
NAT. Datum neeriegglng Nr. 0248. 399. 380 Blz.

9 EUR
E. D. CONSO 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS

NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OT VAK l IET OONOORTIUM (1)(2) :

HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

GemeentB: Antwerpen 3

Rechtsvorm: NV van publiek ncht

Adres: Zaha Hadldpleln

Postnummer: 2030

Land; BelgU

Rechtspersonenreglster (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen

lnt8metadres(3ï: www.portoftintwerp. com

Nr. : 1

Ondemem Ingsnummer 0248.399.380

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO ()

Voorgelegd aan de algemene vergadering van 01/07/2018

met betrekking tot het boekjaar dat de pmfode dekt van 01/01/201B tot 31/12H018

Vorig boekjaar van 01/01/2017 tot 31/12/2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / aijn niet 3 identiek mat die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bi) deze geconsolideerde jaarrekening: GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG, CONTROLEVERSLAG OVER DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING, BIJKOMENDE INLICHTINQEN

ZO DE GECONSOLIOEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER
WORDT NEERGELEGD
Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht tertlM 113, §2, 4'a van het Wèfbosk van winoolsohappen)

Ondememingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht

Totaal aantal neergelegde bladen: 67
dienstig zijn: 5.2, 5.3, 5.4, 5.8.1, S.8.2, 5.8.4, 5.8.5, 5.18, 8

Secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Jacques Vandermelren

Gedelegeerd bwtuurder

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Annick De Ridder

Voorzitter van de raad van bestuur

t1ï Schrappen wat niet van toepassing is.
(2) Een consortium dient de secüe CONSO 5.4 in te vullen.

Facultatieve vermelding.

W Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn ui^edmkt.
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Nr. 0248.399.380 CONS02

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

JAARREKENING HEBBEN GECONTROLEERD

LUST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN CONM188AR18SEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaate (adres, nummer, postnummar m gemeente) en füncde in de onderneming

De Ridder Annlck

Scheldeatraat 90, 2000 Antwerpen, Belg»

Functie: VoondttBr van de raad van bestuur

Mandaat :30f01fi019

Eucalyptu* BVBA 0456. 121. 318

Drffl 2A, 8420 Wenduine, België

Funcüe: Ondarvoorzltter van de raad van bestuur

Vertagenwoordlgd door:
1. RoelsRoger

Dulnendreer2A, 2B50 Kapellen (Antw. ), BelgB

Vandarmelnn Jacqu-

Slnt-Andita»8traat32, 2000 Antwerpen, Belg»

Functie: Gedelegeerd bestuurder

D» Wénr Bart

Hemntatoebaan 145, 2100 Deume (Antwerpen), BelglB

Functie: Bestuurder

Kannla Koen

BouiuNatraat 19, 2018 Antwerpen l , BelgU

Functie: Bestuurder

Lamarque Carole

DubohBtraat 48, 2060 Antweipen 6, België

Functie: Bestuurder

Mandaat :OBf07fi018

Van Bnmpt Kathleen

Haringnxlestiaat 54A, bus 37, 201 8 Antwerpen l, BelglB

Functie: Bestuurder

Mandaat: 30(01/2019

VandaVUnnMans

HelTbaan 61, 9120 Beveren-WBas, België

Functie: Bestuurder

Mandaat: 30/01(2019



Nr. 0248.399.380 CONS02

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

BDO BedrUftnvleoren CVBA 0431. 08B. 289

Leonardo da VIndlaan 9, bus E6, 1930 Zaventem, Belg»
Functie : Commissaris, Lldmaatschapsnummer: B00023

Vertegenwoordigd door:

1. Thuysbaert Erik, Udmaatschapsnummer : A01792

Leonanio da Vlncilaan 9, bus E6, 1930 Zavantem, Belgia

2. Delbeke Michaël, Lidmaatschapsnummer: A02323

Laonardo da Vina'laan 9, bus E6, 1930 Zaventem, België



Nr. 0248.399.380 CONSO 2

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

D»pn« Hein

Ka8taBUra8f15, 9111 Belseto, België

Functie: Bestuurder

Lamon Comm. V 0891.984. 086

ZegeredrenfS, 2930 Brasschaat, België

Funcüe: Bestuurder

Vertegenwoordigd door:
1. Noten Julas

Zegemdmef 3, 2930 Brasachaat, België

Reynacm Martlne

Zlhrentraat 7, bua 9.01, 1000 BraBael 1, BelgB

Functie: Bestuurder

Vannl Comm.V 0405.14t.610

Beslaan 1, 8300 Knokke-Hetet, Belg»

Functie: Bestuurder

Vertegenwoordigd door;
1. Van Waeyenbeige Olulla

Karel Van Lorainenlaan 20A, 3080 Ten/uren, Belg»

Veibeeck SUphane

Le Greltelel 22, 2600 Berchem (Antwarpen), BelgB

Functie: Bestuurder

Van Peel Marc

BeaWJslaan 54, 2050Antwaipen 5, BelgB

Funcüe: Vooizlttor van de raad van bastuur

Mandaat:-30(01/2019

Turtelboom AnnBml»

Frankrijktoi 104, bus 32, 2000 Antweipan, Belgia

Functie: Bestuurder

Mandaat :-30m4/2018

V«rt)l*t Laan

Eethulastraat 102, 2170 Maikaem (Antwerpen), België

FuncUe: Bestuurdar

Mandaat :-3(imifi019

AltDaoudNabllta

De Bmynlaan 69, 2610 Wilrijk (Antwerpen), Belg»

Functie: Bestuurder

Mandaat:-30/01/2019



Nr. 0248.399.380 CONSO 3.1

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. i

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN.................................................... 5.7

VASTE ACTIVA.

Immaferlflle vaste acüva................................................... 5.8

Positieve consolidatieverschillen ................................ ;.. 5. 12

Materiële vaste activa ...................................................... 5.9

Terreinen en gebouwen

Installaties, machinss en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Acüva in aanbouw en vooruitbetalingen

6.1
Financiële vteacUv................................................... 5.4/5. 10

Vennootschappen waarop vermogensmutatie Is
toegepast .................................................................... 5. 10

Deelnemingen

Vorderingen

Andere flnanci&le vaste activa ............ "...."""..". ""..".. 5. 10

Aandelen

Vorderingen en borgtochten in contanten

20

21/28

21

9920

22/27

22

23

24

25

26

27

884

2.030,912

356

25.725

1.959.808

1.678.042

114. 112

56. 972

2

25.620

86.060

Vorig boekjaar

958

2.004.708

051

28.206

1.942.526

1. 713. 674

87.865

50:941

2

23.665

66.379

28 45.023

9921

88211

99212

284/8

284

286/8

36.686

30.421

6.265

8.337

8.337

33. 025

33.019

27. 235

5. 784

6

e

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



Nr. 0248.399.380

Tod.

VLOTIENDE ACTIVA.

Vordartngen op IIMT dan één Jaar

Handelavorderingen

Overige vorderingen

Actieve bdaatlngslatenties

Voomdan «n b«>telllna«n In uitwring

Voorraden

Grond- en hulpstaflen

Goederen In bewerking

Gereed product,

Handelsgoederen

Onroerende goederen baetomd voor veikoop

Vooruitbetalingen

Bestellingen in uitvoering

Vorderlngan op ten hoog»- één Jaar

Handelsvordwlngen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Eigen aandelen

Overige beleggingen

Liquide mldd»l»n

Overlopende nkanlngen

TOTAAL VAN DE ACTIVA.

ïoöes

28/58

29

290

291

292

3

30/36

30/31

32

33

34

35

38

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

BoeKjaar

603.255

21.420

21.420

4.949

4.949

4.939

10

88.470

29.128

59.342

447.407

447.407

24.958

16.053

2.835.051

CONSO 3.1

Vorig boel^aar

560.149

20.314

20.314

3.609

3.609

3.608

1

72.767

22.547

50.220

447.797

447.797

11.960

3.702

2.565.815



Nr. 0248.399.380

Toel.

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapttaal

Geplaatst kapitaal

Niet-opgsvraagd kapitaal

UKfllftepremies,

Herwaarderingemeenvaarden

Geconsolideerde reserves ..... ".... ""... ""........ ". " (+)/(-) 5. 11

Negatieve consolidatieverschillen..... ". "........... ".. ".... ". 5. 12

Toerekening positieve conaolldatlevenchllton,

Omrekeningsverschillen....................................... (+y(-)

Kapltaaltubtldln.

BELANGEN VAN DERDEN

Belangen van derden

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

Voorzieningen voor risico's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Fiscale lasten

Grote heretelllngs- en ondertioudswerken

MllleuverplchUngen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen en belastlnglatentlw ............. 5.6

Codes

10/15

10

100

101

11

12

9910

9911

99201

9912

15

9913

16

160/5

160

161

162

163

16416

Boekjaar

1.720.219

800.000

800. 000

400.296

291. 138

228.785

83

449. 055

446.936

346.853

234

86.010

13.839

CONSO 3.2

Vorig boekjaar

1.692.327

800.000

800.000

420.875

235.920

235. 532

169

461.754

461.504

334.750

234

104.107

22.413

168 2. 119 260



Nr. 0246.399.380 CONSO 3.2

Toel. Codes

SCHULDEN ................................................................... 17/49

Schulden op m-r dan één jaar .................................... 5. 13 17
Flnandaie achuMen.................................................... 170/4

Achteraestelde leningen........................................ 170

NlBKchtasestelde obligatieleningen................... 171

Leasingschulden en soortgelijke schulden............ 172

Kredietinstellingen................................................ 173

Overige leningen.................................................. 174

Handelsschukfen........................................................ 175

Leverandere ............................ -.................. -. -. 1750

Te betalen wissels................................................ 1751

Ontrangsn voomltbetallngan op bestolllngan............... 176

Overige schulden......................................................... 178/9

Schulden op ten hoogate één Jur .................................. 5'13 42/48
SchuUen op meer dan één jaar dto binnen het jaar
vervallen............................. -................... -....... -...... 42

Financiële schulden..................................................... 43

KmdleUnstelllngen.................................................. 430/8

Overige leningen................................................... 439

Handelsschulden ........................... -..................... -.. " 44

Laverandere......................................................... 440/4

Te betalen wissels............................................... 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestalllngan .............. 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bamldlglngen
an aodale lasten .......................................................... 45

Belastingen............................................................ 450/3

BezoUlglngen en sociale lasten............................. 454/9

Overige schulden......................................................... 47/48

Owriopende nkanlngan ................................................. 492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA .............................................. 10/49

BoeKlaar

465.684

235.109

225.006

8.658

218. 349

10.104

197. 123

15.792

6.550

6.550

90.288

90.268

735

54.3gg

30.378

24.021

29.379

33.462

2.638.051

Vorig boekjaar

411.575

236.567

238.587

8.867

229. 700

148.536

15.268

38.306

38.306

956

58.288

28.017

30.271

35.728

26.472

2.585. 815



Nr. 0248.399.380 CONS04

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENIN6 (Uitsplitsing van da twdW/feresu/faten naar hun aardj 1

Toel. Codes Boekjaar

B«dr|jfaopbnng»t»n ........................................................... 7B/7 414. 133
Omzet.............................................................................. 5. 14 70 339. 570
Voorraad goederen In bewerking en gereed product en
bestellingen In uitvoering: toename (ahame) ........., (+y(. ) 71
Geproduceerde vaste acüva ......................................... 72

Andere bedrijfeopbrengsten.......................................... 74 73. 132

Nlet-racunBnte bedrijfsopbrengsten................................ 5. 14 78A 1.431

Bedrüfskosten ..................................................................... 60/6 371. 557
Handelsgoederen, grond-en hulpatoflan......................... 80 12.282

Aankopen.................................................................. 60Q/8 13-480

Voorraad: afname (toenamB) ........................... (ïyi-) 609 -1. 198

Diensten en diverse goederen......................................... 61 102.604
Bezoldigingen, sodale lasten en pensioenen .......... (+)/(-) 5. 14 62 144. 073
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op Immateriële en materitle vaste
activa.............................................................................. 630 94.410

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen In
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)..................................................... (+)/(-) 631/4 5.721
Vooneienlngen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)............................ (+y(-) 635/8 -0.025
Andere bedrijfskosten ............ ""..".. "......... ".""..,... ".... " 640/8 22. 184
Als heretnjctureringskosten geactlveerda bedrijfs-
kosten .................... ""......... ".. "...... ".... "........ ".... """(-) 649
Afschrijvingen op positieve consolidatieverechillen ........... 9960 2.905

Nlet-racurrente bedrijfskosten.......................................... 5. 14 66A -3. 597

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies).................................... (*'ll(-) 9901 42. 576

Vorig boekjaar

381.320

309.676

-25

71.514

155

333.460

5.379

5. 610

-231

74. 719

138.652

68.130

-168

25.002

21.339

407

47. 860

De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (In toepassing van artfef f59, {2 van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 lot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).



Nr. 0248.399.380

Tod. Codes

Financiële opbmng»t«n ....................................................... 7Vf
RBCurrents linandBte opbrengeten ................................. 75

Opbrengtten uit financiële vaatB activa...................... 7SO
Opbrangsten uit vlottende activa................................. 751
Andere flnandBle opbrengBtsn................................... 752/9

Niat-iacuriantB flnandtle opbrengaten............................ 5. 14 76B

Financiële korten ........................................................ -..... 6S^e
Recuimnte flnandSle kosten........................................... 85

Kosten van schulden.................................................. 65°

Alachrijvlngen op positieve conrolldatlevemchlllen..... 9981

WèanfevennlnderlnBBn op vlottande adlva andere
dan monaden, bestellingen In uitvoering en handela-
vordeilngen: toevoegingen (temgnemlng) .......... (+V(-) 651
Andere flnandëto kosten ............................................ 652/9

Nlet-mcurTBrte tlnandBto kosten...................................... 5.14 668

Winst (Varil-) vn het boek|««rvoor b«la»Ung........ (+)/(-) 8903

Onttmkklngma«nd«ultge»t»ldeb«ta*Ungen end»
balartlnalatontle»

Overboaklng naar de ultgaahld» b«l«»tlng»n . n d*
b«la»tlnglatintle>................................................................. 680

B»la«tlng«n op hal maultMt...................................... (+)/(-) 67/77
Belastingen...................................................................... 5.14 87(W
Regularismlng van belastingen en terugneinlna van
voorienlngenvoor belastingen....................................... 77

Wlnit (Varllw) vn het bo«M«ar ................................(+«-) 8904
Aindael In het rwulft wn de wnnootushappan
wrop wrmog«n«mutatle l» to«g«p«»t........ -. -- (+)'(-)

Wln8tre«ullaten.......................................................... "(+) w751
V8rlle8m8ultaten.................................................. -"-(-) w752

G«con*olldNnl»wln»t(wrlle*)................................ (+VH 9976

Aandeel van derden............................................... (+W-) 9B761
Aandeel van de groepL............................................ (+)'(-) W762

Boekjaar

21.731

19.736

416

7

18.313

1.995

14.003

13.250

9.778

CONS04

Vorig boeyaar

21.986

21.986

385

554

21.047

11.650

11.645

10.464

2.895

577

753

50.304

118

1.983

1.893

390

5

58. 196

1.6B3

1.663

48.430 56.533

7.433

8.515

1.082

55.883

. 76

55.940

1.619

2.756

1.136

58. 152

-781

58.933



CONSO 5.1
Nr. 0248. 399. 380

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

^^APNODEEV^°ONcS^^^^^ VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL «n,_zo_hd MI onderneming naar Belgisch recht betren. n2S^te Sehoudendeel ^Wijziging In het
hetONDERNEMINGSNUMMER'"""""""""""""" m^"^» van hettapltaaFo) _, P°";entageranhet

-(in%r''" l"h°.ud;"_ka"t»"i c:"-
helvoifgeboel<|aarX4)

Deuisanckdoksluls NV
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwarpen 3

74,00 0,00

0837. 647. 290

Port OfAntwrp International NV
Zaha Hadldpleln 1
2030 Antwerpen 3
België
0466.583.658

99,80 0, 00

Amaris VZW

Zaha Hadidplein 1
2030 Antwwpen 3

100, 00 0,00

0859. 981. 115

Port ofAntwerp International UK Ltd
Albemarle Straat 7
W1S4HQ Londen
Verenigd Koninkrijk
008077388

99, 80 0,00

Railport Antwerpen NV
Zaha Hadldpleln 1
2030 Antwerpen 3
België
0538.888.250

59,38 0,00

(1) l. Integrale consolldaüe

^ ,E^redI°. eMl!Ï"attem't. °""ïeJ" d° '<lnte l°"°m' "" ."'""""'"""»hu B.am. lUk. butuu, UUkt)
v1s%ns'i?srr^^^;Md'ert'wnn^h-p^^"<~'^'^^^^^^-, 00^
^ v^s!i^^.^^^y^^=ïw^^^^
^ ;?^^^5^ss^^^»^^ï^^^^" "^aróo°rern^
V4

(2)
Is In het

iste methode, wordt de aanduldlnvan de nieuwe methode gevolgd door een sterreye. 
"-f"- ""i "^yi iiu inot flcn mBODrengt van ae toegepaste methode,

w^^^^'I^SS^o, S^^yw ^m'lxr^ew"sou^o^mmn -»."endoo, dep.., n. nd,eln^

m^^^y>^ss^^^w^^^^ss^^^^^^^



Nr. 0248. 399. 380 CONSO 5.1

TOELICHTING BU DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

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

Nationale MMtschapplj der Pijpleidingen NV
Zaha Hadldpldn 1
2030 Antwerpen 3
België
0418. 100. 656

Toegepaste
methode

(1/E/V1W2(V3/
V4) (1X2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)

(ln%)

99,99

Wijziging In het
percentage van het

gehouden kapitaal (t.o.v,
het vorige boek|aar)(4)

0,00

Qulnten Matsys NV
Zaha Hadldpleln 1
2030 Antwerpen 3
België
0424. 266. 125

99, 99 0, 00

PAI Invest NV
Zaha Hadldpleln 1
2030 Antwerpen 3

99,79 0,00

0678. 600. 518

Maatschappij voor het Havsn-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het
Llnkencheldeovergebtod PUBRVOV
Slnt-Pauluspleln 27
9130 Kleldrecht (Beveren)

V1 37, 50 0,00

0223.944.690

Wandelaar Invert NV
Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel 1

België
0811. 706. 589

V1 25,00 0,00

(1) l. Integrale consolidatie

E. Evenndlge consolidatie met opgave, In de eente kolom, van de gageven» waaruit het genmel|JkB bwtuur blUld)
VI Vermogensmutatlemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (afVkel 134, awate lid, 3" van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

V2 Vermogensmutatlemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de oonsoliderertde vennootschap een corrtrole in feite bezit Indien de
consolidatie zou Indruisen toga" het beglwl van het getrouwe beeld {arVWIOSJo. IIOvanvooim^dkonlnldytbealutQ

kan van worden uitgegaan datzlj haar bedrijfzal voortzetten (artikel 109 jo. IIOvanvoomiMlsoninldljltbeslidf)
V4 Vermogensmutatlemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf ntet nauw geThtegreerd is in het

bedr(|f van de vennootschap die over de gezamelljke controle beschikt (arïlksl 134, fwaecto lid vm wonmtd kanfrth^k bealull)
(2) Indien een wijziging In het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met rich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding

van de nieuwe methode gevolgd door een sterreye.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de In de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die In eigen
naam optreden maar voor rekening van daze ondamemingen.

(4) Indien de samenstelling van het geconsolldeerie geheel In de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wljzTglngen [n dit
percentage, worden bijkomende Inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5. {artll<Bl112vanvoomietdl<onlnttliJkbe^utQ,



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.1

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

NAAM, volledig adms van de ZETEL en, zo hot een onderneming nur Belgisch mcht betmft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

mioglport E8V
Qual de Maastricht 14

4000 Uège 1
België
0898. 081. 131

Tcwgeputo
methode

(UBV1AOV3/
V4) (1X2)

VI

Gehouden ded
vMihBtk«plto«l(3)

(!"%)

33,00

Wlzlglng In h«
psroantage van het

gehouden kapitaal (to.v.
h«v<iilaeboek|urX4)

0,00

Antwrp Eut NV
Industrieweg 36
2280 Grobbendonk

Bdglë
0835. 042. 019

V1 20, 00 0,00

Wind un d« Stroom NV

Slnt-Pauluspleln 27
9120 Beveren-Waas

België
0848. 096. 932

VI 47,00 0,00

Rail Ttnnlnal Chemelot BV
Koestraat 1

ei87RAGeleen
Nederland

B

VI 20,00 .13, 33

C»ntrul Boeking Platfenn CVBA
Brouweravlleft 33, bus 1

2000 Antwerpen
Belg»
0639.635.526

VI 14,29 0,00

(1) l. Irrtagnile consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, In de eento kolom, wn de g^wN» ïmuult hrt nnuneiyiM bwtuur bl(|kl)
VI VennogensmutatlemBthode toegwrt op een geaaaodeento vennootschap {ar t9l 134, wrate ttd. 3'vanhet honlnkWt üaalult van 30 Januari 2001 tot

invoering van het WBftboe* van vwmootKhawer^
V2 VemwgensmutaiUemrthode toegepast op een dochtomndememlng wauwer de consolktomnde vannootBchap wn controla In hlto baztt Indton de

consolldntto zou Indrutoen togen het beginsel van hat getroum bedd fsriBtef 108 Jo. 110 van roonneW tonfr»M  toafufO
VS Vemfwgansmutattomrthode toegepast op een dochtBiondememlng In venflianlng of die heeft baslotm haar bedrijf stop ta zrtton of waardoor er ntot meer

kan van worden uitgegaan drt^l haar bedr(|f zat voortzutten (aftBt^lOSJo. IIOvanvoomialdlmnM^fbeüi^
V4 VermogenamutaUemethode toegepart op een gemBemchappelUke dochteronderneming waarvan brt bedrijf ntot nauw gaTntogmTd l» in hat

badrW van de vennootschap dia over de Bazamél||ke controle beschikt fsrtftB/134. tweada flcf van voonnefü ImnW^t bMifróO
(2) Indien een wijziging In hrt peroantage van het gehouden deel van het kapitaal een wyzlging rmt zich mwbmngt van de tewgapwto mathode, wordt de aanduiding

van de nieuwe methode gevolgd door een «torrBfle.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen drt wordt gehouden door de In de consoIMaUe opgenomen ondernemingen en door de penonen die In eigen
naam o^tmdan maar voor rekening van dea onctomemlngm.

(4) Indien de samenBtalllng van hrt geconaotUewde geheel In de loop van het boekjaar esn aanmerkelUke wijziging hwft ondergaan door w(|riglngen In dit
perowitage, worden b||komendB InllchUngan verstmkt In de secBe OONSO 5.5. fartWEB/ f ï2 van vooffneftfAonfrtfdiffrüe8fü(9.



Nr. 0248.398.380

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

CONSO 5.1

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

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

Santiago ESV
Zaha Hadldpleln 1
2030 Antwerpen 3

België
0663. 906. 305

Toegepaste
methode

(1/E/V1W2/V3/
V4)(1)(2)

V1

Gehouden deel

van het kapitaal (3)
(ln%)

50, 00

Wijziging In hel
percentage van het

gehoudsn kapitaal (t. o.v.
hat vorige boakJaarX4)

0,00

Nxtport CVBA
Brouwerevliet 33, bus 8

2000 Antwerpen
België
0429. 672. 881

V1 26,25 26, 25

Consortium Antwerp Port (Oman) NV
Jordaenskaai 25, bus 6

2000 Antwerpen
België
0817. 114. 340

V1 39,92 0,00

GAP Industrtal Portland NV
Jordaenskaal 25, bus 6

2000 Antwerpen
België
0556. 724. 768

V1 49,90 0,00

Wind aan de Stroom 2013 NV

Slnt-Pauluspleln 27
9120 Beveren-Waas

België
0542. 421. 921

V1 46, 95 0,00

(1) l. Integrale consolidatie

E. Evenredige consolidatie mrt opgaw, In de wnte kolom, van de Baflavem iN-rult hrt guumlUke bertuur blUkt)
VI Vermogensmutatlemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (w tel 134, eerste Sd. 3' van het korünklljk besluit van 30 Januari 2001 tot

ultvowlng van het Wetboek van vennootschwsen)

V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochtsrondememing waarover de consoliderende vennootschap een controle In feite beztt indien de
consolidatie zou Indruisen tegen het faeginael van het getrouvm bnald fart/to/ lOSjo. 110 van voormeld konlnk^k ües/u/9

V3 Varmogensmutatlemathods toegepast op een dochterondamamlng In vemftonlng of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er ntot maar
kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 Jo. IIOvanvoormehSka'iinklljkbesltdQ

V4 Vermogensmutatlemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
bedr|(f van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (aftilwl 134, tweede lid van voormehi koniidf^k beslulQ

(2) Indien aan wijziging In het percwrtaga van hst gahoudan deel van het kapitaal een wijziging met ïteh maabrengit van de toB gepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een stemfle.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die In eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondemamingen.

(4) Indien de samenstelling van het gaconsolideende geheal In de k»op van het boe^aar een aanmerkelijke wUzlfllng hesft ond»rgaan doorwUzlgingen in dit
percentage, wonten bijkomende Inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5. fartflto/112 van voonmld koninklijk bealulQ.



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.1

TOELICHTING BU DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

NAAM, volledig adma van de ZETEL an, zo het een onderneming naar Belgisch mcht batFBfl,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Wnd a«n d» ainxim 2014 NV
Slnt-Pauluspleln 27
9120 Beveren-Waas

Belglè
0505. 845. 102

Toeg^»a8to
methode

I.UEN1NW31
V4) (1X2)

VI

Gehouden deel
vanh«kBpllMl(3)

(ln%)

46, 95

Wldglng In h«
pereentage van het

gehouden kapttaal (t. o.v.
hetvodrboeMurX4)

0,00

NAPRO NV
BlschofliBhelmlaan 11

1000 Brussel 1
Bdglë
0437.272.139

De gegevens waamlt het gezamelljke bestuur blijkt:

50,00 0,00

NITRACONV
Metropoolstraat 17
2BOO Schoten

Belg»
0450.334.376

De gogewns waarutt het gezamelljke bestuur blijkt

50,00 0,00

DUQM Induitrlal Lind Company LLC
P.O. Box 2409
Postal Coda 124, Muacat

Oman

VI 27,29 0,00

Port of Duqm Company SAOC
P.O. Box 2409
Postal Code 111 .Muscat

Oman

V1 19,96 0,00

(1) l. IntearaleconaolMatle
E. Evenredige consolMatle niet opgave, In de eemto kotom, van de gegwn» wuult hal gunmalUlM b»tuur blUktï
VI VennogenBmutaUemethode toegapaat op een geassodBerdB vannootschap (afWcol 134, sarato M, 3*vmh9t Imnlnldfflt beafutt van 30 januari 2001 tot

uffvoering van hel Weüoek vnn vonmotschwpm)
V2 Vemiogensmutrtlemrthode toegapaat op ean dochtBrondememlng waarover de consolMemnde vennootschap een controle In lleltr bezit Indien de

conaolldatlB zou Indruisen tegen het b^lnsel van bat g«tn>uw beeld (aitStü IQBJo. 110vanvoom»ldlmnlfM9kü6alulQ
V3 VennooensmutatlemBthode toegepart op wn dochterondBmemlng In verBffenlng of die heeft bestoton haar bedr(|f stop ta zetton of waardoor w niet meer

kan van worden ultgegun dat z|| haar bediïf zal voortzetten (wflksllOSfo. IIOvBnvoonnBldlmnlnldffkbaalulQ
V4 Vennogmsmutatlemathode bngapart op aan gemeBnschappelUke dochteronderneming waarvan het bedrUf niet nauw geïhtog'lwri Is in hBt

badrflf van de vennootschap die over de gezamel|]ke controle beschikt farfftaf 134, hroedö lid van voormüd kordnldyf toahriy

(2) Indien een wijziging In hat pwcantaga van hal gehouden deel van het kapitaal een w||zlglng met dch meebrengt van de toegepaste muthoda, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een «twniUe.

(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de In da consolUatle opgenomen ondernemingen en door de personen die In eigen
naam optreden maar voor rekening van daze ondBmemlngen.

(4) Indton de samerwtBlllng van brt geconaolklaerdB gaheal In da loop van het boaKlaar een .anmerkel||ke wdriglng heeft ondwgaan door wijzigingen In dit
peroBrtaga, worden b||komende InllchUngen varatmkt In de sectie CONSO 5JS. (arWml 112 van voorm^d honM^t fiBshri9.



Nr. 0248. 398. 380 CONSO 5.5

CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Indien van materieel belang, aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie.
de evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria
wordt afgeweken til toepassing van artftof f65, f. ran hef fronfnftfjfk besfuff ran SO/anuari 200Ï tof uitvoering van hel Wetboek
van vennootschappan}.

De door de wetgeving voorgeschreven criteria worden gevolgd. Waar het Havenbedrijf Antwerpen juridlsdie of feitelijke controle
uitoefent ('verbonden ondernemingen'), wordt de integrale consoldldatie toegepast Voor deelnemingen waar er in aandelenverhouding
en in feitelijke veriioudlngen een 50-50 verhouding bestaat, wordt de evenredige consolidatie toegepast. Voor andere ondernemingen
waarmee een deelnemlngsverhouding bestaat, wordt de varmogensmutatlemethode toegepast
In de loop van het boekjaar zijn er volgende wijzigingen aan de consolidatiekring:
- Er Is een deelneming verworven in NxtPort die verwerkt wordt op basis van de vermogensmutatiemefhode.
- Napro NV en Nitraco NV: overgang van vemiogensmutatie naar evenredige consolidatie (voor de impact hiervan kan verwezen
worden naar de waarderingsregels).

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorige boekjaar, indien de
samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan
(In toepasafrig van artikel 1 12 van voarrwld koninklijk boslult).



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.6

WAARDERINGSREGELS

Opgan van de gehanteerde criteria voor de waardarlng van d» vnchllland» poaton van de geconaolldeerdB Jaarmkenlng,
Inzonderheid:

voor de vorming en aanpassing van afechrijvingm, waardeverminderingen en vooizlenlngen voor ridco's en kosten, alsmede voor de
herwaarderingen (in togpasafrig van artikel 165, VI.B van het konlnkllflt ües/uff van 30 Januari 2001 tot ultworing van hot Wottmok van
vonnootsüisppm).

voor de omrekenlngegrondslagen van de bedragen die In een andere munt rijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt waarin de
geconsolideerde jaarrekening Is opgesteld en van de boekhoudataton van dochterondememlngen en van geassodBerde vennootechappen
haar buitenlands recht 0n ftwpassfriff van art/fc»/165, Vl.b. van voomwld kwilnkSjk jbes/u^.

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Gudrtalllwrde b-chryvlng van de toegepaste msthodM tor bepaling van de belartlnglatenUe»

De belastlnglatantle wordt opgenomen voor het bedrag dat overeenstemt met de vrijval gedurende do boekjaren waarin verwacht
wordt dat de vennootBchap zich In een belastfaare poslüe zal bewinden

Uitgestelde belaatlngen en belastlnglatentlas Codes Boekjaar

UtepBsfngmn post fSBinnfiefpassh/........................................................................................................... 188 2.119

Lfl^estoftfe b^aatlngan (In ftwpass/nff van artffre/ 76 van hef konlnltlljk besluit ran 30 januari 2001 tot
ultvomlng van het Wstboek van vmnootschappm)..................................................................................... 1681 2. 119

SefssKnglafBnUas (7n toepsssfng van ertffce» <Z9 van voonneld konlnkiak basluiy........................................ fa82



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.7

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar.............................................. 20P

Mutaties tijden» het boekjaar:

Nieuwe kosten van het boekjaar................................................................ 8002

Afschrijvingen............................................................................................ 8003

Omrekeningsverschillen ................................................................. (+)!(-) 9980

Andere ............................................................................................ (+)/(. ) 8004

Nattobotkwurde par . lnd» vn het bo«K|aar............................................. (20)

Waarvan:

Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen, disagio en andere oprichtingskosten........................................... 200/2

Herstructureringskosten............................................................................ 204

Boekjaar Vorig boekjaar

958

79

885

885



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.8.3

Codes

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORT6ELUKE RECHTEN

ABnachafflngawaarde per einde van h«tbo»K|aT........................................ 8052P

MutoU- t||d«n» h»t boaKjur

Aanschaffingen, met Inbegrip van de geproduoaerde va8to acüva ............. 8022

Overdrachten en bultBngebrulkstellingen ................................................. 8032

Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8042

Omrekenlngsverechlllm.................................................................... (+);(-) 99812

Andere wijzigingen............................................................................ (+);(-) 99822

Aan«chafflngm»aard» par . ln(to van h«t bo«K|aar........................................ 8052

Afachryvlngen en wardevnmlnderingen per einde van het boels|aar....... 8122P

MutaUM tljdan» hst boeKjiar

OeboeM ..................................................................................................... 8072

Teruggenomen ......................................................................................... 8082

Verworven van derden.............................................................................. 8082

Afgeboekt .................................................................................................. 8102

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8112

Omrekenlngsverachlllen.................................................................... (+)/(-) 98832

Andere wijzigingen ........................................................................... (+)/(-) 99842

Ahchiljvlngan m waanlewrmlnd«lngen pw .Inde nn het boeldaar....... 8122

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................ 211

Boek|aar

XXXXXXXÏOOOOOOOC

259

7

7.781

XXXÏOOOOOOOOOOOC

860

Vorig boekjaar

7.495

6. 545

7.405

356



Nr. 0248.399.380

STAAT VAN DE NIATERIËLE VASTE ACTIVA

CONSO 5. 9.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde par einde van het boekjaar....................................... 8191 P

Mutaties tijdens het boeKjrr

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa.............. 8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen ............................................. 8171

Overboekingen van een post naar een andere ".". ".,........,..,...,. ".,., {*)/(-) 8181

Omrekeningsverschillen..................................................... ".......... ". (+)/(-) 99851

Andere wijzigingen .....".......... "........................................................ (+)/(-) 99861

Aantchafflngawaard» par «Inde van het boel^aar....................................... 8191

Meerwaarden per einde van het boeKjaar..................................................... 8251P

Mutaties tydens het boekjaar

Geboekt..................................................................................................... 8211

Verworven van derden............................................................................... 8221

Afgeboekt................................................................................................... 8231

Overgeboekt van een post naar een andere..................................... (+)/(-) 8241

Omrekeningsversdilllen............................................................ ". "... (+)/(-) 99871

Andere wijzigingen ...................................................................... (+)/(-) 99881

Meerwaarden per einde van het boekjaar..................................................... 8251

AfachrUvlngen en waardewnnlnderlngan par einde van het bo»K|aar....... 8321 P

Mutaties tijdens het boeKjaar

Geboekt.............................................................................................. 8271

Teruggenomen ............................................................................... 8281

Verworven van derden.................................................................... 8291

Afgeboekt ............................................................................................. 8301

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)f{-) 8311

Omrekeningsverschillen.................................................................... (+)/(-) 99891

Andere wijzigingen .................................................................... (+)/(-) 99901

AfschrÜvlngan en waardevermlnderlnflen per einde van het boekjaar....... 8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ......................... (22)

XXXXXXXitXXXXXXX

6. 582

11.964

37.511

1. 965. 958

1. 933. 849

214

-1. 101

425. 112

XXXXXXXÏOOOOOOOC

73.866

1

7.438

426. 427

646. 602

713.028

1. 678. 042



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.9.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UrTRUSTING

*an«chaftlng«wa«nle per «Inde van het boekjaar...................................... 8192P

MutaU- tUden* hf bo»K|«T

Aanschaffingen, met Inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............ 8162

Overdrachten en bultangebrulkstelllngen .................................................. 8172

Overboekingen van een post naar een andere................................. (-)/(+) 8182

Omrakenlngsverechlllen ................................................................. (-)/(+) 99852

Andere wflzlglngm .......................................................................... (-y(+) 98882

Aanechafflngawarde per einde van het boeltjaar...................................... 8192

MeerwaardBn per einde vn het boekjaar ................................................... 8252P

Nutatlu t(|d«n8 het bo«K|aar

Geboeid.................................................................................................... 8212

Verworven van derden ............................................................................. 8222

Afgeboekt................................................................................................. 8232

Overgeboekt van een post naar een andere ................................. (-)/(+) 8242

Omrekenlngsuerachlllen.................................................................. (-V(+) 98872

Anderewljzlglngen........................................................................... (-y(+) 99882

Meerwaarden par . lnd« van het boeMair ................................................... 8252

AhchrUvlngen en waardewrmlnderlngen per . lnd« van hrt booKlaar..... 8322P

Mutotle» tljdtm h»t boel^aar

Geboekt.................................................................................................... 8272

Teruggenomen ........................................................................................ 8282

Verworven van derden............................................................................... 8282

A^eboekt ................................................................................................ 8302

Overgeboekt van een post naar een andere ................................... (-y(+) 8312

Omrekenlngaverachlllen.................................................................. (-)/(+) 99892

Andere wijzigingen .......................................................................... (-)/(+) 99902

AftchrU^ngan en waardewrmlnderlnoen per einde van h«t boeKlaar ..... 8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....................... (23)

XXXXXÏOOOOOOOOOt

5.596

8.046

23.334

19.157

366.811

XXiOOOOOOOOOOOOC

326. 770

-10. 254

4. 859

XXXXÏOOOOOOOOOtX

11. 138

7. 587

257.358

114. 112

14.913

253.817



Nr. 0248.399.380 CONSO 5. 9.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschafffngawaarde per einde van het boekjaar...................................... 8193P

Mutaties tijdens het boeKlaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa............. 8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen ............................................. 8173

Overboekingen van een post naar een andere ............................... (-)/(+) 8183

Omrekeningsverschillen.................. ;............................................... (-]/(+) 99853

Andere wijzigingen........................................................................... (-)/(+) 99863

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar..................................... 8193

Meerwaarden per sinds van het boeKlaar ................................................... 8253P

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt.................................................................................................... 8213

Verworven van derden............................................................................... 8223

Afgeboekt................................................................................................. 8233

Overgeboekt van een post naar een andere ............................... (-y(+) 8243

Omrekeningsverschillen.................................................................. (-)/(*) 99873

Andere wrijriglngen .............................................................. (-)/(+) 99883

Meerwaarden per einde van hat boekjaar ................................................... 8253

Ahchrijvlngen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..... 8323P

Mutaties tijden» het botkjur

Geboekt.................................................................................................... 8273

Teruggenomen ,...... ""..".,..,.,. ".. ",.......... ". ". "."".""....., ".,. ".,. """...."" 8283

Verworven van derden............................................................................... 8293

Afgeboekt ..................................................................................... 8303

Overgeboekt van een post naar een andere .............................. (-V(+) 8313

Omrekeningsverschillen......................................................... (-)/(+) 99893

Andere wijzigingen.......................................................................... (-)/(+) 99903

Ahchryvlngen en waardenrmlnderlngan par einde van hat bo»K|aar..... 8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................ (24)

xxxxxxxxxxxxxxx

1.797

3.463

3

119. 754

121.417

10. 254

12. 397

6. 806

3. 246

76.179

55. 972

2. 143

72. 619



Nr. 0248.399.3BO CONSO 5.9.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aan«chafflngmiraarde per einde van het boBl^aar...................................... 8194P

MutaU- tijden* h«t boekjaar

Aanschaffingen, met Inbegrip van de geproduceerde vaste acUva ............. 8164

Overdrachten en bultongebrulkstollingen .............................................. 8174

Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8184

Ommkmlngsverechlllen.................................................................... (+)/(-) 89854

Andem wijzigingen ........................................................................... (+)/(-) 99864

Aanwhafflngawarde per einde van brt boekjaar....................................... 8194

Meerwaarden per einde van het boel^aar.................................................... 8254P

Mutatl- tijden» het bo*|«ar

Geboekt..................................................................................................... 8214

Verworven van derden ......................................................................... 8224

Afgeboekt................................................................................................... 8234

Overgeboekt van een post naar aan andere..................................... (+)/(-) 8244

OmrBkenlngsverechlllen.................................................................... (+)?(-) 99874

Andere wijzigingen............................................................................ (+)/(-) 99884

Meerwaarden par elnds vn het boel^aar..................................................... 8254

Ahchryvlngen en waardevnnlndcrlngen per einde van hut bo»K|aar....... 8324P

Uubrtlm Ujdm* h»t boeKjur

Geboekt..................................................................................................... 8274

Temggenoman ........................................................................................... 8284

Verworven van derden................................................................................ 8294

Afgeboekt .................................................................................................. 8304

Oveigeboekt van een post naar een andere..................................... (+y(-) 8314

Omrekenlngaverechlllan .................................................................. (+y(.) 99894

Andere w(|zlglngen ........................................................................... (+);(-) 99904

AfachrlJvlngen en waardevBrmlnderlngen per einde van het benkjaar....... 8324

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................ (25)

WAARVAN:

Terreinen en gebouwn ................................................................................. 250

InatallatlM, machine» en ultruaüng ........................................................... 251

Maubllalr «n rollend ma-rleal ...................................................................... 252

XXXXXXÏOOOOOOOOC

XXXÏOOOOOOOCXXXX



Nr. 0248. 399. 380 CONSO 5. 9.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boef^aar...................................... 8195P

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa.............. 8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen ............................................ 8175

Overboekingen van een post naar een andere................................. (+)/(-) 8185

Omrekeningsverschillen.................................................................... (+)/(-) 99855

Andere wijzigingen .................................................................. (+V(-) 99865

Aanschaffingswaarde per einde van het boelqaar........................................ 8195

Maerwaardan per einde van het boeKfaar................................................. 8255P

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt..................................................................................................... 8215

Verworven van derden......................................................... ".".". ".......... 8225

Afgeboekt................................................................................................... 8235

Overgeboekt van een post naar een andere .................................. (+y(-) 8245

Omrekeningsverschillen.................................................................... (+V(-) 99875

Andere wijzigingen .... ".......... ". ". ".. "........ "..... ".. ". "........ "..... ". ". " (+)/(-) 99885

Meerwaarden per «Inde van het boeKlaar . -................................................ 8255

Afachrljvfngen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar...... 8325P

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt ..................................................................................................... 8275

Teruggenomen ................................................................................. 8285

Verworven van derden........................................................................... 8295

Afgeboekt ....................................................................................... 8305

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+y(-) 8315

Omrekeningsverschillen................................. "....... "....""".,".".".". (+y(-ï 99885

Andere wijzigingen ..................................................................... (+y(-) 99905

Afechrljvlngen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar....... 8325

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................ (26)

35. 753

3.341

8.811

229

30.512

xxxxxxxxxxxxxxx

1. 101

1. 101

1. 660

7.756

12. 089

5.993

25.620



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.9.6

Codes Boekjaar Vorig bodtjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanachafllngawrda per . Inde vn het boeyaar........................................ 8196P

Mutatie* tijden» het boaklaar

Aanschaffingen, met Inbegrip van de geproduoeerde vaste activa.............. 8186

Overdrachten en bultengebmlkstellingen ................................................... 8176

Overiboeklngen van een post naar een andere ................................. (*)1(~) 8186

Ommkenlngsverachlllen.................... ".. "".. ". ".. "". "". ".. "".,. ". "... "(+)/(-) 99856

Andere wijzigingen ........................................................................... (+)/(-) 99886

Aan»chafflng»wurd« par . Inde van het boeKlaar....................................... 8196

Mearwaarden per einde van het boekjaar..................................................... 8256P

MutaUu tUd«n« hl boekjaar

Geboekt..................................................................................................... 8216

Verworven van derden................................................................................ 8226

Afgeboekt................................................................................................... 8236

Overgeboekt van een post naar een andere..................................... (+V(-) 8246

Omrókenlngsverachlllen.................................................................... (+V(-) 98876

Andere wijzigingen............................................................................ (+)/(-) 99886

Mwnraarden per einde van hst boel^ur..................................................... 8256

AhchrUvlngen en waardevnnlnderingen per einde van het boeyM r....... 8326P

Uutrtl- t||d«iw h- bo«l(|aar

Geboekt..................................................................................................... 8278

Teruggenomen ........................................................................................... 8288

Verworven van derden................................................................................ 8296

A^eboakt ............................................................................................ 8306

Overgeboekt van een post naar een andere..................................... (+)/(-) 8316

Omrekeningsverechillen,................................................................... (+)/(-) 99896

Andere wijzigingen.......................................................................... (+V(-) 99908

AiBchryvlngen en waardmmrmlnderlngen per alnde van hel boeyaT....... 8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ........................ (27)

xxxxxxxxxxxxxxx

80.785

-61.084

86.060

xxxxxxxxxxxxxxx

ee. 379

xxxxxxxxxxxxxxx

88.060



Nr. 0248.399.380

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOOENSMUTATIEMETHODE IS Codes
TOEGEPAST- DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar........................................ 8391P

Mutatie» tijdena het boekjaar

Aanschaffingen .......................................................................................... 8361

Overdrachten en buitengebruikstellingen............ ". ".................................... 8371

Overboekingen van een post naar een andere ""......... ".... "... "..... " (+)/(-) 8381

Omrekeningsverschillen.................................................................... (+)/(-) 99911

Aanschaffingswaarde per einde van hetboel^aar ....................................... 8391

Nwrwaarden per einde van hrt boBKIaar..................................................... 8451P

Mutaties tijden» het boekjaar

Geboekt ..................................................................................................... 8411

Verworven van derden.............................................................................. 8421

Afgeboekt................................................................................................... 8431

Omrekeningsverschillen.................................................................... (+)/(-) 99921

Overgeboekt van een post naar een andere .................................. (+)/(-) 8441

Meerwaarden per einde van het boel^faar................................................... 8451

Waardeverminderingen per einde vn het boekjaar...................................... 8521P

Mutaties tijdens het boel(|aar

Geboekt..................................................................................................... 8471

Teruggenomen ................................................................................. 8481

Verworven van derden ............................................................................... 8491

Afgeboekt ................................................................................................. 8501

Omrekeningsverschillen............................... "". ". "................. "..... ". (+y(-) 99931

Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8511

Waardevermlndarlngen per einde van hut boeKjaar.................................... 8521

Nlet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................ 8551 P

Mutaties tijden» het boekjaar............................................................... (+)/(. ) 8541

Nlet-opgevraagde bedragen per einde van het bo»Kjaar 8551

Wijzigingen In het eigen vermogen per einde boekjaar .................... (+)/(-) 9994P

Wijzigingen In het eigen vermogen van de vennootschappen
waarop de vermogensmutaüe Is toegepast ....................................... (+)/(-) 99941

Aandeel In het resultaat van het boekjaar................................................... 999411

Eliminatie van de dividenden m. b. t. deze deelnemingen............................. 999421

Andere wijzigingen in het ̂ gen vermogen............................................. 999431

Wijzigingen In het eigen vermogen per alnde boeKlaar................................. 9994

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR............................ (99211)

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOOENSMUTAT1EMETHODE IS
TOEGEPAST - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... 99212P

Mutaties tijdens het bo«K|aar

Toevoegingen.............................................................................................. 8581

Terugbetalingen.......................................................................................... 8591

Geboekte waardeverminderingen ........................................................... 8601

Teruggenomen waardeverminderingen ................................................... 8611

Omrekeningsverschillen.................................................................. (+)/(-) 99951

Overige ................ ".......................................................................... (+)/(-) 8631

NEHOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... (99212)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE VAN HET BOEKJAAR.

Boekjaar

CONSO 5. 10.1

Vorig boekjaar

10. 067

493

988

-1.180

8. 392

xxxxxxxxxxxxxxx

ÏOOOOOOOOOOOOOOt

xxxxxxxxxxxxxxx

2. 125

4.862

7.433

-1.994

-577

24.154

30. 421

2. 125

19. 292

5. 784

2.284

2. 562

753

1. 512

6. 265



Nr. 0248. 388.380

Code» Boekjaar

CONSO 5. 10.2

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Aan«ch»fnng«wa»rd« pw .lnd» vn het boel^jaar ....................................... 8382P loooooooooooooa

Mutotl- tijden» het boeKjaar

Aanschaffingen .......................................................................................... 8382 8.178

Overdrachten en buitengebruikstellingen ................................................... 8372

Overboekingen van een post naar em andere ................................. (+)/(-) 8382 153

Omrekenlngsverachlllen.................................................................... (+)/(-) 99912

Aanachafflngawurde per einde vn het boekjaar....................................... 8392 8.337

N-roairden par .lnd» van hst boaKjur..................................................... 8452P xxmxxxxxxxxxxx

Nutatlu tfjden* hst boeMur

Geboekt..................................................................................................... 8412

Verworven van derden................................................................................ 8422

Afgeboekt................................................................................................... 8432

Ommkenlngsverachlllm.................................................................... (+);(-) 99B22

Overgaboekt van aan post naar een andere..................................... (+)/(-) 8442

Mwrwaarden per einde van hul boekjaar...................................................... 8452

Waardennnlnderingen per eind» van h«t boald-r.................................... 8522P XXXXXIOKXIIXXIIXX

Mutatlu t||den« het bo«K|aar

Geboekt..................................................................................................... 8472

Teniggenomen.......................................................................................... 8482

Verworven van derden.............................................................................. 8482

Afgeboekt .................................................................................................. 8502

Omrekenlngsvenchlllen................................................................... (+V(-) 99932

Overgaboskt van een post naar een andere .................................... (+)/(-) 8512

Waardeverminderingen per eind» van hrt boaKlaar................................... 8522

Nlafropgavmagda bwlmgen par eind» boal^jaar ........................................... 8552P

Uutatlei tljdm* h»t boelflaar............................................................... (+);(-) 8542

Ntot-opgevraagde bedragen par .Inde boekjaar ........................................... 8552

NETTOBOEKWAARDB PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... (284) 8.337

ANDERE ONDERNEMINGEN. VORDERINGEN

NETIOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... 286/8P xxiooixxxxioooixx

Mutatlu q|d»n» hl bo«M»ar

Toevoegingen ............................................................................................ 8582

Temgbetallngen ......................................................................................... 8592

Geboekte waardevennlnderingen ............................................................. 8602

Teruggenomen waardevermlndartngen ...................................................... 8612

Omrekenlngsverachlllen ................................................................... (+)/(-) 99952

Overige ....................... "................................................................... (+)/(-) 8832

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .......................... (285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINOEN OP VORDERINGEN PER
EINDE VAN HET BOEKJAAR



Nr. 0248.399.380

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes

Geconsolideerde reserves per einde van het boel^aar............................... (+)/(-) 9910P

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat......................... (+)/(-) 99002

Andere «vljzlglngen ................................................................................... (+)/(-) 99003

Andere wijzigingen

(uit te sp/tfsen voor ds betskenisvolle bedragan die niet zijn toegewezen aan
het aandeal van cto groep In hot g®oonso//ctoerato resultaat

Dividend

Omzetting herw mw in reserves

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar......................... ;...... (+)/(-) (9910)

Boekjaar

55.940

-722

-21.300

20.579

291. 138

CONS05. 11

Vorig boekjaar

236. 920



Nr. 0248.399.3SO CONS05. 12

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

Codes Boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

N«ttobo«kwrd« per «Inda van het bo«K|Mr.................................... 99201P xiooooooooocxxxx

Mutaties tljdin» h»t bo»K|aar:

Ingerolga aan stijging van het deelnemingsperoenlage..................... 99021

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage....................... 99031

Afschrijvingen..................................................................................... 99041 -2.793

In resultaat genomen verechlllm................................................. 99051

Andam wijzigingen ............................................................................ 99081

Nattobokwunle per .lnd« van h-boakfaar............................... 99201 25.136

NEGATIEVE CONSOUDAT1EVERSCHILLEN

Nrttobodiwurd» per einde nn het boel^jMr.................................... 99111P looooooooooooooc

Mutatl- «Udm» h»t bo»K|Mr:

Ingevolge een stijging van het deelnemlngsperoentage ".................... 99022

Ingevolge een daling van hal deelnemingspercentage....................... 99032

Afschrijvingen..................................................................................... 88042

In resultaat genomen verschillen...................................................... 99052
Andere wijzigingen .......................................................................... 99082

Nettoboekwunl» per «Inde van h- boekjaar................................... 98111

POSmEVE VERSCHILLEN NATOEPASSINO VAN DE
VERMOOENSMUTATIEMETHODE

Nrttoboakwaanle par .lnd» van hal bo«M«ar................................... 89202P xToixxiixxTixx

Mutrtle» t(|d«n« hl boekjaar:

Ingevolge een stijging van hBtdeelnsmlngspercentage...................... 99023 424

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ...................... 99033

Afschrijvingen.................................................................................... 99043 -112

In resultaat genomen verechlllen ...................................................... 99053

Andere wffzlglngen ............................................................................ 99063

N«ttobo«kwnl» per einde van h«t boekjaar................................... 99202 589

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboeltwuide per eind» vn hal bo«K|aar................................... 99112P xxxiixxiauxxxioix

Mutatl- Uldan* hst boeMair:

Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage...................... 99024

Ingevolge am daling van hst daelnemingspercenlage....................... 99034

Afschrijïlngen................................................................................... 99044

In resultaat genomen verschillen ....................................................... 99054

Andere wijzigingen ............................................................................ 99064

NattoboekwBrde per eind» van hat boekjaar.................................. 99112

Vorig boel^aar

27. 929

277



Nr. 0248. 399. 380 CONS05. 13

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELUKE LOOPTUD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één Jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden.................................................................................................................... 8801

Achtergestelde leningen........................................................ "".................................................. 8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen.............................................................................. 8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................ ". """.."". ".,.,. ". ".,.,........,........ "......... 8831

KredluUnstelIIngen....................................................................................................... 8841

Overige leningen................................................................................................................ 8851

Handelsschulden................................................................................................................. 8861

Leveranciers.......................................................................................................................... 8871

Te betalen wissels .............................................................................................................. 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ................... ". "... ". ""...... ". ""... """"."". """". "..,......... 8891

Overige schulden.................................................................................................................. 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het Jaar vervallen............................................. (42)

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één Jaar doch hoogstens 5 Jaar
Flnandële schulden.................................................................................................................... 8802

Achtergestelde leningen................................................................................................. 8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen.................................................................................. 8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............................................................................... 8832

KredlaUnstelIlngen ............................... ". ". "...... "........ ".. "". "". "... """. "". ".,.,.. "... "..... ".. "........, 8842

Overige leningen.......................................................................................................... 8852

Handelsschulden................................................................................................................... 8862

Leveranclora.................................................................".""."."..".".".,.,.""."."""..".."."..""...". 8872

Te betalen wissels .............................................................................................................. 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............................................................................. 8892

Overige schulden............................. ""..""."."., ".................... ".................... ".""."..",."""."..""...... 8902

Totaal der schulden mat een resterende looptijd van meer dan 1 Jaar doch hoogstens
5 jaar.......................................................................................................................................................... 8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 Jaar

Financiële schulden............................................................................................................... 8803

AchtargeBtelde leningen............................................................................................... 8813

Nlet-achtergestelde obligatieleningen.................................................................................. 8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden ......................................................................... 8833

Kredietinstellingen ................................... ".. ". ". "....... "."".".""..". ". ".,. "".".,. "...... ".. ". ".. ". "..... 8843

Overige leningen.......................................................................................................... 8853

Handelsschulden....................................................................................................................... 8863

Leveranders................................"."...".,.,"."."....."..."....................""..............."."""."..".."... 8873

Te betalen wissels..........................................................................................,. "...... "........ ". ".... 8883

Ontvangen voomitbetalingen op bestellingen ............................................................................. 8893

Overige schulden ............................... "...... "., "". "., ".... "... "... ". "". ".......... "". "... "........ ". "". ". """.... 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van mwr dan 5 Jaar................................................. 8913

Boekjaar

15. 167

212

14.955

625

15. 792

51.994

936

51.058

2.500

54.494

173. 011

5.720

167. 291

7.604

180. 615



Nr. 0248.399.380 CONSO 5.13

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

Flnandëleschulden............................................................................................................................. 8922

Achtagestelde leningen............................................................................................................... 8932

Nlet-achteramtelde obligatieleningen........................................................................................... 8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden ................................................................................... 8952

KradleUnstelllngen........................................................................................................................ 8B62

Overige leningen.......................................................................................................................... 8972

HandelsschuUen................................................................................................................................ 8982

Leveranclsre................................................................................................................................ 8992

Te betalen wissels....................................................................................................................... 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestnlllngen................................................................................... 9012

Schuklm met betrekking tot belastingen, bezoldigingen m sociale lasten........................................ 9022

Belastingen................................................................................................................................... 9032

BezoMlglngen en aodala lasten.................................................................................................... 9042

Overige schulden................................................................................................................................ 9052

To-al der schulden gewaarborgd door ak«l(|k« Mkarhedm, geatold of onhBiTO«pel||k beloofd op
de activa van da In de conaolldatle opgBnomen ond»m«mlng .y-............................................ -"- 9082

Boekjaar

8.373

8. 373

6.373



Nr. 0248. 399. 380

RESULTATEN

CONSO 5. 14

Codes

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrljfacatogorie

Uitsplitsing per geografische markt

Boekjaar Vong boekjaar

Totale omzetvan de groep In België ....................................................... 99083

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN
PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en Integraal geconsolideerde
dochterondememi ngen

Gemiddeld personeelsbestand ..... "... ".... "...... ". ". """... "... ".". "". """.""". 90901

Arbeiders................................................................................................... 90911

Bedienden ........................................................................................ 90921

Dlrectlepsreoneel................................................................................. 90931

Anderen ........................................................................................ 90941

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten,.............................................................. 99621

Pensioenen ....................................................................................... &9622

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld In België door de
betrokken ondernemingen...................................................................... 99081

Evenredig geconsotldeerde dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand ............................................................... 90902

Arbeiders.......................................................................................... 90912

Bedienden .............. "................................................... ;............................. 90922

Dlrecüepersoneel...................................................................................... 90932

Anderen...................................................................................................... 90942

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ............................................................ 99623

Pensioenen ................................................................................. 99624

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondememjngen.................................................................... 99082

Codes

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ........................................................ 76

Nlet-recurrente bedrijfsopbrengsten........................................................... 76A

Terugneming van afBchriJvlngen en van waardeverminderingen op
Immateriële en materiële vaste activa ................................................. 780

Terugneming van afechrijvingen op consolidatieverschillen ..................... 9970

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten.................................................................................................. 7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa. 7630

Andere nlet-recurrente bedrijfsopbrengsten....................................... 764/8

Waaronder

339. 570 30B. 676

1.586

168

1. 387

11

135.745

8. 328

1. 566

1.579

189

1.381

9

131. 186

7.466

1.579

Boekjaar

3.426

1.431

1

Vorig boekjaar

155

155

1.430 143

5



Nr. 0248.399.380

RESULTATEN

CONS05. 14

Nlatncumnte flnanclBI» opbran«t«n....................................................... 76B

Terugneming van waardeverminderingen op flnandële vaste activa........ 7g1

Terugneming van voorzieningen voor ullzonderiljke flnandële ridco's en
kosten ........ ^........................ ^............................ "..................................... 7821
Mewwaanlen bij de realisatie van flnandSle vaal» activa........................ 7631

Andere nlet-recurrent» financiële opbrengsten........................................ 789

Waaronder

Codes

NIET-RECURRENTE KOSTEN ...................................................................... 68

Nlefrncumnto b«dr(|hko»m ................................................................... e6A
Nlet-recurrente afBdirijvlngen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op Immateriële en materiële vaste activa................... 660

AfBchriJvlngen op poaitleve consolldatlBverschlllen .................................. 9962

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijferislco's sn -kosten:
toevoegingen (bestedingen)...'............. '........................................... (+)/(-) 8e2°
Mlndeiwaardw bij de realisatie van Immateriële en materiële vast» activa 6830

Andere nlet-recurrento bedriJfBkostan..................................................... 664/7

Waaronder

Als heretructureringskostan geacdveerde nlBt<8currente bedrijfekostan (-) 8890

Nlatncuinnte flnanclïl» kortan ............................................................... 668

Waardevennlndwlngen op flnandêle vaste activa ................................... 661

Voorzieningen voor uitzonderlijke flnanclêla risico's en kosten:
toavoeglngen (bestedingen)........................................................... (+V(-) ee21
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vast® activa..................... 6631
Andere nlet-recurrente financiële kostan ............................... v..--.-. ". 668

Waaronder

Als heretnictureilngskosten geactlvaenle niet-recurTente financiële
kosten................. ^.............. ;............................................................... (-) 6e91
In het resultaat opgenomen negatieve oonsolldaUwmrechlllen............ (-) 9983

1.995

1.611

484

Boekjaar

-2.844

-3.597

Vorig boeyaar

412

407

-5.543

1. 948

753

753

320

-eei

748

472

-W7

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Codes

Vamchll tuwn da «an da gacontolldwnto nault-nmkanlng nn het
boBl^ur en de vorig» boekjaren toegenkende belartlngan . n ds voor
dl» boaKjamn nech b-aald* of nog Is brtaton belattlngen, voor lowr
dit wnchll van belang l» mat hut oog op de In d» toekomrt t» betalen
belartlngm.................................................................................................... 99084

Invloed van de nlatncurrente rBtultaton op de belaaüngan op hst
msultaatmin het bo«l<|aar 99085

Boekjaar Vorig boekjaar
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Codes

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de In de conaolldatle opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
derden ......................................................................................................................................... 9149

ZAKELIJKE ZEKERHEID dl» door de In de oonsolldaüe opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onhen-oepelljk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:

van de In de consolidatie opgenomen ondernemingen ............................................................... 99086
van derden............................... "................... ""...... ""..... "............. "................. "............... "......... "".. 99087

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE IN CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE
GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN ................................................... 9217

BELANGRUKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTWA.............................................. 9218

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA.............................................. 9219

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN

op rentestanden................................................................................................ ".. "".."..". ". ". "..,......... 99088

op wisselkoersen .................................................................................................................. 99089

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen .................................................................................. 99090

op andere gelijkaardige verriditlngen....................................................................................... 99091

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN

op rentestanden. "... "........................................................................................................ ".. ". ". """. " 99092

op wisselkoersen ................................................................................................................ 99093

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99094

op andere gelijkaardige verrichtingen.......................................................................................... 99095

Boekjaar

3. 174

7. 019

57. 022

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

Boekjaar

Boekjaar

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

Tonnenmaatverplichtingen

Een ooncesslonarls Is van oordeel dat het Havenbedrijf Antwerpen op een ongelijke wijze toepassing heeft
gemaakt van in diverse, doch niet alle, concessieovereenkomsten opgenomen tonnenmaatverplichtingBn.
In het bijzonder zou de nakoming van die verplichtingen, volgens die onderneming, niet op een gepaste wijze
toegepast zijn voorde concessieovereenkomsten, die batrekklng hebben op het Deurganckdok en zou het
Havenbedrijf Antwerpen voor de kalendeijaren 2009 tot en met 2012 ten onrechte 54 miljoen euro niet
gefactureerd hebben aan de concessiehouders aan het Deurganckdok.
De betreffende onderneming heeft hiervoor al verschillende partijen in gebreke gesteld.

Samengevat betreft dit het volgende:

-Er zijn twee klachten bij de Europese Commissie ingediend betreffende de toekenning van onrechtmatige
staatssteun.

Na het doorlopen van verschillende stappen heeft de Europese Commissie op 23 novamber 2018 beslist dat
de maatregelen die het Havenbedrijf Antwerpen genomen heeft geen staatssteun vormen.
-Op 7 maart 2013 is het Vlaamse Gewest gedagvaard omwille van de beweerde weigering om administratief
toericht uit te oefenen op het Havenbedrijf Antwerpen, m.i.b. omtrent de beslissing aangaande de
aan te rekenen vergoedingen wegens nlet-gerealiseerde tonnenmaatverpllchtlngen.

Het Havenbedrijf Antwerpen is in deze procedure vrijwillig fissen gekomen. Op12fèbmari2015heeftde
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rechtbank de vordering ontvankelijk doch over de hele lijn ongegrond verklaard.
Vervolgens heeft de onderneming op 21 mei 2015 hoger beroep aangetekend en de procedure In hoger
beroep la momenteel lopende waarbij In 2015, 2016 en 2017 door de verachlllende partijen condusies djn
uitgewisseld. Er werd nog geen pleitdatum bepaald.
Op 27 mei 2013 heeft de ondemamlng, samen met am verbonden onderneming een verzoekschrift
Ingediend bij de Raad van Stat» mat vanzoek tot annulatle van de beslissing van de raad van bestuur van 26
maart 2013.
Daze procedure Is lopende. Het Is wachten op een audltoraataveralag.

Op basis van een juridische analyse van de beschikbare gegeven» In deza vemchlllende procedures heeft de
raad van bestuur beslist om de door de betreffende onderneming geëiste bijkomende facturatles aan
da concessionarissen niet In de balans an resultatenrekening van het Havenbedrijf Antwerpen op te nemen.

TonnenmaatvarpllchUngen (ooncaBslonariasen)

Een concesdonaris heeft respecUavelljk protest en voorbehoud aangetekend bij de facturen In verband mat
tonnenmaatverpllchtlngen die opgemaakt zijn In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 26
maart 2013.
Het protast/roorbehoud befreft facturen voor een bedrag van 10,7 miljoen euro (eïml. Mw) dia wel betaald rijn
door de conoeBslonaris, zij het onder bepaalde voorbehouden.
Op 2 mei 2016 heeft de betreffende concessionaris een verzoek tot arbitrage ingediend waarin hij de
gemaakte voorbehouden Inroept en de terugbetaling van de bedragen vordert voor de volumetokorten voor
de tonnenmaatveipllchtlngen 2009-2012, te venneerderwi met de Intresten vanaf de datum van uitgevoerde
betaling.
De conc8S8lehoud8T vordert eveneens terugbetaling van de betaalde volumetokorton vom- de
tonnenmaatverpllchtlng 2013.
Da conceastonaris vordert aldus terugbetaling van een totaalbedrag van 12 miljoen euro (exd. btw), te
vemieerderen met de Intresten vanaf de datum van uitgevoerde betaling.
Op basis van een Juridische analyse van de beschikbare gegevens In het dossier meent de raad van bestuur
dat dit protest en vooriaehoud op grond van ernstige argumenten kan worden betwlat en de raad van bestuur
heeft beslist om hiervoor geen voorziening op te nemen.

Gedwongen onfrulmlng concessie

Het Havenbedrijf Antwerpen Is In gebreke gostflkl door een concesstonaris omurtlle van een gedwongen
ontruiming In 2012 van een concessie.
De buitengebruikstelling was noodzakelijk omwille van vdllgheldsredenen.

BIJ exploot van 9 december 2013 werden het Havenbedryf Antwerpen en de stad Anlwerpan door de
concessionaris gedagvaard In betaling van 30 miljoen euro wegens geleden schade,
bedrag aventueel te wijzigen In de loop van het geding, en te vermeerderen met de Intresten vanaf de datum
van de beëindiging of de «ubstantlUe wijziging van de conceasle.
De partijen zijn In eindfase van besprekingen om dit geschil minnelijk te regelen. De raad van bsetuur meent
dat de uitgangspunten van deze besprekingen aen voldoende betrouwbare basis vormen om het risico dat
het Havenbedrijf Antwerpen loopt In te schattan en heeft dan hiervoor ook een voorziening aangelegd die In
de resultaten van het boekjaar 2018 verwerkt Is.

Boel^aar

RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNENINOSLEIDERS, TEN USTE VAN
DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Er rijn ten voordele van de contractuele peraoneelsleden extra legale penaloenverzekertngen afgesloten van het type vaste bljdTage. Deze
bijdragen worden maandelijks gestort en verantwoord onder de rubriek ̂ raritgeverepremles voor bovanwsttalljke verzekeringen'.

BoeKjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIELE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDAniU
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet In de msultatonnkenlng of balans wordan wrg^ewn
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AARD, ZAKELUK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit darBelUko regelingen voortvloeien van enige betokenl» iUn en
voor zover de openbaamnaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk zijn voor de
beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die In de consolidatie zijn opgenomen
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Codes

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE GECONSOLIDEERDE
ONDERNEMING

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hooftle van hun werkzaamheden In de consoliderende
onderneming, haar dochterondernemingen en geassodeerde vennootschappen, Inclusief het bedrag van
de aan de gewezen beshiurdere of zaakvoerders uit dien hooftle toegekende rustpensioenen ""--"-.-. 89097

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door
een dochterondememlng of een geassocieerde vennootschap......................................................... -.. -- 99008

Boekjaar

Codes

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HU (ZU) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van d» commlwrl»(»Bn) voor da uttoefanlng van een mandaat van commla-rla op
het niveau van de groep waarvan de vannootochap die de Införmatl» publlcwrt Mn hrt hoofd
laat........................................................................................................................................................... 8507

Bwoldlglng voor ulta>nd»riyk« wrkzumheden af bUaonden opdrachten uitgevoerd by d»
bafrokkan nnnootochap en haar filialen door de comml8Mri«(-n)

Andere controleopdrachten .............................................................................................................. 95071

Balastlngadvlesopdrachten ................................................................................................................ 95072

Andere opdrachten buHen de revlsorale opdrachten .......................................................................... 85073

Buoldlglng van de personen met wie de commla»arla(-n) vrbonden l» (zyn) voor de
ultewfanlng van .»n mandaat van commlrarl» op hut nlwu van de groep waarvan da
wnnootochap die de Intormaüe publlcwrt aan hut hoofd «taat............. -..-..................................... g509
Bauïldlglng voor ulteonderiykfl wrkaamheden of bUzondere opdrachten ultgavoerd bU de
vnnoatachap en haar filialen door personen met wl» de commlMari»(Mn) vwbonden l» (zUnï

Andere controleopdrachten ................................................................................................................ 95091

BalasUngadviesopdrachten ............................................................................................................... B5082

Andere opdrachten bulten de revlsorale opdrachten ........................................................................ 85093

Boekjaar

53

25

Vermaldlngen In toapanlng van hat artlkal 133, par»gn»f 8 van het W-boak van wnnootwhappm
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

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

Boekjaar Vorig boekjaar

Categone afgdeids
financiële Ingedekt risico "'^C^T Omvang Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële «narde

instrumenten

IRS/SWAFTION voor Bouw
vaste mntBvoet Kleldmchteluls

aangegaan
leningengagement

Dekking -15.363 -16. 185

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

Bedrag van de afaonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is venninderd

Boekwaarde Reële waarde

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen

worden gerealiseerd
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H«mnb«dr||f Antwipen NV vn publlak mcht ((hierna Hamnbedrllf Antimipan)

Krachten» artikel 2 §2 van de statuten van het Havenbedriff Antwerpen l» het Havenbedr1|f Antwerpen
onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van VennootBchappm die van toepa-lno z(|n op
naamloze vennootschappen voor al wat niet ultdrukkeflk geregeM to door het l-lavendecrert en het
decreat houdende de omvorming van het Havenbedrijf Antwerpen tot een naamtoze vennootochap
van publiekrecht Hierdoor la hat HavenbedrüfAntoerpen ondenmrpsn aan het Wetboek
Vennootechaperecht voor de onderdelen die handelen over de boakhoudino en Jaarrakenlno van
ondernendngen.

Mat opgtalton van de Jaarrekening la de verantwoorelel(|khekl van de Raad van Bsstuur. Het m
nauwkeurig mogel(|k omBdirUven van de waarderingeregeto mBald hier Integraal deel van uit.

1. Algemene waarderingsregels

De Jaarrekening wordt opgectBU In overeenatommlng met de wetgwlng op de Jaarrekening. Artikel 28
(KB 30/01/2001) «telt In verband met de op te stellen WBBrderingBregelB het volgende:
.EB» vannootschap bepaalt da regeb die, met nakoming van de bepalingen van dit hooMstuk, doch
rekening gehouden met haar eigen kenmerken, Balden voor de waaidering van de Imfentarto bedoeU
InnrtltolB. SI vandewetvan 17juB 1975opdeboBkhoudlngvandeondBmemlnoen, enonder
meer, voor de vorming en aanpassing van afschrUvlngen, waardeverminderingen en voorrieningen
voor rielco's en korten mfenals voor de hemaarderinoen. Deze regeto werden bapaahl door hrt
bBstuursorgaan van de vennootschap........ Ze worden sBmengevat In de toelichting. ''

Voor hetgeen de wet aartvultond regelt en In de oovall®" waar zU een keuze laat aan de onderneming,
heeft de Raad van Bwtuur de htorna volgende specifieke waareleringsregete bepaald.

2. Spedleke waarderingsmgelB

2.1. ImmateriBle vaate aCUva

Onder Immateriöle vaste acüva worden opgenomen:
De aantooop van toepaBdngBBoftwara met een gebruiksduur van nneer dan één Jaar en
waarvan de Initiële aanschafflngBwaarde grotar Is dan of gelijk IB aan 1.250,00 euro

De afeohryvlngen worden Bnealr en pro rata voor het Jaar berekend op bad» van du
aanachafflngawaarde van de Investeringen volger» ondemlaande ahchr1|vt"flap»ro9"ta88:

Soflware: 33,33%

2.2 Matoriöle vaste acBva

2.2.1 Alflemeen principe

Onder de nmteriBle vaste activa worden duurzame, tastbare bedrlJfBmlddelen met een gebruiksduur
van meer dan één boekjaar, waarvan ds initiële aanschaffingswaarde groter Is dan of gelijk te aan
1250, 00 euro, gwctiveerd. De waardering gebeurt aan aanschafflngsprtis of aan vervaardigingprt)B
auto bepaakl In de betmflande artikelen vm het K.B. van 30/01/2001.

In de aamchafflngBwaarde vn de materiflle vaste acUva wordt de mnte op vreemd vermogen dia
wordt gebruikt voor hun financiering opganomen voor zmm zl| batrekklng heeft op de periode welk de
bBdrftfeklaarheld van deze vaste acUva voomllgaat.

Irtem geproduceude activa worden geactiveerd vranneer de aanschafflngewaarde groter ofge^k la
aan 25.000,00 euro.
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2.2.2 Heiwaarderingen

Het niet-gesubsidieerde gedeelte van de afschrijfcare materiële vastB activa werd tot en met
31/12/2002 geherwaardeerd overeenkomatlg de omzendbrieven voor da Admlnistnrtie van Regionale
en Lokale besturen. De herwaarderingsmeerwaarde wordt op het passief, rekening
'herwaarderingsmeemaarden' seïndividualiseerd (volgens rondschrijven In CBN 19 van Juli 1086) en
overgeschreven naar een onbeschikbare reserve è rarto van het afechrijvlngsriüne van de
onderBggende activa.

In het kader van de overgang van het stelsel van de rechtspersonenbelasting naar het stelsel van de
vennootschapsbelasting, Is In de balans op 31 december 2017 een heiwaardering uitgevoerd van een
aantal acthra. Het betreft activa die In eigendom zijn en waarvoor vericreflen investeringssteun conform
de Europese Verordening als veranigbaar meit de Interne markt zou worden beschouwd. Voor de
waarderingsanalyse van de bestaande Infrastructuur van de haven te de primaire methode deze van
de Depreciated Replacoment Oost (DRC) olwel afgeschreven vervanglngswaarde. De DRC methode
is een economische waardebepaling die de waarde van de onderliggende activa schat aan de hand
van de huidige koslpnjs ter vervanging van de bestaande activa door een technisch equivalent met
eenzelfde kwaliteit van consfrucüe, operationeel nut en capaciteit. Vervolgene worden de historische
Investenngsdata In beachouwlng genomen ter bepaling van de cumulatieve afechrijvlngen waarbij al
dan niet een minimale reshraarde wordt gehanteerd.

2.2.3 AfechriJvingBn

De afschrijvingen worden lineair en pro rata voor het jaar berekend op basis van de geherwaardeerde
aanschaffingswaarde van de Investeringen volgens onderstaande afechrijvingspercentages:

Terreinen en gaboinimn

Terreinen
Dienstgebouwen
Magazijnen
Waterwegen
Gebrulltsrechten op grote Investerlngswerken
Waterbouwkundige werken
Afdaken, toodsen, hangars e.a.
Wegen
Kleklrechteluis

0%
3»
5%
3%
3»
3»
5»
5»
5%
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InatallaUea, machine» .n Ultmrtlng

Hetweridulgen

MoUeto kranen

Vaartuigen
o.a. Baggertulgen
Pellboton, oltozulger, aftneerponton
InspacUnboten

5%

e,87%

5%

ElekWBdrlmtalatles 5%
o.a. Openbare verifchüng, kabelnet Kraankabelnet
Verkeeredgnallsatle

Ondenmteroallen

Machines en ultruaflng algBmBen
o.a, Gereadschap en toestellen
Ruldlngiboel-lnatBltatleB
Takels en kafUinosn
Compremorgroepen
Graaf- en laadachopcomblnatleB

IrutallaUes verwarming en koeling

Uiten

AlarmlnstallrtlB»

16,87%

10%

10%

10%

10%

20%
o.a. TelefoonlnBlallatles
Radloverblndlnaen
Camera's en luidsprekers voor sluizen

Havenradar 20%

20%Hardware voor techntoche doeleinden
o.a. Aplcs Inclusief kabalnetweik
Qeograflsch InformBtlttsyateam (GIS)
Dataverwerkende eenheM voor hydrografische metingen

Voor de pijpleidingen kunnen de afschrijvingspereentages verachlllen per project. De
volgende percentage» worden «telsBlmatig en zonder het miuNaat In acht ta nemen
toegspaat:
-pi propyleen Antwerpan - Fduy : lineair 20J ; 1/1/2002 - 31/12/2021
-2 pi butaan en propaan te Antwerpen: lineair 20 j: 1/1 0/1993-30/02013
-aanpassing van de aansluiting van d8 pöpleiding Ineos-Geel op d8 pijpleiding van propyleen
Antwerpen - Gert: lineair 1 DJ: 1/10B012 - 30/OBf2022
-pi acaton en fenol: lineair 15j: 1/10(2003 - 30/9/2018
- aanpaaslng aansluiting Ineos-Geel op da pijpleiding propyleen Antwenpen-Geel: llnwilr 10
jaar: 1/10/2012-30/09/2022
-aansluiting IneosCZT an PEAF: lineair 15 jaar 1/3/2013-29/02/2028
- aansluiting tussen de pijpleidingen propyleen Antwerpen-Geel en Antwerpen-Baringen:
lineair 2, 5]aar: 16(4/2013-15/10B015
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Meubilair en Rollend materieel

Meubilair
Bureaunmchines
Hardware administratie
Rollend Materieel
o.a. Sleepboten
Kolkenzulger
personenwagen
Vrachtwagens
Vorkliflan
Zoutatroolars

10»
20%
20%

5%
20%
20%
20%
20%
20%

Inrichting gehuurde locaties: loopfUjd huurcontract en minimaal 10%

De afschrijvingen starten In de maand froor de volledige maand) waarin het activum gebruiksklaar h,
hetgeen kan blijken uit de voorlopige oplevering der werken of uft andere beschikbare gegevens.

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

Er wordt nagegaan in welko mate heit activum al adgeschraven was op 31 december 201 7
waarbij de volgende categoriefln gelden:

o 1. Maximaal 1/3 van de vooropgestekle afschrijvingsperiode is al veriopen;
o 2. Maximaal 2/3 van de vooropgestekle afechryvlngsperiode Is al verlopen;
o 3. Meer dan 2/3 van de vooropgesteüe afechryvlngsperiode Is al veriopen;

Voor de activa In categorie 1 wordt de geheiwaardeerde activa waarde a^eschreven over het
geheel van de initiële afschrljvingsperiode;
Voor de activa In categorie 2 wordt de geherwaardeBrde activawaarde afgeachnven over 2/3
van de Inltlflle afechrUvlnflsperiode;
Voor de activa In categorie 3 wordt de geherwaardeerde acUvawaarde afgeschreven over 1/3
van de Initiële afechrijvingsperiode.

De Impact van de herwaaiderlngen en de daaruit volgende herziening van lopende
afechrijvlngstermljnen op de atBchryvlngen bedraagt netto 18 miljoen euro bijkomende
afechrüvingskost op Jaarbasis.

2.2.4 Leailng

De gebruiksrechten betreffende materittte vaste activa, waarover de onderneming beschikt op grond
van leasing of soortgelijke overeenkomsten wonden, na aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen of
waardwerminderingen, onder deze rubriek opgenomen voor het gedeelte van de volgens de
overeenkonmt te storten termijnen, dat strekt tot de wedereamenatelllno van de kapltaalwaarde.

Het afechrijvingsritme volgt de onder 2.2.3 aangehaalde percentages.

2.2. 5 Bijkomende afechryvlngen en vmardsvarmlnderingen

Op materifile vaste acUva met een beperkte gBbruikBduur wordt aanvullend algeschreven indiBn hun
boekwaarde hoger fs dan de gebrultewaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging
ven economische of technologische omstandigheden.

In geval van duurzame mindeiWBarde of ontwaarding wordt voor materiële vaste activa met beperkte
gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde gebodd.
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2.2.8 Tussenkomst van derden

Tussenkomsten van derden In geactiveerde IrwwterinBm, andere dan kBfdtBalBubsklies, worden In
mindering gebracht van de aanachBlwaarde van de betreffende liwe«twino en worden allgeschrwen
op bmh van deaNde aftehiljvlno«inetho<l«k ah de activa port zelf.

22.7 Gronden en temlnen

Gronden en tenlnm Ingebmdlt op 1 januari 1887 wrdui gtobaal gewaanl-rd op b«»h van een
.chatlng gemaakt In 1988 en dit h verder aangevuU rmt de aankopen vn 1888 tnt «Inde 1986.

De Indhlduela warde nn de gronden en terralnm werd bekonwn door deze gtobale waarde te
vamleutBlBn è rato van da oppervlakte van de grond of het terrein.

Gronden en terreinen aangeschaft of verworven ne 1 januari 1887 worden geboekt tegen
aanschaffingswaarde.

2.2.B GebrulterechtBn

Het mcht van gebnilk van onder andere de Europatermlnal werd gawaideerd op baste van de
tussenkomBt van de havenreglo In da flnandering van de acflva waarop het oebrulkBrecht rust Da
gabNlksrechten worden alüeschmven op baste van da .conomlache levenaduur van de
onderliggende activa. Het afBchrüvlnB'rilm® volgt hel In punt 2.1.3 beschrwen percentaoe.

De tuseenkoimten vn het Havanbedrljf Antweipen In de Dnandetlng van vade .ctlT frentrekte
kapltaahubddlea) wolden opgenomen onder de andere malBritle vaste activa en atgeachrwen over
deutfüe levemduur ate waarop het activum wordt altisschreven. Zolang het acUvum nlat bedrijhklaar
is, worden de tussBnkomsten opoenomon onder acüva in aanbouw.

22.9 Activa In aanbouw

Grote projecten m projecten die over een langam pB riode lopen, worden eeret geacUvaenl onder de

pot 'materilto vaste activa In aanbouw'. Ali aanschanngiwaanie voor de aclhm In aanbouw «wrden
in rekening genomen:

De onlvangBn facturen voor het project
De al Ingediende en/of, Indien be»chlkba«r, Interne gemamde vorderinBSrtaten waarvoor nog
geen factuur opgemaBkt l». Als er In het goedkaurlnBaproces en voor ahluHdatum significante
vei*clilllenA«lj2l(|lnoen oiitetaan, dan worden dezewljïlglngen nog opgenomen. Nld
.Ignlflcante vemchlllm worden In de daarop»olgande ptrioden venwrkt. Einde 2018 «n 2017
z|)n «r gmn .Ignfflonte nlat aanvaaid» porten In het Boedkeulngrtnled vn de
vorderingsatalBn.

Deze activa in aanbouw worden overgeboekt naar hun reBpectievelüke posten onder de matoriöto
vaatB activa op datum van het gebruiksklaar 2(|n, hetgeen kan Mjken uit de vooTloplge oplevering der
werken of uit andere beechlkbare gegevem.

Op dea acBva in aanbouw worden geen afechrUvlnBen toegepaat (lenzQ onder ultzonderfljl»
omstandigheden en Ingeval van duuizanne mlndeiwaarden). Deze actóva wolden niet geherwaardeerd
en de arop betrekking habbande kapltaalsubsldles worden evenmin In resultaat genomen.

Ook tusunkomiten van het Havenbalrijt Antmrpen In de «nandeilng van vmto . din wolden WT
aerrt geactiveerd zolang het butmfhnde acflvum niet bedrljfeklaBr Is.

2.2. 10 Afschrijving op podtleveconsolldatlavemchlllen

De altehrtlvlngstannlln op poalUwe cansolldatleverachlllen badnugt In prlndpe 5 Jaar tenzij er
gegronde radenen z(|n om hiervan aftBw||ken.

Voor de deelneming In NMP NV (en haar dochtera) woidt een abdil1|vlnnste[ml|n VBn 1 O jaar
gahanteerd omwille van da lange tBrm(Jn aard van de acUva waaruit de vennootochap 1nve«teert
alsook de daarbfl horendo tango term(|n contracten met de klanten.
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2.3 Rnanclöle vaste activa

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming ate participatie aanhoudti worden geactiveerd aan

hun aanschaffingswaarde. De schuldvorderingen die onder deze rubriek geboekt staan, worden
opgenomen aan nominale waarde.

JaariljkB worden da flnandöle vaste actóva bsoordeeü. Ingeval van duuizame mlndarwaande of
ontwaarding of indien er voor het geheel of een gedeeHa van de vorderina onzekerhald ontBtaait
omtrent de terugbetaling woreft een waardevermindering geboekt.

2.4 Voorraden

Een artikel In voorraad wordt gewaardeerd aan gemiddelde gewogen prijs.
Er wordt een waardevermindering voor baag roterende of verouderde voorraadelementen geboekt
Het betreft een systeem dat op basis van de laatste beweging een foriartair percentage van
waafdwermindering toepast.
Volgende percentages rijn toegepast:
aantal jaar niet bewogen percentage waardevermindering

1 jaar 25%
2 Jaar 50%
3 Jaar 75%
4 Jaar en ouder 100%

Door de sfrlkte toepassing van waardeverminderingen benadert deze waardering de mafthodes die in
de Belgische boekhoudwBtgeving worden toeoestaan.

2.5 Voiderlngen op lange of korte termijn

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen met een contractuele
looptijd van meer dan één jaar worden onder de Vorderingen op meer dan één jaai' geplaatst. Het
gedaelte dat binnen het jaar invorderbaar IB, wordt overgaboekt naar de Vorderingen op hoogstens
eenjaar'.

Een waardevermindering wordt in rekening genomen voor de nog onbetaalde of twijfelachtige
schuUvoidenngen, urtgezonderd op deze met voUoende zakelijke waarborg. Hiervoor worden de
volgende toepasslngsmodantelten toegepast:

. RBCupB reerbara btw wordt nlrt In de waardavermlndBring opgBnomen

. Faillissementen en averljvorderingen worden voor 100% voorden (bedragen excl. btw)

. Individuele tacturen meer dan 3 maanden achtBistalllg en groter dan 2 miljoen euro (excl. btui)
ateook vorderingen op openbare besturen worden Individueel beoordeekl.

. Voor de mrtemnde vorderingen wordt een wanrdevermindarino berekening op basis van de
volgende staffeBng:

. achterstand > 3 maanden 25%

. achterstand > 12 maanden 50%

. achterstand > 18 maanden 100%
. Indien bepaaUe hcturen aan een waardevemilndering ondervwrpen worden, worden factunn

die op een latere datum gesteld worden aan een gelijkaardige waardevermindering
onderworpen indien ze betrekking hebben op een zelfde zeer specifiek vooiwerp.



Nr. 0248.309.380

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

CONSO 9

2.6 BeacNkbam waanton

De geMbeleggingen en liquide middelen worden geweanieerd tegen nominale waarde. Evenfaiele
wflBnjeverrrinderingen worden bepaald op een Indhrtdueto baeto. Meetwaarden op
belegglngsproducten worden pa» In resultaat Benomen b(| realisatie van de tltBls. De niet
gBreaheerdemeeiwaarden belopen op 31 december 2018 4,7 ml(|oen euro (31 december 2017
14,7 mlüoen euro).

2.7 Heiwaaideringsmeerwaarden

In overeemtommlno met de ommndbrfeven voor de Administratie van Regionale en Lokale Beshiren,
werden de niet gwubddleeide ahchlljlbare mrteilito «aate adlva tot en m»t 31/12Q002
geherwaardeerd. De herwaarderingameBrwaarde wordt op een afzonderidke pfluhfarekenlng
geplnatat sn behouden zolang da activa waarop rij beftmkldng hebben niet gerealteaard weidan.

Meerwaarden kunnen echter:
- worden overgebmcht naar een reserve ten bslopan van de op de meemaarde geboekte
afschrijvlngan;
- In kapitaal worden omgozat;
- bU latere minderwaarde worden alJBoboelct ten betopen van het nog nirt afiBeschreven gedeelte van
de mwrwaarda.

In het kader van de overoang van het stelsel van de rechtBpereonenbelastlnfl naar het «teteel van de
vennootechapebelaatinBi Is In de balans op 31 december 2017 een herwaardering uitgevoerd van een
aantal activa. Het betreft acthm die In eigendom zijn an waarvoor verkreoen ImfertBringmteun conform
de Europese Verordening ate verenigbaar mat de Interne maritt rou worden beechouwd. Voor da
waarderingsanafyse van de beataande InfnrtruCtuur van de haven Is de primaire methodB den van
de Depreclated ReplacBmsnt Coat (DRC) olWel atowchreven vervanglng«waBrde. De DRC methode
to een economische waardebepaling die de waaide van de onderliggende acUva schat aan de hand
van de huidige koatprUs tor veroanglng van de bestaande acUvn door éan technisch equivalent met
eenaltde kwaliteit van consb-uctle, operationeel nut en capadlalt. Venolgens worden de htetortsche
Irwesteringnlata In beschouwing genomen ter bepalng van de cumulaüeve afBchrUvlnflen waarUJ BI
dan nlat een minimale restwaarde wordt gehanteerd.

2S Kapltaakubaldlea

KapltaateubaldlsB nwt betrekking toit afechrf|fbare vaste activa woidan In de balans opgenomen nadat
aan da contractuele verplichtingen voortvloeland uft de vBato belofte door de hogen overtiefd voldaan
Is. ZIJ worden ah flnanclöle opbronget getoond In de rasultBtonrekenlng volgens hfltzeHÜB rttme al» de
.fechrljvlngen op de activa waarvoor z(| werden toegeksnd.

SubsMies die niet voor een IrweatBring in vast» activa werden toegekend, worden ab opbrenod In de
resultottenrekenlng opgenomen gesprald over de duurtUd van det acUvttelten waarop de subeldtos

betrekking hebben.

In het boa^aar rijn kapltBalaubsldles ontvangen ten betope van 1 , 1 miUoen euro.

2.8 Voorzieningen voor risico's en kosten en ultgartBlde belartlngen

2A.1 Voorziening voor penatoanen

Op 24 oktober 2011 te op toderaal niveau een wet goedBekeunt fWet tot vr(|waring van een
duurzame flnanderlng van de pensioenen van de vastbenoemde pemoneetoleden van de provinciale
en plaatael||ke overheklsdlensten en van de lokale polNezones, tot wUriglng van de wat van 6 mei
2002 tot oprichüng van het toncte voor de pensioenen van de genrtegroerde politie en houdende
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bijzondere bepafingen Inzake sodale zekerheid en houdende diverse wetsbepalingen") waarbij de
flnanderingsprincipes van de pensioenen van de statutaire personeelsleden werden gewijzigd ,
Bovenop een algemene basispensioenbijdragevoet, is een aanvullende pensioenbijdrage voor
IndMduele reBponeabiliserinn fds ra«pi>n«abill8erlngibl|dmge'l In het leven geroepen. Hlwblj dient
een bestuur een deal (momenteel bepaeU op 50%) Mj te passen van het verschil tuwen datgene wat
hst bertuur al bijdraagt In de financiering van haar gepensioneerden (vla de algemene sodale
zekerhektebljdrage) en de pensioenen die de sociale zekerheldsinstellng (In casu RSZPPO)
uitbetaalt aan de gepensioneerden van dat bestuur. Door deze nieuwe wat heeft het HA een
verplichting tot het betalen van een reeponsablliseringebüdrage.
Deze verplichting Is dus wettelijk bepaaü (zeker) doch het bedrag staat niet vast. Deze verplichting
voldoet aan de definitie van een voorrimlng zoals bepaald door artikel 50 van het Koninklijk Besluit
van 30 Januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootBchappen. Volgens de artikelen 54 en
95 §2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 moet hiervoor eeji voorziening wolden
aangelegd.
De voorrienlng Is gelijk aan de actuele waarde van 50% van het veredill tussen de toekomstige
pensioenen, met betrekking tot de verleden diensttijd van actieve en gewezen pereoneelsleden, en de
toekomstige baslspensioenbijdragen. De berekening is gebaseerd op actuariële berekeningen waartïij
o.a. rekening woidt gehouden met de Impact van de te veiwachten toonBvedioglngen op de
peneloenen, overdraagbaarheid van de pensioenen, perequatle, mortalItBltstabellen en
discontovoeten.

De belangrijkste hypothesen voor deze voorziening zfjn da gebruikte discontwoet (4, 5%) en het
gebruikt» bljdragepercenlage (50%). In de tabel hieronder (In euro) Is een semltfviteltBanalyse
opgenomen waarbij het effect van wijzigingen aan de dfscontovoet en het bijdragepereentage getoond
wordt. Het discontopercentage varieert tussen 3,5% en 5, 5% en voor de bijdragevoet z^jn de volgende
scenario's gebruikt:

l . huldig bepaalde bljdrageperoentage toeaepaBt gedurende al de volgende Jaren;
II = 50% bljdragepercerrtage tot en met 2020, 65% m. I.v. 2021

III * SOK bljdragepercentage tot en met 2020, 65X van 2021 tot en met 2025, daarna 75%

31-12-2018

3,50% 371.455. 440

4, 00% 345. 767. 151

4, 50% 322. 758. 681

5,00% 302. 084. 480

5, 50% 283.450. 417

471. 046. 852

437. 738.431

407. 912. 557

381. 120. 041

356.978.532

523. 119.207

485. 106. 702

451. 099. 673

420. 580. 301

393. 107. 874

In 2018 la wetgeving van kracht geworden die In prfndpe stelt dat b(| de barekening van do
responsablllsaringsblldmgan bepaalde bedragen die een bestuur betaalt In het kader van een
groepsverzekeringsavereen komst in mindering zou kunnen komen van de te betalen
responsaUllseringsbijdrage. De groepaverzekerlngsovereenkomst dient dan wal te voldoen aan een
aantal voorwaarden. Het mogelijk effect van deze maatregel dat voor het Havenbedrijf Antwerpen op
baste van de beschikbare gegevens op 60 miljoen euro wordt geraannd, te niet meegenomen UJ de
berekening van de vooizlanlng om de volgende redenen:

Er is nog geen formele bevestiging dat de groepsverzekeringsovereenkomst van het
Havenbedrijf Antwerpen zal vokloen;
Globaal gezien kan deze maatregel ook niet los gezien worden van een mogelüke
toekomstiqe evolutie van de bijdragevoet die momenteel 50% beloopt.
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2.8.2 Hangende geschllton

Op bad» van de stand van zaken die opgemaakt wordt aan de hand van de infcnnafle van de
advocaten en de juridische dlenrt van het Havenbedrijf Antwerpen, worden voorzieningen .angetood
om rekening te houden met de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit de hangende rechtBzaken.

2.8.3 Mlleurialco'»

Waar belangrijk» mlllniifalco'B ton tast» van hd Hmenbediljf Anlwrim vutgMteM worden, wordt
een voondenlng aangelegd è rato van een beredeneerde InachatBng van de potentlflle schade of
.aneringskosten.

2. 10SchuUen

De schulden wordm opgenomen aan nominale waarde. De verplchtlngen met een contractuele
looptijd van meer dan één Jaar worden onder de 'SchuUen op meer dan één jaai' geplaatst. Het
gedeelte drt binnen hut jaar verechuUigd is, wordt overgeboekt naar da 'SchuUen op hoogBtans één
jaar'.

2.11 Overiopendo nkanlngm

De overlopende mkaringen aan acBva- en pasdvazdde worden gebrullct voor de correcte toewijzing
van kosten en opbrengaton aan hal boeyaar waarop zü betrekking hebben.

2.12 Verblntantosen, verhaalrechton en orderrekenlngen

De verUntenleaen. varhaalrechten en orderrekenlngen zullen hernomen worden voor het bedrag dat
voorkomt Inflevolge de door hst Havanbedr(|f Arrtwerpen onderBChreven waarborgen ten gunste van
derden df da door de darden ondemchmven waarboigen ten gunato vn het Havenbedrf|f. Ze
vermelden In teder gaval hat saklo van de niet geflnanderde verpllchflngen die op het Havenbedrijf
rusten InzakB pensioenen voorverieden dlemtBJd van adlaven en van gepensloneerdan.

2.13 Havendecreet

De toelagen die aan heft HavenbedrUf Anhimrpen verebrekt worden door het Vlaamee Gewest In het
kader van het "havendecreeT worden In msultaat genomen op het ogenblk dat er voUoende
zekerheki bestaat over de toekenning van de toelage. Deze zekerheid kan bl||ken dt
ultvoeringabeslulton en/ofspecBeke overeenkDrmten.

2. 14 Flnandflte Inalnimenten

Flnanclflle Imbumenton worden enknl afBeeloten Indien ̂ | een spadfleks economlBche
verantwoording hebben en dienen ato een 'hedging' operatie. Speculatieve tranMcUe» worden niet
aanoegaan. De flnandöle efiécten van de flnandöto InstrumentBn worden dan ook gekoppeM aan hat
onderlggend object waarop het Instrument betreMtlng heeft.

2.15 ComolldatletalnB

In de toepasdng van de conaoUBUe djn er In 2018 volgende w(|riglngen aangebracht t»n opzichte
van 2017:

Voor da dochterbedrUven waar de vermogemmutatfemathode wordt toegepaet en die hun
flnandflle resultaten later ahluHan dan het Havenbedrtjf Antwerpen, wordt ultgeBaan van de
flnancUle «talen van de haft bescNkbare periode. Voor Wnd «an de aroom waar de
flnancUto «taton nu UJdlger b-chlkbair zijn, to In 2018 zowal hrtj«T 2017 ah 2018 ma*
opgenomen wat de reaultaten dt vemiooensmutade positief heeft beThvtoed met 2,8 mlüoen
euro.
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De-b.!d^ivm-Napr°e''-Nltrac° d'? l".*'°°'Baand boekjaar vla de vermogensmutatie:
^M^xs^^:w!^miMmuM^^^
mi(|oen euro.
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Commentaar hg de gecoDSoUdeCTdejaanBkenmg

L OnhrihktUDgnn de BCUUrini

Het HawnbedrflfAnhrarpan boekte In 2018 een batig msultaat van 55,9
miljoen eu»B. Da belangn?wlB dementon b|) dit wauHaat In wig»l(klng
mat het vaorgaanda jaar zijn de volgende:

* D? tolde BT van d» wwohepen en de bdiandeU»
todlngvdunwa iQn l" 2018 hwgwioman wrt de omaBte||feta
posNlaf belhvload heaft. Ook de hlmmsten uit oonceBslw nBmen
toe door de combinatie van bijkomend aanrBkenbam iBnelnen
en dejaari||taa aanpnBslnfl van tutovon op bada van de awluSe
van het hnatlecïhr. Qtobari atjlgt de omzBt uit da
hawnacBvltollan mal 13,4 ml|oön euro of 4,4%. Dooidat de
rawlfaten wui NMP voor d» ..nta maal mae h de
msullatBnmlwnlng zjn opgBnoman .ll|gt da onuet bökomend
met 14,1

Binnen de bedrijtenpbrengeten belopen de nlehucurrmto
bedrïfcopbmngetwi h 2018 1,4 mlUoen euro on 2||n deze In
gmto mate tot rtand gekomen door de memwaanr op de
verkoop van enkde vasto acUva. In 2017 waren de fltot-
FBcurrantB badrflfcopbmnesten bepakt tot 0,2 miyoen eum;

De bedrljfiikurtNi rtljgen van 333 mll|oan »uiu naar 372 ml||oen
euro. Dw dllglna te onWaan doon
. De stOglng van da handalBgoederan, grond- en hulpttaflBn is
toe te wtjzan aan de opname wn kortmi "wn NMP voor een
bedrag van 7,6 ml||oen euro.
. Aantopan diensten en dlvene goederen rt(|gen met 27,9
mlBpen euro, voomamal||k door prqlecfrgerBlrtBento koalan wor
onderhoud, advtesvarienlng ah bodamsanering evenah de
uwsenkomsten voor de watarbi»;
. Tbename van de .fachilvlnnen md 28,3 mljoen euro
voomamelök door da .feohrijvlng van de
herwaahJeringsmewwaarden, de atochryvbflen van enkele
nieuw» actha en «hohr|vlngen op wnte acthn vanuit NMP wor
1,8 mlj|oen eum;
. AndeizMd» was er b) de woia'enhgen In 2018 een BlgnBcante
ddlnfl van de mlltouwaizlmlng«n (aa, de tenoname* op R)rt
Flllp en d» baBtodlngm voor hrt InduelriKlok an hat 4»
Hauandok). Ate dusdanig vormden de woBtanlngen In 2018 am
opbrengst van 9,0 ml||oen euro torw||l sr bi 2017 26, 0 ml|(wn
euro aan bfltomende vooizlenlngtn geboakt wnl.

Oeoonmlldaord JuuvBribg 2011
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Onadrt NMP in 2019 voor de Ninte mud in d» nndtetaa u, zjjn u ook
voor de eento aaud aftdngviDg ap do betudUe goodwüL De aftdnyvinï
op goodwiU lunmt ook de eenle . ftdnüviitg op anoAriU op de
wmorven"""~hlA^'lriTtifmring inlhffort.

pa flnmiBia» ophwiigiten daltn door atiBnende afidhryving ep
h^itmlanbridie». De finmdaia koitm tlijgtn donr hnaB»
waaBdflvwnrinderinBta op liehgd» gdden.

Bét uuded in hrt nnitoat vm wnuwliclMCTen wnnp
vBnnogaumuhdiB i* ti»B«P»t wut toe van I,< nriyoen fluo nun-7^
nritjoea enw. Dit ia toe te wyaen au de podüeve leaaltatoa die beliuM
werilin bfl Wad aan de Sttuou m 2017 en 2018 en MLSO.

De omintlan *n maultalen van ito vta Intognto conBdldatto opgenoman
doohtBibBdiflven, mrt name DBunandcdatalula NV. Port of Antwerp
Intonnttonal NV, Port of AntwNp IntamaBorul (UK) Ud., Rallport
Anbwpen NV en Amula ww t(jn oftwl lirtnBmup ohiml erg bspwkt In
omwrng. Zbak VBmrld hto»bown i»i de imultdm van NMP NV en
ham- docMar Qulntan MBtey NV bi. 2018 war een volledig JNU- In d»
OMOMOIIdawd» jamuhenlng opganoman. Omdat de ..ndden In 2017
dak voor Jfmmlnde wmorwn wtmn, waren de acUva en pa-hia op
Jmnhida opnwiomen In de btton» naar wuen w geen opbmngdm en
Kortm In 2017 opBNioman.

(hBBBiolUNriJ-walai 2018
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Ah andndwl van de bmlrfBnipbnngAn l» de opipllteliu wn de
h«v«iB«n»l«t«erde oma* (321,8 mi|em eum h 2018 / 808,8 ml||oen
.ure h 2017) ww de vanchBend» dlenrtwrhnlnnen ak volgt
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Concwtoa «h Uaaddm
De opbmnaiton uN concwala» zin gwtBgan door «m combinatie van
de h 2018 dootigewnfe UirtaRiwhaglng van 2% «n U|tomund
.anmlwnbam twmlirn.

Onxtat een aanlal conoNetonariwen de in hun
oonoBBsleowrwnkomalBn wompgwtohto ovwtoBVolumeB ntat
hebben bahaald, haan het HawnbM»(|IAnhwp8 n In 2017 voor hrt Jaar
2017 een gMdmt bedng wn Ö^ ml||om euro en lh 2018 voor het jaar
2018 een g-chat bedmg vm 0,2 ml|08n euro In onurt opgenomen. D«
pmoNluie om ta koman tot dBflnltlaia brimgen h sSguwvl voor 2017
.n vooiguind» Jarm m h bpende voor 2018.

ZBnMBbiBcMnn m blmiemnulnd)teE
De ZBevaartrechlm kamen ewi rt||glnB van 8% ten opdchtB van 2017.
Hrt uwwtag wlunw k gNteirn van 223,0 ml|oen ton h 2017 naar
235,3 ml|oen ton ln'2018 of BBn «t|lglng van 6,1%. De voorbije 12
maanden Itopen er 14^95 zBsschepen de haven van ArtwBipm aan.
Dat Is 2,8% mear dan In 2017. De bruto tonnennNurt, -n bBlangillke
paranwtw voor dn factumtle, rta^i mrt 2,0% tol 418,7 miljoen BT. De
.ubrtantlBto vannlndering van het aantogrBoht voor het «tuknoed dto In
2010 Ingwoerd to, b al dw Jaren behouiton gebbwn.

De omzBt uU MnnBnwMirtnchtBn kandn ew> at||glnB van 2,7% In 2018.
Dw .l(|gtng ligt In l|n mrt de doorouvoento tariaftwrtiaglng vm 2%.

Slaaomchten

De omzst wn de .toepmchtan ligt mrt 3,9% tan nptlohl» van ?017.
De uNgBWBnto alwptakm kmnBn In 2018 »n ItaM» «tjnlng. (N1
opricht» van 2017 wm 1% of 230 riMptaken. Da iNtomnde atljglng Ie
toe te t^laan aan de evolutie van de bmnddotpiflzen en aan een
gm»||zlgde mb( van d8 bBkkmcht van de InnazaUa Bleapboton.

^nt(am "autnt

De oitnat «heg In 201B ook door d» opname voor da aarato mart van
de opbmngtton w tottwi van NMP NV. Die onaat bwlnugt In 2018
14,7 mB|DBn euio en ww licht hoger (hm bi 2017.

Anda» b«lrthöDbmnBilm
De andTB bedri|hopbiiBng8t»n belopan In 2018 73, 1 mlUom eum fen
opztoWa vn 71 fl mlUom euro In 2017. DUB b»lr||hopbnnflfn
bwtwn voor een balangiflk g<dMU» uit wrtdngdoelagan wiwwge de
VIaemw ovwheM (41,7 m(|oen aum In 2018 en 40,8 mlloen euro In
2017). Do WNUngrtoelagm 2jn wn tuwentaunri In de Iwten die het
HavwibedrUfAntwBrpon ma*t b|) het uHvoeren van laten dto op bada

OccnuolidwriJiuniritMIi
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van hat hmmndwmrt tol de dacratal» taakrtelllna van de VlMmee
overtieid behorm.

In 2018 omvatten da andam bwliflfBOpbmnflBton ook de dooiBNBtonde
onmwende worhefflng . n watBnmng voor In tolari 21 ml||aan . ure (20
miljoen euro In 2017).

Nletwcurrento bBdrllfaoob»Bndtien

In 2018 bedragen de nlefrrecurrentn bedillfeopbmnBrten 1^ mlöoen
euro, DM te womamal||k hat flavoig van meervwwton op (to vurkoap
van wto acUva (OA gebouw gelegen -n de-8chBnkeldlJk, mtuazfjh
womiallge alt» knanbe<(r(fBn veriwop wn enkele mobtolB kninan).

1.

HandélBaoBdman. grond- an hulGiBtoffen

De rtgghe van dw rubriak wn 6,4 ml(oen euro naar 12,3 mlöoen euro
to toe to wflzen am dé prplBclBebonden koaten vm NMP die bi 2018
voor de eento maal In ds oomolldatte zjjn opgenomen voor 7,6 miljoen
.uro. DU ïfjn ultBawn die op bMto van d» contracten met de khnten
aan hm doorgwlund wordm.

Aarikooéh dlehtien én dhmne aoadaraio

Aankopen dlenrten en dlvema noadepBn . tUgen met 27,9 m||oen euro,
voomanwiyk door projectflerBlataBnto kosten voor onderhoud,
advl-vwtonlng en bodemaanBring avenab de tiissenkomrten war de
iwtorbin.

PBraanaahkoriBn

De pemoneelakeaton bedn®en 144,1 mljoen auro. b 2017 balep de
vamellttare kost 138,7 mljoen euro. De pBraonedBkBtlen dBgwi dus

mat 3,9%. Da bamgqiuto mitoneh voordaze . t||glng ̂ |n:
. eank)onlndexerlngBlndBjun2017enettnlndUBpR)nainoktobw

2018 (+1,3%);
. aentoananwvwictoïondag-eninwunnnwtwn

0,9%;
. Opname van de penoneehkoatBn van NMP (0,6%);
. eenrtögingvBnderMpoifblllMrlngablldragB mrt0, 6%,

VaorziBnlnoan. unatdBvermlndnrinaan an flhchrliyinaan

De voontonlngen In 2018 vormen een opbnngrt vw» B miljoen eum fan
ofBlchte van een koet van 26,0 ml||oen euro In 2017. De balangrjkBtB
reden hiervoor h de daling van de mltouvoonbnlngen (OA d»

0«oauolM««idJMn»nllg20tï
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leiugnmw op Fort Flip en d* bwtodhgwi voor hrt Induatriedok en het
ff Havendok mor aan tohutfb»lrao van 18,9 mlUOen euro).

De voondenlng wor de m8pon»abllIwriiigBbi|dmf vtodt voort uit de
wat wm 24 oktober 2011 fWW tot w(wwlnn vn «en duuname
flnandaring van da pamtoenen van de vrtbBnoemd* penonwtotoden
van de provinciale an plaateelllke ovwheldKllwwten en van de tokate
pollttaaones, tot wflzlglng van de wet van 6 md 2002 tot oprichUng van
het tonch voor de pwialowien vm de gdhtagrNrde polWe en houdéhda
bïzondm» bepallngm ImakB aodato tritarhelU en houdende dlveme
wrtabBpdngen") wnaiblj de flnanclerlng^iilndpM voor de aodato

zakartwldabljdragm van de statutalie penoneBbladen guwtzlgd
werden. Er la een -nvultonde pwatoenbljdrage voor Indhfldud»
iwporoabUserinB ("de rBq»n«aUlherInnab||dnBge') In het tovan
Beroepen. Hlarbt dtont aen bmtuur een deel (inomenteBl bapM ld op
30%) bij te puum van hrt wrachl tiBten «wt htf beatuur al b||draagt
wor de flnanderinfl wan haar gapendonewdBn vla de algemenB
MldWB» en wnt de iodal» ïakertieMBlnBtoUng, (te RSZPPO, dient uit ta
bataton aan panBloenen wor dat brtmltondB be«tuur. Hal Havenbedrflf
Antwrpan haal In BBVolge d» bepatóngen vm dw ntouvw wut een
vwpltehBnn tot het botalBn'van een responaablltaeilngBbgdmgB. De»
wrplkshUriB l* waamchl|nl||k of leker doch hut badnu «taat ntot vart.
Zodoende voldort de» wrpUchtlng aan de (totlnltto van aen vooizlenlng
toato bepaald door artikel 60 van ha* Koninklijk Baslult van 30 Januart
ZOOI tot uitvoering vn h<t Welboak van Vbnnootoehappen. Völnena de
artikelen 64 en 88 g2van hrt Kbnlnkl||k Bedult van 30 Januari 2001
mout hlarvoor een' voontonlng wwdan aangatogd. De voontenlng h
gabaawrt op actuariële berBkBnlngen vwaibU o.a. rekuilng wordt
gehouden mrt da ImpiBt van t» wniNwhton locnBvartWfllngen op ds
peneloenen, mortalltettolabBlton en dlKiontBwueten. De gehantNnle
dlacontovoet beloopt loah In vooinaandB Jamn 4,5%. Een
sendtlvBeltMindyae wtu»b|| zowel de dhcontovoet als het
bUdngaparceiitage varieert, la Bpflenoman .In de toellchUna bij d»
jaarokenlrfg. De kort van d» wondenlng bmtaat uh een gBdeeto
J-ri|kw kod maar ook am btkomende voorztenlna van 11,6 ml)owi
euro voor mogelijk nog wmchuUlgde bfjdmgen vnor de periode 2012 tot
en mat 2017.

De afachrilvlnnan all|gen van 68, 1 ml]|oen euro naar B4,4 miljoen euro
voornamelijk door de fl(ichr||vlng van de h8»waantoring»meewaarden
en d» .hchrflvlngen van nieuwe aotlva. Zoata toegBllcht In het
jaananlag 2017 te het Htwènb»H|f mat Ingang van 2018 ondenmrpen
wonton aan hut BtBtoel van de vennoolaohapsbelaBtlng In ptaate van het
etetoel van de rechtBpemonenbBlaetlng. Opdat In dat nteuw atobel de
walde van de nNtorNUe vaste activa M Jutot mogd|k au opganomen
en vemerid wonlan, hwft het Havmbedr|f een -ntd rBtovante acltva
gtfnwwnleeid. Hal handelt woral over taalmunn, bagBmwerken,
aan aantal aabouwan .n ondenleton van d» vtoot. De Impaat van daza
henwurdetlng op d» ahchrflvingdaBt bdoopt 16 mlllomi euro. De
andare b||komende abchiïvlnoen bdrsllBh vooral een éénmallgtt

Otu>MoMdoBdj*U)(iBnln 2011
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.hchiïving op hrt HouUok voor 5,3 miyom euro en «hohUvlngen op
sm aantal ntou»w activa aMh da gcboinmn.. van de nauBBCh
opentftonele OuBtor en de diflvende droaBdokkBn. De .ftchilrt'ngskDst
b|| NMP die voor de eewte maal In de kaden [. opBa'wman, badranflt
2, 1 mljoanBuro.

And*» hadrilfriuriBn
DB hoolidbestanddeten van de andere b«lr(|l«ko»ton z|jn de kotten van
onronande wortiatlinfl en ito dooiaeatortB mtributh mor watervig.

Altetweurrente bedtlillBkosten.

De nlatncuinnto b«di<|llita»ten zïn nwtagen vm 0^ ml||oen euro ta
2017 naar 3,8 möjoan aura In 2018. Het belmB htor vooral de
aanwandlng van de ulta>nderil|ke voondenlng voor het Houtdok die de
voltoclln» ahchrflvlng vm het Hwjtdok oompenaaert . n mlndenmardan
b|| de maBaatto vn vaste acUva womameIBk garehrtBenl aan de
vertii* van de wBriihulzen van de oude dmogdokkenBto naar KB02.

l.S ffimmchrf »NutbNrt

De fhanolBto opbmng»ten bl||wn gbbaal .tabld mrt -n moluBa van
22, 0 milpmeuroln 2017 naar 21,7 ml|óen euro In 2018. Enen(|<te rijn
er lagere afechrlvlngen op kapltaateubeldlw (omwllto van een tanBem
.preUlng In de tUd). And»i(|d» llBnen de ntot rBiiunmto flmndêle
opbranaatBn hoger voonl door tBrugriame van waanlevannlnderlng op
achtagerielde leningen.

DB financiële kostun namen toe door hogere waardewnnindBritaen op
vtotlande activa.

Oteonio1W«ndjnuwidhg20II
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i. Bduu

tlAett»

De wamde vm de AnmatwfNe en matoriUe wrta .BUWI .t)ot nwt 18,7
ntfïoen «uo. Dit «ddo busut u.lt da volgand» (.chmn:

. InvBtarinBen
wwindlge oonsolhtaU»

. ahdwfldngen
bulten gebruld andere

mlflonn BUK»
98,3
19,1
(94^)
(6.3)

Hut Inwrterlngabedmg beslart voonBl uit
. tnvwtoringan In kaalmuron {oja. kadmuur kanaaldok B2,

vwdtoplng kaalmuur HmMKlok^,
. Inveatwfngan aan eonb|h»rtBrmlnal« ((Behtmakm rero gaü»f»»

Noonlaaetannlnal).

De poaldwe oomdklaBrtenchinen (26, 7 miyoen euro) vloeien wort utt
de wnmrvlng In 2017 van aNe amdBton (op 1 na) van NMP NV en haar
dochtomndmmmlng Qulnton Mahy NV m d» vwwwvlng In 2018 van
een mlnderheMtdwlnemlnB In NxlPurt CVBA.

De flnancfto vwto acUw ï)n ttwgenoinen van 33 «nlljoen euro naar 46
ml||owi euro. In 2018 hwft -n Havenbedrilf Antwerpen Nn
mlnderheldBdeelnamë wnmrwn h NxtPort CVBA. In 201B h daae
mtnderheldsdednemhB gaw||ilgd h BW) ' meenlThakladeBlname.
Bijkomend hBbben de podtlevs msultaton vw Wind .an de Stroom en
MLSO een atflglng wrooRMkt van de wnanie van de wnnootschappen
wanp vermogenwnutaBe ). toagepart. De toename vn d« andere
dvene flnancUIe acUw brtwft «m parildpatto In de BraiBaanBB haven
wn Porto do ABU.

O» vontoringm op meer dan een jaar ï||n nNtBB» van 20,3 ml||aen
mar 21,4 ml|oen euro. Hrt brtmft gntendaeto mKlebdahiBen door hut
Havenlwdrgf Antwarpan aan 'een progrondenbank. Ook andww
entltdton dngen daanwm b||. Er dient nog bepaald te worden wdkn
Inbreng elk» partner ultslnitol||k al dlensn te dragen «m het VWWNWR
wn temliNn. Dm al bll|kan weBw bïdngevonn hut huidige
wiorBufliumdBrdB bednu ïd krïoen (verwNvlng wm aollw .n/of
bftlrw In luwten,.... ).

D» wntoringan op tm hoogste één |aar 2(|n gertBgen met 1S,7 mlïoen
euro. Hal MnSt . nen(|d8 een . tl|alng van de hmutolBWrieringen mat
6,6 ml||om eum en ook een rtUglnB van de andBrn vonlerinnsn met 9,1

ONOinDlldMidJainnlhgMlS »
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mfloen eum. Dto .t||ghB betwft wonnnwl||k tanifl te
bdartng.

Het wUo van cto Iqulde mMddNi m de B«Idbeleflub<ui tllBt met 1M
mlljirn euro van 459,8 mllioen euro naar 472,4 mijJONi euro."

tSPuflv»

De genanaolMaarde mswvM namen to» omdat hat aanded van de
groep In het reaullaat van 55,9 .mltosn euna na aflnk van hd
vooropoesteldB dividend van 21,3 mfloan euh» volteaiB .an d»
gecomoMeerde mtwws h toegawMen.

Zoate tosgellcht bl| de rubriek van de vaafe adha, b een
dooiawoerd^van 420.B miljoen euro dto opgnnoman h In de rubiiek:vai!
te 'HMwaanterinBsmeemaanton". Na het eento Jaar van dkdiriJvinBeri
bedragen de henmarderingnneemmnlBn nog 400, 3 miljoen euro.

Rolwnbig houdend met de vooinaanda bmwglngm en de dalii<| wn de
netto boakwaarde wn de kapltaahubsMtos . t(|gt hrt totato'etoen
wimogen van 102,3 miyoan .uro naar 1.720, 1 ml||oon aure.

Gtobal gazton daten de voondenlngen met M,6 mqoen eum door
T"8"*!8 hotler8 voolztonblBN' war d" m«POn8«blllNring»bUdngem
andeRfldB lagere nog mrtamndB mIllBuvwpllchtlnnen
htorvuor).

De lmg* tomlu" fln"nclêlB achuklBn bl|vwi stabtoL De af to toswn
flnandBto schulden die voorMoelen un de kiBdtetowmantoimton'
^nln de loop van 2018 tBruabetaaU confoim de .InB^roken
vwwldBta. De taenamB van "da oyertee achuldBn komt uan dïopnamB
van 10,1 ml|oen euro In hat kadw wm de beëindiging van aen
overoenkomsit met ean vroagerB oohoeaetonaris van parking tondnen'in
hethavungebtod

De schuMen^op ten hoogste 1 Jaaradjgen van 148,6 mlOoen euro einde
2017 n"r 197'1 mlllo"n eulD dnde 2018- WBon d" toenanw im de
haridBlMchulden van 38,3 ml||oan . uro naar 90, 2 mlBoen euni door een
adjglng bedrag aan ultataand» InwstoringBulüawn en de opname van
Nllmco vto proportonBle vennogensmutirtto Oownme van de
lenlngm-mrt 6,6 migoen euro) Igflen aan d» bmh van dew . fltolng.

De uit te keren wlnrt van 21^ ml)<m euro te aoala vortg l-r
opgenonwn onder d» rubitok "Owriga tohukton'.

Zoals In voom-nde Jaren, bwtBat de nibrlek ovBriopande ntonlwn
pa-lva wond uit de al In 2018 getaeturBwde conoNdmainoNlbaen
voor het eerste kwartaal van 2019.

OeconidUBdd Jaanr«nl»B 2018
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3, Amtow wipllchto vwm«ldlnB«n

Bulten de gegmmn» dto h de gacontolMBunto jaarakBnlno NI hiervoor
.n htoma wordw wnneld, afln er ywn b||lwmmd» l»langil|to
gabeurtanhMn na balmwdrtum en ïfln ar a"8" bllkomande
amrtmdlghNlwi die da anh«U*allng van h« geconwlldeento yetwei
aEBimNkd|k kunnen bdhvtoeden.

De punten In vartxmd mrt ondara»k NI ontwlklwllng an hpt beBhan
van b)luintorm z|n ntot VMI hnpa-lng.

Er wnlen geen pnoOBdun» QWOBKI onder toepMdng van artNwl 623

vm het Watboek van VbnnootBdiappen.

& h geen gabrulk van flnandito bwtrum«iten dto ym .Iflnfficwit batong
zfjn voor da baoordalng wn .ctlv, pawha, flnanoieie pnriUe en
maiNwt.

DB rialco'* en onMkmtwdm wMnnee hrt Hawnb«»flf Antiwipen
wordt gwonllrontNrt, «Ituaren rioh In de volgwide domeinen:
. wnwohittowndewulowlnBOphrtvlakvuihrthmiaiKtoC TBet

.n de toepa-lng entn;

. am wolutto van de tntnwrtng op hrt vtak van rulmtrilto
ordening en de ahakBnhig vn het »duwwig«btod;
. de toepaNlng van en de awihitle op het vtok wn
miltouwutgwlng. EiwBdda fln er rflort dto In prinolpe U^ de
oonoeaaionBrlmen liggen mntt Indien dto In gebmkB blövwi (bv. door
filBnement), kunnen deiBBlBke vwpltehUngwi ahnog tan larte vm hrt
HawnbBdriJf Anhwipwi komen . h dgenur mn hrt tBirBln. Dmm-t
bl||ft w het mogd|k rtrioo wn non ntot gdwnde
(ondenwtw)bad«nwBpnjinng dto moet worden gwahmtd. Tbt atot kan
wn mmhrtto vn d» wliwlng op h«t vhk yn
(<indBn»atw)bodBmMTOrinB ook b|lwm«nde vwpllehtbigen mrt ilch
mee hwnen In hoofato wn het HavenbediVAnhiiBfpBn.

. Da evokitto van hd b||drageperwnlage wn da
rNpomiiUllB8ringrt|]dmg« dat w«ttol|k b^iadd woidt hBBft een
betangrgte Impnit op de ImahatBng van de toekomdlge
panBtoenvafpltehUngan voor hrt Havmbedrjf AntwBipen en din op da
dwiman gekoppelde vooodnnlng voor pendoenen. MDimntad bdoopt
d» bïdmgeperoentage 60%. Ewi BemlUvitBlhNinaly- pp dn percentoBB
.hoek op <to aabrullde dtooontowrt vwi 4^% te opgenomm In de
taallchïng bfl de jNmknnlng.

De .antrekltBllJUwld vui hmwr In htt alflemeen worit bapadd door
fMtfomn at» taeguihdükheM, effloientto vm ito havanBctlvltotlm an
Inmlltolt van de NnterlandvwUndlngBn.

OeeauolUfd JNunnllg 2018 10
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Naart d» vooinunde ristoo's en onariwheden, viww||»t de mul vn
beatuur expUclet iwar rubriak 6.16 In de geconaolkteento Jawnlwnina
(bedrag, aard m wnn vn bdmgitka hangande Beechinm en andere
berngtflka nrpllehUngen) wmr. toeltehUng wordt nmlidtf bU een aantal
lopende rechtBaken en risloo'e mot inogel||k-belangrjlke finaniilëto
Impact De tBtetvan deze rubriek wordt htoma hemotnen:

TomwmmatvwpHchVnfftn

Esn concBBslonarto te van oordeel dat h«t Hanrd»dri|f Anfawipen op
een ongaigke wl|2B toepasBlng heaft gemaakt van In ütwiw, doch ntet
.Be, concassteB venenkomBtolt opgBnomen tonnenmaatvaiplMiUngen.
In hat bV»nctor anu de natomlnfl van dto VBipllehtlnnan, volBana dia
ondanwmlng, ntot op een gapaate wSie toegepast z||n wor de
conceasleovereenkoinBten, dia betrekking hebben op het Deurganckdok
en aou het Havenbadrflf AntwwpB n voor de katondwlamn 2008 tot en

mat 2012 tan omiBchte 34 mljoen eura niet gsfadureenl hebben aan
de ooncewlehoudem aan hut Dewgandaiok. De bdmtfenda
ondamwnlng. heeft htorvoor . I wnchtlwide partijen In g»broke geteld.
Samengevat bBtreft dit hat wlgande:

. Er z(|n twe Machton b(| de Eumpwe Commlrte Ingediend
brtmftonde d» toekenning van onnchtmalbB . taat8«tBun. "Na het

dooriopen van wrachliende stappen heaft de Europe» Commtede
op 23 novwnbar 2018 bwlht drt de mMrtnaelen die het
HnwnbBdiUf Antwwpen ganomen hMft gBan staalagtBun vorman.

- Op7maart2013(«h»tVI«unteew»wt88<ta8»Mrdomwmavande
bwiwrde wBlgaring om admlnlslrallBf toelicht uH te orténen ap hut
HawnbsdrlJfAnhwrpan, mj.b. omtnnt de basBMtag aangaandB de
aan ta mtonen vmrgoadlngan waflen» niBtflenalhewde
tonnenmaatverplkihUngen. Het Hawnbedr!|f Anbwrpen h bi ifam
pmcedun vigwaBg tussen gekomen. Op 12 febnurl 2016 heatl de
rocMbank da wnlering ontvankeljk dooh ovar da hele IDn
ongegrond wrktaard. Venulgans hart de ondemamhg op 21 mei
'2015 hoger b«np ungetetond en de procedurB h hogar beroep h
nwmenteel lopende waart)| In 2015, 2016 sn 2017 door de
vwchlltende partflen conduslea ï(|n ullnewlateld. Er wwd nog gwn
pleltdahim bepaald.

. Op Z7 mei 2013 hert cto ondemamlng, Mnwn imt een nrbonden
onderneming een verzOBluchiffl Infledtend bit d» Raad van Slato met
wraoek tot annulaUB van de beillwlng van de mad van bBshiur van 26
maart 2013. De» procadure la lopende. Het l» wachten op -n
èudltoraatsvwlag.

Op bads van een juridische analyM van de beBchlMm gegewns In
dna vwBohlltonde pnicedur- heeft de raad van bwhjur bwltel Bm de
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door dn betmllande ondememlna geBlste bUhnmemtB tiwlumllN aan (to
coftONdonTbwn ntot In da bdm* m maullrtNU'elunlng wn hrt
HawnbedrUfAntwipan op t» nemen.

TomioiMMat»H{i ih iüw(wina»aahnwlasw)

Een ooncwskanntB hwll rwpectbvulBR protod en woibehoud
aangtfatond bfl de tactunn In wrband mat tonnwimartwipllchtlngen
dto opgamaakt ^|n In ultwertng wm de bMltealng v» de rvd vm
bertuur van 28 »nurt 2013. Hrt prolwtftfoortnhoud batmn fectumn
voor Nn bedrag van 10,7 mlUoen euro (exd. Uw) dto WBI bBtaatel 2||n
door do congeMtonaita, ïl| hrt nnder bepaalde voortwhouden. Op 2 mal
2016 hNft d» balmlhncto conwedonari» -n veraoek tut . rtiHraBe
Ingediend waarin h|| 'de g«nadd» voorbBhoudm Inroept en de
terugbeliBnfl van de bKlmgen vontort wor dn volumetokortBn voor de
tonnanmaatwrplkshUngen 2009-2012, t» VNinewdemn mrt de Intwaton
vanaf de datum van uHowmmto bBWhg. De conoNatohBuder vordert
Bwneeiw tetUBbrtannn vm de bBtaakto volumetekortBn voor de
tannmihMrtwrpllcNlnB 2013. DB conceMtonartB wntort .Mu»
twugbetallng vm «en tohMlbedrag yn 12 m^oen euro (itd. btw) , lu
venmentoren jnet d» IntrwtBn vanaf de (totum van uUgwoBide
betaling. Op buil» vm een juriditdw anriyse van da betdikbar»
flegevw» In hut doaBlN' mewit de mul van beriuur dat dit pmlMt en
wcibehoud op yiwwl van .nntln* iBumenton km worden bBtwlst en
de nad van bealuur hedl betlbt om hlemw geun voontonlna ep to
nwnm.

Gedwonflen ontneming Boncsaato

Mat HavBnbadrUf AntwBipen la In OBbid» nwlBM door .m
oonoeMtomib omwUB van wn gedwonBen ontrulmInB In 2012 van -n
cancusato. De buUBngebatftetBBng wu noodakalik omwBe wn
vBlllahddiradenen. BV exptoot van 8 daoember 2013 iwrien het
Havanb^iflf Antwwpen en de stad Antwarpen door d» cancwtonarl*
geitagvaanl hl brtdlng van 30 ml||oen BUK) twgem geladen whadB,
bedrag «wntueal 'te w||zlgnn h de toop wn hut geding, en ta
vsnneerdaien met d» Intwtan vmaf de datum van de beBndlgbig of d»
.ubrtBntlêb wïdBlng wn de oonoeMto.

Da part|Ni zin ta ehdhw van bwprridngen om dK gwchB mhmeljlt te
nfldo". D» "»d van bwtuur meent ital da ultBangvunten vn iMu
bespnkhgen .m voldoende batrouwbaie baBto wrmen om het ritlco
dat ht HavurtNdrljf AntNwpm kaapt In te adwtton en hedl dan
hiervoor ook een vooRtonlng aangelBfld dto In de neuBatNi van hrt
bod^aar 2018 venwrkt h.

GuunoIideardjunnduMll u
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4. RwnunwUwwlag

Het ovacdcht wn de twgoedlngen wor cto bNtuunlem van de
vwinootoohap HavmbediljfAntwwpen h voor 2018 ah volgt

ItaNB

MareWmPwl
Bart De Wever
Koen Kennis
AHDuiudNdillln
AnnemtoTürtelbooin
LaanWBfblst
CarolLama üe
Hdn mz
Martine R» am

Eucalyptiu BVBAwrtBflenwooidlBd door
Ro wRoeto

hmaVwbeatk
Lemen Comm. V vierteBNwmordlgd door
Jutoe Noten

Vaiaal Comm. V VBrtegmwoonilad door
GhdlaVmW .

Bad
. hl«uro

.2 16
90312

1.66672
S0312
461.66

155468
46156

25.71 29
27.60000
26.714,29

24^84 9
22.142^6

27^00,00

Antwnvn, 1 april 2019
Namen» da raad van bestuur

JacquN Vtnctomwlmn
Gedetogeenf-bwtuurder

AimlekDeRMdar
MMraMer raad van bwtuur

(hooiuBlMNrdJunnaIag 2018 u
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HAVENBEDRIJF ANTWERPEN NV VAN PUBLIEK RECHT

Verriag van de commissaris
aan d« algammr vutad«rfng
Inzake de tecomolldeerde J-mkentng owr
het boBldaar «(gerioten op 31 itocmnber 2018
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van
Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht inzake de
geconsolideerde Jaarrekening over het boekjaar afgesloten op
31 december 2018

In het kader van de wettelijke controle van de gKonioUdeerde jauTekentng van Havenbedrijf
Antwerpen NV van piAlfek recht (de "vennootschap*) en haar flltalen (samen "de Groep"),
leggen wij u ont cammltiarisverslag voor. Mt bwat oni venlag over de controlB van de
teconsolldeente laawkenlng aliook het verslag betreffende de orerige door wet- en
regelgeving gertelde rapporteringsverelslen In hoofde van de commlssarlt. Den venlagen
zijn één en ondaelbaar.

WIJ werden benoemd In on» hoedanigheid van commtssarti door de algunme vertadering
van 29 juni 2011, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af
op de datum van de algnnene veriadering die beraadslaaBt owr de Jaarrekening afgesloten
op 31 december 2020. WIJ hebben de wBttelljke control» van d» geconioUdeerde
jaanekmlng van Havanbedrljf Antwmpen NV van publfak recht uitgevoerd aedurende één
boekjaar.

Venlag over da controle vm de iTCOiuolldeerde laTnlnnfng
Oonfart amdfr vBortriwud
WIJ hebben de wrttnBJke conbnle ultgewerd van de Beconiolktoente Jaarrekening van de
Groep, die de geconwlldeerde balam op 31 dacember 2018 omvat, alnok de geconsolkleerd»
resultatennkenlng van het boekjaar afgnloten op die datum en de toeltehtfng, met een
geconsolUeerd balanstotaal van 2.63S.OS1 kEUR en waarvan de gecoraolldeerde
ruultatenrekentng ahlult met Bm geannoUdeente wlnrt van het boekjaar van 55. M3 kEUR.

Naar ons oonleel (eeft de gecomolldeenle )aarTBkenlng een getrouw beeld van het vermogen
en de flnandëte totstwid van de Groep op 31 december Ï018 alsook van haar gecontolUeerde
msultaten mm het boekjaar dat op die datum h afgerioten, In ovareerotemmlng met hat In
België van toepassing zijnde boakhoudkundfg referentlntelsel.

Basis voor h»t oordwl aandtr voorartoud
WIJ hebben onze controle uitgevoerd volgen» de Internationale controleitandaanlen (ISA's)
zoals van toepassing In België. Onze verantwoordeltjkheden op grond van deze standaarden
rijn verder buchreven In de lectte "VerantwoordeUJMiedm van de commfssarh voor de
controle van de geconsolkteente jurrekenlng" van ons verslag. Wij hebben alto
dmntotogtsehe vereliten die relflvant zijn wor de controle van de gaconioltdmrdB
jaanekentng In België nageleefd, met Inbagrip van den met betrekking tot de
onafhankBHjkhdd.

BDO Iwliflnmfiimn lui». VW. CVBA ; STW BE 0431 OM 2W RH» Bnnd
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Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden vn de vennootschap de voor onze
controle vuilste opheldaringen m Inllchtfi^en verkregen.

WIJ zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infonnatfe voldoende en gesdilkt te
als buis voor ons oordeel.

Yfrantvmonlilljkhfdm van h«t buluunoraaan voor df sieonsotfdfirdf jaanvkmbs
Het bestuursorgaan fs verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolhteerde
Jaarrekening die een getrouw beeld gBeft In overeenstemming met het In België van
toepassing zijnde boekhoudkundig reférentlestelsel, alsook voor de fntema beheenlng die het
bestuursixgaan noodzakelllk acht voor het opstellen van de geconsolideerde Jaarrekening dte
geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

MJ het oprtellen van de geconaolldeerte jaarrekening h het beituururgaan venantwoonlelljk
voor het Inschatten van de moielllkheld van de Groep om ifln continuïteit te handhaven, het
toelichten. Indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden
en het gebruiken van de conUnullleltswrondertfllfng, tenrij het bestuunoigun het
voornemen heeft om de Groep te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beöfndfgen of
geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen,

Verantwoonletijkhedan van de cnmmissorb voor ds cwitrolt van de iKomotMmnfe
jaarreksnhis

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zakertield wer de vraag of
de geconsolideerde jaarrekenfng als geheel geen afwijking van materieel betong bevat dte het
gevolg 1s van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commlsaariwenlag waarin ons
oord-l 1> opgenomen. Em redelf)k« mate van akerhBld Is «m hoog niveau van tBkerhdd,
maar is geen garantie dat een controle die oveneenkomsttg de BA's is utt|evoerd altijd een
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. AhvijMngen kunnen zich
wonfoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang bnchoinwl
tndfen redelijkerwijs kan worden venifncht dat rij, fndfvfdueel of gezamenlijk, de
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze geconsolideerde
Jaarrekening, beïhvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij pnrfesstonele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professloneel-kriUsche InsteUlng gedurende de
controle. We voeren tevem de volgende wprkzaamhaden uit:
. het Identificeren en fnschatten van de risico's dat de geconuUdeenfe jaarrekening een

afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het
bepalen m uitvoeren van controlewerkzaamheden die op den risico's liupeten en het
verkrUgan van contrete-fnformade dfe voldoende en geschikt Is als bash voor ons oordeel.
Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking Is groter
indien die ahyfjklng het gevBlt Is van fraude dan Indien zij het gevolg is van fouten, omdat
bü fraude sprak» kan rijn van samampannlng, valsheid )n geschrifte, het opzettelijk
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeent voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;

HWENBEDIIUFtNniniPBINVvmpublttkndlt
Wnlaa vn da BBmmlnarii un d» alMimw vwwfarlna
hake de iKnmalMierdtlnmlinilni ow het badoau-«fMlnun o» 31 december 2018



. het verkrijgen van Inzicht In de Interne beheersing die relevant h voor de controle, met al»
doel controtewBriaaamheden op te zetten die In de gegeven amstandlghedm geschikt zijn
maar die niet rijn gericht op het gewn van een oordeel over de effecttritett van de Intmia
beheeislng van de Groep;

. het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor flnandete
verslaggaylng en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuunorgaan
gemaakte tchatüngen «n van de daarop betrekking hebbande toeltchUngen;

. het concluderen of de door het batuurtorgaan gdantende continulteftswnmderstelllng
aanvaardbaar li, en het concluderen, op barii van de verkregen controle-Informatle, af er
.en onzekertiekf van materieel belang bestaat met betrekking lot geheurtenfssen of
omstandigheden die tlgntflcmte twijfel kunmn doen ontitaan over de mogetllkheld van de
Groep om rijn conünülldt te handhwen. Indien wt) concluderen dat er ean omekerheld
van materieel belang bestaat, rijn w|j ertoe gehouden om de aandacht In om
commftsarisverriag te vutfgen op de durop bBtrekklng hebbende toelichtingen In de
geconsolideerde jaarretonlng, of, Indien deze toeltehtlngen inadequaat rijn, om ons
oordeel aan te passen. Onze concluriH rijn gebaseerd op de comrole-fnfonnatte die
verkregen li tot da datum van om commfsaartsvenlag. Toekomrtlge gabeurtmitnen of
oinstandlghedm kunnen er echter toe lelden dat de Groep zijn conünifltelt niet langer kan
handhaven;

. het evalueren van de algehele prBtantatle, structuur m Inhoud van de geconsolideerde
jaarrekantng, en van de waag of de gecomolldeerde Jurrekenlng de onderliggende
transacttm m gebeurtenlsaen weergeeft op een wijn dfe leidt tot een getrouw beeld;

. hBt veito1}gm van wldoende en gescWkta controte-fnfbmntte met betrekking tot de
flnandBle Informatie van de entiteiten of bedryfaactlvltnlten Mnnen de Groep gericht op
het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de geconioHdeerde jaarrekening. Wil rijn
verantwoordelijk voor de aansturing van, het totdcht op en de ultvoartng van da
groeptcontrote. Wij blijven ongedeeld verantwoortelfjk voor om oordml.

Wij communiceren met het audftcomlté onder meer over de geplande relkwBdte en timing
van de controle en over de sIgiTlflcanto controlebevindingen, waaronder eventuela
afgnfflcantB tetorttomtnBen In de tnteme beheenlng die wy 1denUflc«mn BKiuwnde onze
controle.

Veritag bBtfffande (te avertr door wet- en ngel|evfng |est»M» rapport«rin|nmn)8tBn
In hoofde vn de nminlaaris
Vwmitwoonhllfkhfdwi vm htt bftluwsorwmn
Het bestunorgaan Is verantwoontelllk voor het opstellen m de Inhoud van het Jaarveralag
owr de gecoiBalIdeerde Jaarrakenfng.

yTBntmionfalüfchmfm vnn d» coimnlMarh

In het kader v»n ons mandaat en owreentomstlg de Belgbdie bijkomende norm (Huzten In
2018) bij de In België van toepassing zijnde Intmnatlonale mntrolBitandaarden (ISA's), Is het
onze verantwoordelfjkhdd om. In alle van materieel balang zijnde opzfchten, het Jaarverelag
over de gecomolhteerde laarrekenfng te variflërw, alsook venlag OTOT deze aangelegenheid
uit te brengen.

HMtNBBIIUfANTWtWBI NVm publWindlt
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tepectm lietreffèmh hetjaamiilas awr * a»»>i»iilliiffnlf jaanvlesnins
Na het uitvoeren van ipecffieke wieriaaamheden op het jaaiveislag ww de geconsolideerde
Jaarrekening zijn wij van oordeel dat dit laarveralag overeenstemt met de geconsolideerde
jaarrekening voor hetzetfde boekjaar en fs opgesteld ovBreenkomstlg het artikel 119 van het
Wetboek van vennootschappen.

In de context van ome controle van de geconsolldeerds Jaainkenlng, djn wij tevens
verantwoordBlljk voor het overwegen, tn het bijamder op basti van de kennis verkregen in de
controle, of het Jaarvenlag over de geconsolfdeenle Jaarrakentng een afWijktng vnn materieel
belang bevat, hetzU fnfomiatte dteonjutst vermeld fs of andenszins mlslddend is. In het licht
van de werkzaamheden dte wtj hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwljktnt van materfBel
belang te melden.

WIJ drukken geen enkele mate van akertiefd uit over het Jaarverslag.

Vfrmtldlngm lietrsffindc de anaflumkflljkhfld
. Ons bedrijfsrevlsorentantoar heeft geen opdrachten verrfcht dte onverenigbaar zijn met de

wettelijke conuule van de geconsolld«erd« JaarrBkenlng venlcht, . n h fn de Inop vul ons
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Groep.

. De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar rijn met de wettelijke
controle bedoeld <n artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen wmden correct
vernield m ultguplttst fn de toaltehtfng bij de gmmnsolldeerde Jaarnksnfng.

n, 11 april 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris

Vertegenwaordlgd door Erik Thuyabaert
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Vertegenwoordigd door Mlchaêl Dribeke
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