27.463.168,92

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

In 2021 was de nettopositie van uitgestelde belastingen 
positief en is de eruit voortkomende nettopositie van 

uitgestelde belastingvordering geboekt onder Overige 
vorderingen. In 2020 is de nettopositie van uitgestelde 
belastingen negatief en is de eruit voortkomende nettopositie 
van uitgestelde belastingschulden geboekt onder Voorzie-
ningen voor uitgestelde belastingen.
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21. Overige voorzieningen

DE OVERIGE VOORZIENINGEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Voorzieningen voor toekomstige verliezen 8.905.164,94 6.316.530,05

Voorzieningen voor oninbare btw & belastingen 2.225.230,38 3.530.628,08

Voorzieningen voor onderhoud en reparaties 41.538.415,41 33.388.047,58

Voorzieningen voor negatieve nettovermogensmutatiemethode 33.238.921,27 64.196.989,30

Overige 22.502.432,18 23.099.020,67

108.410.164,18 130.531.215,68

Voorzieningen voor toekomstige verliezen

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

Voorzieningen voor oninbare btw & belastingen

Het management voert jaarlijks een waardeverminderings-
test uit op de door belastingdiensten verschuldigde 
bedragen. Wanneer het management vindt dat een positie 
noch kan worden geïnd noch worden gecompenseerd door 
huidige of verwachte toekomstige belastingvorderingen, 
worden 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 
worden de toekenningen en herzieningen van deze 
voorziening in het operationele resultaat geboekt.

Overige

Deze voorzieningen omvatten bedragen in verband met 
projecten op braakliggende terreinen en dekken de 
verwachte toekomstige kosten voor bodemsanering en het 
risico van de terugbetaling van bepaalde garanties. Omwille 
van de operationele aard worden de toekenningen en 
herzieningen van deze voorziening in het operationele 
resultaat geboekt.

Voorzieningen voor negatieve  
nettovermogensmutatiemethode

De Voorzieningen voor negatieve nettovermogensmutatie-
methode vertegenwoordigen de nettovermogensmutatie-
methodewaardering van deze entiteiten, indien het toepassen 
van de nettovermogensmutatiemethode tot negatieve cijfers 
heeft geleid (zie ook Toelichting 8).

DE VOORZIENINGEN VOOR NEGATIEVE NETTOVERMOGENSMUTATIEPROJECTEN ZIJN 
ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Southern Peninsula Dredging Sdn Bhd, Maleisië 21.604,02 1.884,65

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama 33.162.045,65 64.173.723,53

SAS Van Vreeswijk Maintenance B.V., België 55.271,60 21.381,12

33.238.921,27 64.196.989,30

Grupo Unidos Por El Canal S.A., Panama, (hierna GUPC) is 
een vennootschap naar het recht van de Republiek Panama 
(akte nr. 25931 van 23 november 2009). Jan De Nul NV heeft 
een economisch belang van 15% in het aandeelhouderschap 
van GUPC.

Op 19 februari 2021 werd een eindvonnis uitgesproken in 
ICC-zaak 20910/ASM/JPA. Volgens deze uitspraak heeft ACP 

recht op de bedragen die eerder door een raad voor geschil-
lenbeslechting (Dispute Adjudication Board – DAB) aan 
GUPC zijn toegekend. Gezien de eerdere uitspraak van het 
DAB ten gunste van GUPC, was de uitkomst van deze 
uitspraak van het ICC totaal onverwacht. De Groep heeft 
per 31 december 2020 de nodige voorzieningen getroffen 
ter dekking van haar aandeel in de terugbetaling aan ACP 
van het toegekende bedrag. Het effect van de beslissing op 
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de winst- en verliesrekening wordt opgenomen in de rubriek 
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarmee voor 
de vermogensmutatiemethode rekening is gehouden. Op 
23 februari 2021 werd het totale aan ACP toegekende bedrag 
door GUPC aan ACP betaald, waarbij elke partner voor zijn 
aandeel aan GUPC bijdroeg. Dit betekent nu dat, met 
uitzondering van volledig onvoorziene incidenten, elke 
geslaagde toekenning in het kader van de lopende arbitrages, 
rekening houdend met het aandeel van de Groep in het 
project en de juridische kosten, een positieve invloed zou 
hebben op de toekomstige financiële resultaten van de Groep 

en op de kaspositie van de Groep. De financiële blootstelling 
van de Groep met betrekking tot het bovenstaande wordt 
gedekt door de Voorzieningen voor negatieve 
nettovermogensmutatieprojecten.

In januari 2022 is tussen GUPC en ACP een schikkingsover-
eenkomst (bij voltooiing) gesloten, die heeft geleid tot de 
afgifte van het Prestatiecertificaat met betrekking tot de 
werken en de daaropvolgende betaling van een deel van het 
ingehouden geld. Als gevolg van de afgifte van het Presta-
tiecertificaat heeft GUPC 200 miljoen USD aan zekerheden 
voor prestaties en gebreken teruggevorderd. 

22. Schulden aan kredietinstellingen

DE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Langetermijnleningen en financiering 434.256.087,07 248.498.165,80

Bankkrediet en kortetermijnleningen 436.682,99 955.524,63

Handelspapier 143.750.000,00 101.000.000,00

Leasingschulden 213.042,10 336.375,46

578.655.812,16 350.790.065,89

DE LOOPTIJD VAN DE SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN IS ALS VOLGT: 2021 2020

Minder dan één jaar 104.872.786,14 116.406.406,37

Tussen één en vier jaar 368.682.376,41 152.386.159,62

Vijf jaar en meer 105.100.649,61 81.997.499,90

578.655.812,16 350.790.065,89

In 2021 bevatte de post Langetermijnrekeningen en financiering onder meer een achtergestelde lening voor een bedrag 
van 75.000.000,00 EUR (2020: 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 2021 omvatten de Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover zij afzonderlijk op de voorraden in mindering 
worden gebracht vooruitbetalingen van klanten ten bedrage van 93.557.454,66 EUR (2020: 160.609.721,42 EUR). 

24. Handelsschulden

DE HANDELSSCHULDEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Leveranciersrekeningen 261.284.645,60 164.634.013,52

Uit te geven nettofacturen 228.168.741,86 186.618.570,29

489.453.387,46 351.252.583,81

DE LOOPTIJD VAN DE HANDELSSCHULDEN IS ALS VOLGT: 2021 2020

Minder dan één jaar 489.453.387,46 351.252.583,81

Tussen één en vier jaar 0,00 0,00

Vijf jaar en meer 0,00 0,00

489.453.387,46 351.252.583,81
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25. Overige schulden

Belastingdiensten

DE SCHULDEN VOOR BELASTINGDIENSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Belasting op salarissen 62.747.908,02 55.651.124,00

Btw-vorderingen 19.291.332,68 9.401.389,15

Voorheffing en andere belastingvorderingen 7.967.170,97 4.274.967,33

90.006.411,67 69.327.480,48

Socialezekerheidsdiensten

DE SCHULDEN VOOR SOCIALEZEKERHEIDSDIENSTEN ZIJN ALS VOLGT 
SAMENGESTELD: 2021 2020

Schulden voor socialezekerheidsdiensten 6.757.426,86 7.634.751,20

6.757.426,86 7.634.751,20

Overige schulden

DE OVERIGE SCHULDEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Te betalen lonen 40.716.868,39 34.878.679,83

Niet-gerealiseerde winsten op forexposities 4.214.894,86 6.404.086,87

Te betalen interesten 5.032.221,38 4.179.581,97

Overige schulden 7.790.162,75 5.231.397,87

Andere financiering 60.167.884,00 60.167.884,00

117.922.031,38 110.861.630,54

DE LOOPTIJD VAN DE OVERIGE SCHULDEN IS ALS VOLGT: 2021 2020

Minder dan één jaar 57.073.669,97 50.013.269,13

Tussen één en vier jaar 680.477,41 680.477,41

Vijf jaar en meer 60.167.884,00 60.167.884,00

117.922.031,38 110.861.630,54

In 2021 bevatte Overige financiering onder meer achtergestelde leningen voor een bedrag van 60.167.884,00 EUR (2020: 
60.167.884,00 EUR). De leningsovereenkomst vermeldt geen terugbetalingsdatum, maar de lening wordt geacht over vijf 
of meer jaren te worden betaald.

26. Uitgestelde baten

DE UITGESTELDE BATEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Uitgestelde winst van ODS 12.183.070,21 13.504.043,03

Uitgestelde winst met betrekking tot schepen 39.906.685,82 42.436.840,62

Winst uit onderlinge verkoop van voorraden binnen de vennootschap 415.734,03 484.917,31

Uitgestelde baten in verband met scheepsbevrachtingsovereenkomsten 6.341.527,76 1.820.727,27 

Overige 7.981.121,66 3.642.049,40

66.828.139,48 61.888.577,63
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De Uitgestelde winst van ODS wordt gegenereerd door de 
neutralisatie van de winst die wordt gerealiseerd bij de levering 
door de Groep van onderdelen die zijn opgenomen in de bouw 
van nieuwe schepen. Deze opbrengst wordt tijdig geboekt als 
operationeel resultaat (op basis van het afschrijvingspercentage 
van het betreffende schip) en geboekt onder de post Overige 
bedrijfsopbrengsten op de winst-en verliesrekening.

De Uitgestelde winst met betrekking tot schepen wordt 
gegenereerd door de financieringsstructuur die is opgezet 
door de Groep en door schadevergoedingen van scheepsbou-
wers als gevolg van vertragingen bij de oplevering of problemen 
met de conformiteit. Deze inkomsten worden tijdig geboekt 
als operationeel of financieel resultaat (financiële structuur) 
of tegen het afschrijvingspercentage van het betrokken vaartuig 
(schadevergoedingen). 

In 2021 werd een winst ten bedrage van 20.202.395,67 EUR 
(2020: 16.216.418,83 EUR) geboekt op de winst-en verliesre-
kening onder Overige bedrijfsopbrengsten of Overige 
rentebaten en soortgelijke opbrengsten, afhankelijk van de 
aard van de opbrengsten.

De Winst uit onderlinge verkoop van voorraden binnen de 
vennootschap 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 2021 werd een winst ten bedrage van 817,504.55 
EUR (2020: 1,065,699.32 EUR) geboekt op de winst-en-ver-
liesrekening onder Overige bedrijfsopbrengsten.

27. Netto-omzet

DE NETTO-OMZET IS ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Maritieme werken, baggerwerken en offshore 72,34 % 76,66 %

Civiele werken 25,25 % 20,85 %

Milieu 2,41 % 2,49 %

100,00 % 100,00 %

DE NETTO-OMZET IS ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Afrika 11,24 % 12,43 %

Amerika 16,03 % 12,77 %

Australië 1,25 % 0,06 %

Azië & Midden-Oosten 31,24 % 37,23 %

Europa 40,24 % 37,51 %

100,00 % 100,00%

 
28. Overige bedrijfsopbrengsten

DE OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Verzekeringsuitkering 687.862,01 5.420.043,37

Opbrengsten van joint ventures 449.389,98 74.630,65

Herziening van bedrijfsbelangen 18.933.857,58 51.089.692,40

Uitgestelde opbrengsten – schepen 3.786.423,15 4.240.346,87

Uitgestelde opbrengsten – overdrachten binnen bedrijf 651.210,94 1.065.028,71

Winst op overdracht van materiële vaste activa 29.553.857,74 9.962.690,59

Overige 27.826.850,95 27.133.439,25

81.889.452,35 98.985.871,84

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

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.
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29. Personeelskosten

In 2021 zijn, geconsolideerd via de globale integratiemethode, 
gemiddeld 6.611 personen tewerkgesteld door de entiteiten 
van de Groep (2020: 5.785), waarvan er 1.975 (2020: 1.496) zijn 
tewerkgesteld via externe rekruteringsbureaus.

In 2021 zijn, geconsolideerd via de proportionele integratie-
methode, gemiddeld 33 personen tewerkgesteld door de 
entiteiten van de Groep (2020: 482).

30. Waardecorrecties met betrekking tot vlottende activa

WAARDECORRECTIES MET BETREKKING TOT VLOTTENDE ACTIVA WORDEN ALS VOLGT 
ONDERVERDEELD: 2021 2020

Waardecorrecties op voorraden (2.833.423,60) (2.293.397,55)

Waardecorrecties op uitstaande vorderingen (7.623.116,58) (9.521.937,86)

(10.456.540,18) (11.815.335,41)

De Waardecorrecties op voorraden vertegenwoordigen in 2021 een toewijzing aan de waardecorrectie van Grond- en 
verbruiksstoffen voor een bedrag van 2.833.423,60 EUR (2020: 2.293.397,55 EUR) en een terugname van de waardecorrectie 
op Grond- en verbruiksstoffen voor een bedrag van 0,00 EUR (2020: 0,00 EUR).

31. Overige bedrijfsonkosten

DE OVERIGE BEDRIJFSONKOSTEN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Nettotoewijzing aan bedrijfsbelangen 29.776.982,34 18.041.221,28

Verliezen op overdracht van materiële vaste activa 2.407.189,21 4.483.569,16

Overige 28.786.756,15 17.511.313,48

60.970.927,70 40.036.103,92

De Nettotoewijzing aan bedrijfsbelangen omvat de toewijzing aan de overige voorzieningen (met inbegrip van voorzieningen 
voor de sanering van grond, voor onderhoud en reparaties van schepen en voor verliezen op projecten) voor een bedrag 
van 29.776.982,34 EUR (2020: 18.041.221,28 EUR).

Verliezen op overdracht van materiële vaste activa moeten worden beschouwd als uitzonderlijke kosten. Overige omvat 
buitengewone lasten voor een bedrag van 91.444,74 EUR (2020: 82.845,04 EUR).

32. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

DE OVERIGE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN ZIJN ALS VOLGT 
SAMENGESTELD: 2021 2020

Renteopbrengsten 12.533.333,89 3.023.152,41

Wisselkoersverschillen - netto 22.586.321,05 0,00

Uitgestelde opbrengsten 18.703.500,17 14.961.497,79

Herziening van financiële voorzieningen 2.415.734,71 10.656.677,14

Overige financiële opbrengsten 324.335,30 486.225,06

56.563.225,12 29.127.552,40

De Uitgestelde opbrengsten hebben te maken met de Uitgestelde winst met betrekking tot schepen (zie Toelichting 26).
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33. Te betalen interesten en soortgelijke onkosten

TE BETALEN INTERESTEN EN SOORTGELIJKE ONKOSTEN ZIJN ALS VOLGT  
SAMENGESTELD: 2021 2020

Rentelasten 8.064.438,84 5.961.806,34

Wisselkoersverschillen - netto 0,00 33.570.340,31

Toewijzing aan financiële voorzieningen 8.871.250,97 11.783.770,12

Financiële voorzieningen - Toewijzing 57.768,24 0,00

Overige financiële lasten 191.775,98 20.229,01

17.185.234,03 51.336.145,78

 
34. Belastingen op winst of verlies

BELASTINGEN OP WINST OF VERLIES ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD: 2021 2020

Vennootschapsbelasting 37.991.523,11 25.108.838,03

Uitgestelde belastingen (3.151.599,91) 1.993.830,79

34.839.923,20 27.102.668,82

35. Overige belastingen

Overige belastingen bestaan voornamelijk uit kosten voor bronbelasting.

36. Bezoldigingen die aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende orga-
nen 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:

2021 2020

Bestuurs- en leidinggevende organen 3.722.809,59 3.343.745,47

Toezichthoudende organen 0,00 0,00

 
37. Auditkosten

De auditkosten gemaakt in 2021 bedragen 1.446.955,68 EUR (2020: 1.473.473,78 EUR). De auditkosten voor de wettelijke 
auditor bedragen 307.070,00 EUR (2020: 299.580,00 EUR).

38. Voorschotten en leningen die zijn verleend aan de leden van bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen

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

2021 2020

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.

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING.
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39. Niet in de balansstelling opgenomen verbintenissen

Garanties voor operaties

Per 31 december 2021 heeft de Groep garanties voor operaties 
verstrekt voor een bedrag van 1.090.032.518,48 EUR (in 2020: 
886.723.134,82 EUR). Per 31 december 2021 had de Groep 
garanties voor operaties ontvangen voor een bedrag van 
555.614.747,37 EUR (in 2020: 520.477.207,03 EUR).

Hedgingderivaten

Het potentiële “mark-to-market”-verlies van de totale deri-
vatenportefeuille bedraagt 19.031.958,38 EUR per 31 december 
2021 (2020: 14.948.879,77 EUR). Op basis hiervan is een uit te 
geven nettofactuur opgenomen via Overige voorzieningen voor 
818.903,42 EUR (2020: 0,00 EUR).

De verplichtingen van de Groep in derivaten bestaan uit:

1. Deviezentermijncontracten met betrekking tot verschil-
lende munteenheden voor een totaal bedrag van meer 
144 miljoen USD (2020: 178 miljoen USD), 29,5 miljoen 
BRL (in 2020: 35 miljoen BRL), 28.900 miljoen COP (in 
2020: 0 miljoen COP), 1,7 miljoen GBP (in 2020: 0 miljoen 
GBP), 0,00 miljoen SEK (in 2020: 72 miljoen SEK), 4.697 
miljoen TWD (in 2020: 8.247 miljoen TWD), 208 miljoen 
MXN (in 2020: 10 miljoen MXN), 0 miljoen NOK (in 2020: 
0,3 miljoen NOK) en 0 miljoen TRY (2020: 0,7 miljoen TRY). 
De termijn van de forex deals is tot december 2022 (in 
2020: tot mei 2021). Het “mark-to-market”-verlies op 
Forex-contracten bedraagt 21.767.648,43 EUR (in 2020: 
een winst van 16.279.805,11 EUR). In 2021 werd van dit 
bedrag slechts een voorziening voor forex-verliezen 
geboekt voor een bedrag van 818.903,42 EUR (2020: 0,00 
EUR); andere forex-contracten met verlies werden 

beschouwd als hedgingcontracten zodat er geen 
voorziening werd geboekt. Er heeft geen aftrek van Han-
delsdebiteuren plaatsgevonden om rekening te houden 
met het hedgingeffect van openstaande posities op 
jaareinde, aangezien het effect daarvan niet materieel is.

2. Renteswapcontracten om het risico van rente op lange-
termijnfinanciering te dekken. De globale notionele 
bedragen lopen op tot 0,00 miljoen EUR (in 2020: 150 
miljoen EUR). De looptijden waren vastgesteld tot 
december 2021 (in 2020: tot december 2021). Het “mark-
to-market”-verlies op IRS- en IRC-contracten bedraagt 
0,00 EUR (in 2020: een verlies van 1.023.668,46 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 19.456 MT (in 2020: 26.219 MT). Hun 
vervaldatum loopt tot juni 2023. De waardering van deze 
contracten per 31 december 2021 leidt tot een potentiële 
winst voor een bedrag van 3.244.732,68 EUR (in 2020: 
verlies van 307.256,88 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 2021 bedragen de verbintenissen met 
betrekking tot de aankoop op termijn van schepen binnen 
Materiële activa ongeveer 227,2 miljoen EUR (in 2020: 257,4 
miljoen EUR).

40. Verdere gebeurtenissen

Het management wijst op de recente ontwikkelingen in 
Oekraïne en de sancties die als gevolg daarvan door vele 
landen aan Rusland worden opgelegd. Aangezien de Groep 
geen lopende projecten heeft in Oekraïne of Rusland, is het 
management van mening dat deze ontwikkelingen en 
sancties waarschijnlijk geen aanzienlijke directe negatieve 
impact zullen hebben op de financiële resultaten van de 

Groep in de toekomst. Aangezien de situatie echter verder 
evolueert, blijft het in dit stadium moeilijk om alle directe 
en indirecte gevolgen in te schatten die uit deze opkomende 
ontwikkelingen kunnen voortvloeien. Het management blijft 
de ontwikkelingen op de voet volgen en zal alle nodige 
maatregelen nemen.

Zie ook de laatste alinea van Toelichting 21.
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