
Jaarrekening 2017
Voorgelegd door de raad van bestuur  
aan de Algemene Vergadering van 16 mei 2018



/ 2 /

Inhoud

 

Inleiding 03

Kerncijfers 2017 04

Balans 2017 05
Activa 05
Passiva 07
Uitleg bij de balans 09

Resultatenrekening 2017  16
Gedetailleerde resultatenrekening 16 
Uitleg bij de resultatenrekening 18

Toelichting bij de jaarrekening 23
1. Staat van de immateriële vaste activa 23
2. Staat van de materiële vaste activa 24
3. Staat van de financiële vaste activa 26
4. Geldbeleggingen en overige beleggingen 27
5. Overlopende rekeningen van het actief 27
6. Staat van het kapitaal 27
7. Overlopende rekeningen van het passief 28
8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 28
9. Betrekkingen met de verbonden ondernemingen en de ondernemingen waarmee 
 een deelnemingsverhouding bestaat 29

Waarderingsregels 2017 30

Verslag van het College van Commissarissen over 
de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 38



/ 3 /

Inleiding

Voorstelling van de onderneming
Infrabel is de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoor-
wegnet. De onderneming werd opgericht op 29 oktober 2004 
als naamloze vennootschap van publiek recht overeenkomstig de 
Europese richtlijnen tot scheiding tussen het beheer van de spoor-
infrastructuur en de exploitatie van de spoorvervoerdiensten. De 
statuten van de onderneming werden voor het laatst gewijzigd op 
27 februari 2018.

De maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd op het 
Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel. 

De rekeningen worden opgesteld volgens de regels van de Bel-
gische boekhoudwetgeving (Belgian GAAP), waarbij de waarde-
ringsregels maximaal werden afgestemd op IFRS. 

Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 
jaar. 

Kapitaal

Het kapitaal van Infrabel is samengesteld uit 53.080.660 aandelen op 
naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Op 31/12/2017 is de situatie van de aandeelhouders de volgende:

• de Belgische Staat met 52.707.410 aandelen, zijnde 99,30%  
 van het kapitaal

• de FPIM met 313.493 aandelen, wat neerkomt op  
 0,59% van het kapitaal

• de private aandeelhouders met 59.757 aandelen,  
 zijnde 0,11% van het kapitaal.

Er zijn momenteel 27.823 aandelen ingeschreven op naam van de pri-
vate aandeelhouders en 31.934 aandelen die Infrabel bewaart voor 
rekening van de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid van 
de ex-NMBS Holding. Deze laatste aandeelhouders mogen zich tot 
31/12/2025 aanmelden en indien ze minstens 53 bewijzen van deel-
gerechtigdheid bezitten, is Infrabel verplicht deze te registreren in het 
aandelenregister.

Inlichtingen
De jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België. 
Het jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergade-
ring van aandeelhouders maakt integraal deel uit van deze jaarreke-
ning en wordt toegevoegd in een bijlage. 

www.infrabel.be
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Financiering van de in 2017 gerealiseerde investeringen 
(in miljoen €)

Kerncijfers 2017

Gerealiseerde investeringen in 2017  
(in miljoen €)

Resultatenrekening 
(in miljoen €)

Balans

Bedrijfsopbrengsten 1.453,21

Bedrijfskosten(1) 1.372,21

Recurrent bruto exploitatieresultaat (REBITDA) 81,00

Niet-recurrent exploitatieresultaat 1,39

Bruto exploitatieresultaat (EBITDA) 82,39

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -651,45

Recurrent financieel resultaat 617,27

Niet-recurrent financieel resultaat -0,29

Globaal resultaat (EBT) 47,92

Het balanstotaal van Infrabel bedraagt 22.088.504.071,05€ op 31/12/2017 tegenover 21.963.044.476,35€ op 31/12/2016.
De balans met de bedragen per rubriek van de activa en passiva wordt uiteengezet vanaf pagina 5 en volgende.
 

( 1 ) Zonder afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

16,8
Europese subsidies

26,4
GEN-fonds

784,4
Overheidsdotatie
(Incl. HST-fin)

429
Capaciteits-
behoud

70,1
Capaciteits-
uitbreiding 
(incl. HST)

                                     

157,9
ETCS & TBL1+                                       

95,9
Productiemiddelen

24,8
GEN

18,6
Onthaal

31,3
Concentratie van de seinposten 
(incl. New Tra�c Management)

827,6 Mio €827,6 Mio €
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Balans 2017
1. Activa

Balans boekjaar 2017 (in €)

ACTIVA Balans per 31/12/2016 Balans per 31/12/2017

I.   Oprichtingskosten                                                                                                   0,00 0,00

VASTE ACTIVA 19.073.049.680,69 19.282.659.515,23

II. Immateriële vaste activa                                                                                   1.376.985.252,99 1.359.290.608,91

     Concessierecht 1.195.151.515,13 1.181.414.141,39

     Imm. vaste activa excl. concessierecht 181.833.737,86 177.876.467,52

III. Materiële vaste activa                                                                                             17.621.365.457,20 17.847.125.551,22

  A. Terreinen en gebouwen                                                                                  7.130.274.462,18 7.310.578.165,91

       Aanschaffingswaarde 8.200.272.646,49 8.478.412.689,08

       Afschrijvingen -1.069.998.184,31 -1.167.834.523,17

  B. Installaties, machines en uitrusting                                                                   7.683.980.648,85 8.135.753.136,35

       Aanschaffingswaarde 13.986.721.632,02 14.713.461.296,71

       Afschrijvingen -6.302.740.983,17 -6.577.708.160,36

  C. Meubilair en rollend materieel                                                                                      53.520.845,39 61.368.280,92

       Aanschaffingswaarde 163.639.726,24 170.805.834,24

      Afschrijvingen -110.118.880,85 -109.437.553,32

  D. Leasing en soortgelijke rechten                                                                           2.834.023,43 0,00

       Aanschaffingswaarde 39.303.309,33 0,00

       Afschrijvingen -36.469.285,90 0,00

  E. Overige materiële vaste activa                                                                            36.387.159,43 35.132.059,50

       Aanschaffingswaarde 143.182.681,15 141.528.471,87

       Afschrijvingen -106.795.521,72 -106.396.412,37

  F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen                                                                                       2.714.368.317,92 2.304.293.908,54

IV.   Financiële vaste activa                                                                                                                  74.698.970,50 76.243.355,10

  A. Verbonden ondernemingen                                                                                                      63.591.577,53 65.237.187,63

   1.  Deelnemingen                                                                                              22.799.038,73 23.965.690,03

   2.  Vorderingen 40.792.538,80 41.271.497,60

  B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 11.092.235,00 10.991.955,00

   1.  Deelnemingen                                                                                                    11.092.235,00 10.991.955,00

  C. Andere financiële vaste activa                                                                                             15.157,97 14.212,47

   1.  Aandelen en deelnemingen                                                                        0,50 0,00

   2.  Vorderingen en borgtochten in contanten                                                                           15.157,47 14.212,47
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ACTIVA Balans per 31/12/2016 Balans per 31/12/2017

VLOTTENDE ACTIVA 2.889.994.795,66 2.805.844.555,82

V. Vorderingen op meer dan één jaar                                                                                    979.706.468,73 932.172.302,11

  A.  Handelsvorderingen                                                                                                     0,00 0,00

  B.  Overige vorderingen                                                                 979.706.468,73 932.172.302,11

        - Vordering op de staat met betrekking tot PPS Diabolo 401.176.000,00 388.698.000,00

        - Overige vorderingen op de Staat 524.499.734,51 543.134.302,11

        - Andere 54.030.734,22 340.000,00

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering                                                                                   259.721.368,63 250.769.800,81

  A. Voorraden                                                                                                            243.123.699,23 234.442.933,41

   1. Grondstoffen 234.927.710,50 226.682.602,12

   2. Goederen in bewerking                                                                                            6.622.195,29 5.607.820,87

   3. Afgewerkte producten                                                                                                                           1.482.129,24 2.093.201,22

   6. Vooruitbetalingen                                                                                                                          91.664,20 59.309,20

  B. Bestellingen in uitvoering                                                                                        16.597.669,40 16.326.867,40

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar                                                                 361.217.372,84 345.154.707,45

  A.  Handelsvorderingen                                                           191.105.077,00 196.451.244,13

  B.  Overige vorderingen                                                                                           170.112.295,84 148.703.463,32

 - Gesubsidieerde vorderingen 76.131.748,70 41.443.519,28

 - Te recupereren BTW 46.911.427,68 38.125.223,81

 - Investeringsdotatie 29.444.222,26 44.150.000,00

 - Andere 17.624.897,20 24.984.720,23

VIII. Geldbeleggingen                                                                                                556.583.196,86 542.120.242,82

  B. Andere beleggingen                                                                              556.583.196,86 542.120.242,82

IX. Beschikbare middelen                                                                                               181.277.527,47 203.796.640,89

X.  Overlopende rekeningen                                                                                               551.488.861,13 531.830.861,74

      - Over te dragen kosten met betrekking tot PPS Diabolo 512.031.353,38 495.266.553,17

      - Andere over te dragen kosten 15.821.000,55 14.521.737,54

     - Verkregen opbrengsten 23.636.507,20 22.042.571,03

TOTAAL ACTIVA 21.963.044.476,35 22.088.504.071,05

Balans boekjaar 2017 ( in  € )

Balans 2017
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2. Passiva

Balans boekjaar 2017 ( in  € )

PASSIVA                                                                                                                                     Balans per 31/12/2016 Balans per 31/12/2017

EIGEN VERMOGEN 16.714.221.413,19 16.994.306.903,15

I.  Kapitaal                                                                           875.280.391,67 770.080.391,67

  A.  Geplaatst kapitaal                                                                                                               875.280.391,67 770.080.391,67

  B.  Niet-opgevraagd kapitaal (-)                                                                                                               0,00 0,00

II. Uitgiftepremies                                                                                                        299.317.752,80 299.317.752,80

III. Herwaarderingsmeerwaarden                                                                                                 61.919.662,31 57.755.515,11

IV. Reserves                                                                                                                                 17.170.597,69 17.170.597,69

  A. Wettelijke reserves                                                                                                            17.170.597,69 17.170.597,69

V. Overgedragen resultaat                                                                   -121.401.917,80 -73.480.199,92

VI. Kapitaalsubsidies                                                                                                     15.581.934.926,52 15.923.462.845,80

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 432.150.167,90 413.463.701,61

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten en uitgestelde belastingen                                                                                                            432.150.167,90 413.463.701,61

  A. Voorzieningen voor risico's en kosten                                                                               432.150.167,90 413.463.701,61

  1.    Pensioenen en soortgelijke verplichtingen                                                                  181.765.947,40 179.063.373,03

  4.  Milieuverplichtingen                                                                              33.297.848,15 32.662.405,58

  5.  Overige risico’s en kosten*                                                                                                                  217.086.372,35 201.737.923,00

Balans 2017

* Vanaf 2017 worden de kosten m.b.t. niet opgenomen compensatie- en normaal verlof geboekt als “Personeelskosten” ten opzichte van “Toe te rekenen kosten”, en niet meer als “Toevoeging 
aan de voorzieningen” ten opzichte van “Voorzieningen”. Om de vergelijkbaarheid tussen de boekjaren te garanderen, werden de cijfers voor boekjaar 2016 eveneens aangepast.
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PASSIVA Balans per 31/12/2016 Balans per 31/12/2017

SCHULDEN 4.816.672.895,26 4.680.733.466,29

VIII. Schulden op meer dan één jaar 2.879.294.293,75 3.070.796.599,00

  A. Financiële schulden 1.816.970.632,97 1.978.930.358,05

   2.  Niet-achtergestelde obligatieleningen                                                                     1.218.382.198,44 1.218.767.384,17

   4.  Kredietinstellingen                                                                   133.710.000,00 329.000.000,00

   5.  Overige leningen                                                            464.878.434,53 431.162.973,88

  B. Handelsschulden 1.061.869.047,37 1.041.093.234,15

 - PPS Liefkenshoek spoorverbinding 651.028.342,67 644.865.161,18

 - PPS Diabolo 401.177.308,95 388.697.468,18

 - Andere 9.663.395,75 7.530.604,79

  D. Overige schulden                                                                                                                                 454.613,41 50.773.006,80

 IX. Schulden op ten hoogste één jaar                1.070.189.037,43 752.378.742,89

  A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen                                              412.042.364,88 80.057.911,62

  B. Financiële schulden                                                                                                     67.063.289,53 133.030.612,58

   1. Kredietinstellingen                                                                                       19.578.916,53 0,00

   2. Overige leningen                                                                                                     47.484.373,00 133.030.612,58

  C. Handelsschulden                                                                                                  568.225.842,01 520.829.654,06

   1. Leveranciers                                                                                568.225.842,01 520.829.654,06

  D. Op bestellingen ontvangen vooruitbetalingen                                                               3.449.805,82 3.311.506,04

  E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 33.422,05 24.010,90

  F. Overige schulden                                                                                                          19.374.313,14 15.125.047,69

 X. Overlopende rekeningen 867.189.564,08 857.558.124,40

 - Toe te rekenen kosten* 147.569.415,19 147.101.910,27

 - Over te dragen opbrengsten met betrekking tot PPS Diabolo 512.030.766,66 495.266.579,38

 - Over te dragen opbrengsten infrastructuurvergoeding 113.668.967,30 124.982.115,55

 - Andere over te dragen opbrengsten 93.920.414,93 90.207.519,20

TOTAAL PASSIVA 21.963.044.476,35 22.088.504.071,05

Balans 2017

* Vanaf 2017 worden de kosten m.b.t. niet opgenomen compensatie- en normaal verlof geboekt als “Personeelskosten” ten opzichte van “Toe te rekenen kosten”, en niet meer als “Toevoeging 
aan de voorzieningen” ten opzichte van “Voorzieningen”. Om de vergelijkbaarheid tussen de boekjaren te garanderen, werden de cijfers voor boekjaar 2016 eveneens aangepast.
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3. Uitleg bij de balans

3.1. 
Inleiding

Het balanstotaal is geëvolueerd van 22,0 miljard € eind 2016 naar 
22,1 miljard € eind 2017, hetzij een stijging van 0,6% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 

3.2. 
Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa omvatten enerzijds het recht om het 
Belgische net uit te baten voor een boekwaarde van 1.181.414.141,39€. 
Dit uitbatingsrecht wordt lineair afgeschreven over 99 jaar. Deze ru-
briek omvat anderzijds de investeringen in software voor specifieke 
informaticatoepassingen zoals o.a. SAP. De boekwaarde van deze 
softwaretoepassingen bedraagt 177.876.467,52€.

Zie ook de toelichting bij de jaarrekening – Staat 1 (pagina 23).

3.3. 
Materiële vaste activa 

Infrabel beschikt jaarlijks over een belangrijk investeringsbudget. De 
investeringen van de vennootschap richten zich vooral op de uitbrei-
ding, de modernisering en de instandhouding van de klassieke spoor-
weginfrastructuur. Infrabel investeert belangrijke bedragen voor de in 
het strategisch plan FOCUS voorziene investeringsprojecten, zoals in 
de ontplooiing van het veiligheidssysteem ETCS, de concentratie van 
de seinhuizen, de toegang tot de havens… Infrabel investeert ook in 
de afwerking van de spoorinfrastructuurwerken om de toegankelijk-
heid van Brussel te verbeteren (GEN).

De netto toename van de materiële vaste activa ten opzichte van de 
situatie op 31 december 2016 bedraagt 225.760.094,02€. Deze stij-
ging is vooral het gevolg van de door Infrabel in 2017 uitgevoerde 
investeringen voor 914.835.135,73€. Deze stijging wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd door de afschrijvingen op materiële vaste activa, de 
verkopen en de buitendienststellingen voor 689.075.041,71€.

Zie ook de toelichting bij de jaarrekening – Staat 2 (pagina 24).

3.4. 
Financiële vaste activa 

Infrabel beschikt over participaties in 6 verbonden ondernemingen 
voor een totaal bedrag van 23.965.690,03€:   

• TUC RAIL N.V. voor 19.382.957,76€
• Creosoteer Centrum van Brussel N.V. (CCB) voor 1.796.732,27€
• AlphaCloud N.V. voor 2.600.000,00€
• SPV 162 N.V. voor 62.000,00€
• SPV Zwankendamme N.V. voor 62.000,00€
• SPV Brussels Port N.V. voor 62.000,00€

Op 2 januari 2017 vond de fusie tussen TUC RAIL NV en Ixilio NV 
plaats. Fiscaal en boekhoudkundig vond deze fusie plaats op 31 
december 2016 om middernacht.
De fusie werd ingegeven door de belangrijke mogelijkheden tot 
synergie tussen beide ondernemingen zowel op operationeel als op 
financieel vlak.

Infrabel nam de aandelen van Transurb NV in TUC RAIL NV over tij-
dens het boekjaar 2017. Infrabel verkocht één  aandeel in de firma 
TUC RAIL NV aan Creosoteer Centrum van Brussel NV.

De leningen toegekend aan de SPV’s, gecreëerd voor de prefinan-
ciering van bepaalde prioritaire investeringsprojecten, en aan Alpha-
Cloud bedragen eind 2017 41.271.497,60€.

Infrabel bezit bovendien rechtstreekse deelnemingen van minder dan 
50% in 4 andere ondernemingen.

HR Rail NV van publiek recht is de juridische werkgever van alle per-
soneelsleden van Infrabel. Infrabel bezit 49% van de aandelen.
Bovendien bezit Infrabel deelnemingen in de CVBA’s Greensky en 
SPS Fin, allen opgericht in het kader van projecten van alternatieve 
energie. Het enige deel dat Infrabel bezat in Ed. Proj. Rho. NV werd 
verkocht tijdens het boekjaar 2017.
Onder de rechtstreekse deelnemingen bevindt zich eveneens een 
deelneming in de VZW Liège Carex die studies uitvoert over de bouw 
van een trimodale terminal (lucht, HST en weg) in Liège Airport.

Overigens is Infrabel ook lid van het EESV (Europees Economisch 
Samenwerkingsverband) Rail Freight Corridor North Sea – Mediter-
ranean, EESV Corridor Rhine-Alpine en EESV RFC North Sea-Baltic. 
Deze EESV hebben als doel de promotie en de ontwikkeling van het 
goederentransport per spoor via de internationale spoorwegcorri-
dors.

Via deze filialen bezit Infrabel onrechtstreeks deelnemingen in Wood-
protect Belgium NV, Rail Facilities NV, de IVZW Eurocarex en TUC 
RAIL NV.

Het aandeel gehouden door TUC RAIL NV in Eurostation NV werd tij-
dens het boekjaar 2017 aan de NMBS NV van publiek recht verkocht.

De algemene structuur van de deelnemingen in het kapitaal van de 
dochterondernemingen wordt weergegeven in het volgende schema.

Zie ook de toelichting bij de jaarrekening – Staat 3 (pagina 26).

Balans 2017
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Balans 2017
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3.5. 
Vorderingen op meer dan één jaar 

De vorderingen op meer dan één jaar bedragen op 31/12/2017 
932.172.302,11€ en bestaan uit de volgende vorderingen:    

• Vordering op de Staat met betrekking tot de PPS Diabolo voor 
een bedrag van 388.698.000,00€ voor de realisatie van de spoor-
weginfrastructuur met het oog op de ontsluiting van de luchtha-
ven van Brussel.

• Overige vorderingen op de Staat voor een bedrag van 
543.134.302,11€ voor de realisatie van diverse spoorinfrastructuur-
werken.

• Overige vorderingen voor een bedrag van 340.000,00€.

Bedragen in  €

VOORRADEN 234.442.933,41

1. Bevoorradingen 226.741.911,32

    Aanschaffingswaarde 247.076.120,98

   - Seinmateriaal 97.559.471,59

   - Dwarsliggers 23.968.075,02

   - Spoortoestellen 16.597.789,94

   - Bovenleiding 15.606.435,17

   - Telecom materialen 12.956.654,18

   - Spoorstaven 11.950.239,15

   - Spooruitrustingen 11.918.390,66

   - Diverse leveringen 11.487.988,65

   - Afgekeurde materialen 9.631.618,61

   - Materiaal onderstations en VVDK 2.067.990,85

   - Rollend materieel 1.163.980,30

   - Ballast 1.213.323,19

   - Grondstoffen 65.568,27

   - Andere spoormaterialen 30.829.286,20

   - Vooruitbetalingen bevoorradingen 59.309,20

   Geboekte waardeverminderingen -20.334.209,66

2. Goederen in bewerking 5.607.820,87

3. Afgewerkte producten 2.093.201,22

Bedragen in  €

BESTELLINGEN IN UITVOERING : 16.326.867,40

   - Productieprijs 19.325.482,03

   - Geboekte waardeverminderingen -2.998.614,63

3.6. 
Voorraden en bestellingen in uitvoering  

De onderneming heeft op 31/12/2017 voor een totaalbedrag van 
234.442.933,41€ aan voorraden op haar balans. Een belangrijk deel 
van deze voorraden betreft bevoorradingen van hulpstoffen, inclusief 
de betaalde voorschotten hierop, zoals seinmateriaal, dwarsliggers, 
spooruitrustingen, telecommaterialen, enz. en dit voor een bedrag van 
226.741.911,32€. De afgewerkte producten en goederen in bewerking 
hebben een waarde van 2.093.201,22€ en 5.607.820,87€.

De bestellingen in uitvoering bedragen 16.326.867,40€ en betreffen wer-
ken waarvoor een contract werd afgesloten met de derde, die de bestel-
ling heeft geplaatst. Deze openstaande bestellingen zullen later aan de 
betreffende derde worden gefactureerd.

Balans 2017
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3.7. 
Vorderingen op ten hoogste één jaar  

De vorderingen op ten hoogste één jaar bedragen op 31/12/2017 
345.154.707,45€ en bestaan uit handelsvorderingen ten belope van 
196.451.244,13€ en overige vorderingen ten belope van 148.703.463,32€.

De handelsvorderingen op de spoorwegoperator NMBS bedragen 
89.259.192,57€. Het betreft hoofdzakelijk de factuur voor de infrastruc-
tuurvergoeding voor de maand februari 2018. De infrastructuurver-
goedingen worden twee maanden op voorhand gefactureerd aan elke 
operator actief op het Belgische spoorwegnet. De vordering verbon-
den aan de exploitatiedotatie van de Staat bedraagt 50.381.947,29€.

De andere vorderingen ten belope van 148.703.463,32€ omvatten 
hoofdzakelijk vorderingen met betrekking tot investeringssubsidies 
van de Staat ten bedrage van €44.150.000 en verbonden aan tussen-
komsten door derden voor een bedrag van 41.443.519,28€, waarvan 
34.650.934,32€ het GEN-fonds betreft. De terug te vorderen BTW 
bedraagt 38.125.223,81€. 

3.8. 
Geldbeleggingen en liquide middelen  

Infrabel beschikt op 31/12/2017 over geldbeleggingen voor een 
bedrag van 542.120.242,82€, waarvan 482.120.242,82€  onbeschik-
baar is, omdat deze beleggingen dezelfde vervaldagen hebben als 
de schulden waaraan ze gelinkt zijn.

Deze geldbeleggingen zijn als volgt samengesteld:

• Vastrentende effecten en beleggingen aangehouden voor het dek-
ken van sommige schulden op lange termijn voor 285.140.242,82€.

• “Collaterals” gelinkt aan de swaps voor 196.980.000,00€. Voor 
deze swaps moeten “collaterals” gecreëerd worden als garanties, 
in functie van de reële waarde van de schulden die ze dekken. 

• Deposito’s op korte termijn voor 60.000.000,00€.

Infrabel beschikt op 31/12/2017 eveneens over liquide middelen voor 
een bedrag van 203.796.640,89€. 

In dit bedrag is eveneens 133.030.612,58€ opgenomen aan beleg-
gingen van de filialen bij Infrabel in het kader van de cash-pooling. 
Het gaat dus over liquide middelen die niet toebehoren aan Infrabel.

De werkelijk beschikbare cash bij de dienst thesaurie bedraagt 
70.766.028,31€.

De kasstroomtabel hieronder toont de bewegingen van de geld-
beleggingen en liquide middelen en de wijze waarop deze werden 
gegenereerd en aangewend. De definitie van geldmiddelen en kas-
equivalenten omvat vastrentende effecten, termijndeposito’s en 
liquide middelen met een looptijd van minder dan 3 maanden. Voor 
het opstellen van het kasstroomoverzicht werd gebruik gemaakt 
van de onrechtstreekse methode. Hierbij worden de kasstromen 
opnieuw samengesteld door de nettowinst te corrigeren met de 
verrichtingen die geen monetair karakter hebben, zoals de afschrij-
vingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen.
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Kasstroomtabel 31 december 2017

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar  302.065.505,84 

Bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsresultaat  47.921.717,88   

Posten zonder kasstroomeffect verwerkt in het bedrijfsresultaat -14.298.393,25   

   - Afschrijvingen op vaste activa  662.690.166,34   

   - In resultaatname kapitaalsubsidies -649.322.458,07   

   - Afschrijvingen op herwaarderingsmeerwaarden -39.361,30   

   - Waardeverminderingen -7.017.572,91   

   - Voorzieningen voor risico's en kosten -18.686.466,29   

   - Gerealiseerde minderwaarden en meerwaarden -1.922.701,02   

Brutomiddelen gegenereerd uit de bedrijfsactiviteit  33.623.324,63   

Wijziging van de voorraden en de bestellingen in uitvoering  8.236.507,02   

Wijziging van de handelsvorderingen op korte termijn  3.235.598,16   

Wijziging van de handelsvorderingen op lange termijn -6.156.567,60   

Wijziging in de vorderingen van staatsdotaties m.b.t. exploitatie -1.973.332,82   

Wijziging in de overige vorderingen op korte termijn -6.234.412,14   

Wijziging van de handelsschulden op korte termijn -47.396.187,95   

Wijziging van de handelsschulden op lange termijn -20.840.266,48   

Wijziging overige schulden -4.396.976,38   

Wijziging in overlopende rekeningen  9.526.905,29   

Wijziging in R/C B.T.W.  8.786.203,87   

Interestopbrengsten en -kosten  49.822.587,71   

Nettomiddelen gegenereerd uit de bedrijfsactiviteiten  26.233.383,31   

Investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa -37.484.127,85   

Investeringen in materiële vaste activa -846.929.368,55   

Inkomsten uit de verkoop van vaste activa  3.273.065,50   

Investeringen in financiële vaste activa -1.544.384,60   

Ontvangen interesten  7.909.123,93   

Nettomiddelen gegenereerd uit de investeringsactiviteiten -874.775.691,57   

Financieringsactiviteiten

Kapitaalsubsidies voogdijoverheid ter financiering van de vaste activa  1.003.196.044,64   

Wijziging in de vorderingen van staatsdotaties m.b.t. investeringen -14.705.777,74   

Wijziging in de vorderingen op het GEN-Fonds  14.164.083,55   

Wijziging in de overige vorderingen m.b.t. de financiering van investeringsprojecten  20.524.145,87   

Wijziging in het geplaatst kapitaal -105.200.000,00 

Wijziging in de financiële en niet-financiële schulden -53.674.558,48   

Wijziging in de herwaarderingsmeerwaarden -4.164.147,20   
Wijziging van de gestorte waarborgen gelinkt aan de swaps en van de rechtstreeks  
aan de financiële schulden gelinkte beleggingen

-96.325.635,50   

Wijziging in vastrentende waarden > 3 maanden  10.000.611,17   

Wijziging in de overige vorderingen gelinkt aan het indekken van de posities  53.690.734,22   

Betaalde interesten -57.731.711,64   

Nettomiddelen gegenereerd uit de financieringsactiviteiten  769.773.788,89 

Effect van de schommelingen van de wisselkoersen  499.654,42   

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van het boekjaar  223.796.640,89 
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3.9. 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt 16.994.306.903,15€ en kan op de volgende manier worden samengevat:

Geplaatst kapitaal                                                                                                               770.080.391,67 

Niet-opgevraagd kapitaal                                                                                                     0,00 

Uitgiftepremies 299.317.752,80 

Herwaarderingsmeerwaarden 57.755.515,11 

Reserves                                                                                                                                 17.170.597,69 

Overgedragen resultaat -73.480.199,92 

Kapitaalsubsidies 15.923.462.845,80 

TOTAAL 16.994.306.903,15 

Op 31 december 2017 wordt het kapitaal van Infrabel vertegenwoor-
digd door 53.080.600 aandelen met stemrecht, zonder vermelding 
van nominale waarde, die elk 1/53.080.600ste deel van het maat-
schappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn volledig 
volstort. 

De verhoging van de kapitaalsubsidies ten opzichte van vorig boek-
jaar is het gevolg van nieuwe kapitaalsubsidies ontvangen voor ver-
schillende investeringsprojecten, gefinancierd door de Staat, de 
Europese Unie, de provincies, enz.

3.10 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 

Infrabel heeft op haar balans voorzieningen aangelegd ter dekking van alle gekende belangrijke risico’s en verplichtingen voor een totaal van 
413.463.701,61€. 
De aangelegde voorzieningen betreffen:

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 179.063.373,03 

Milieuverplichtingen 32.662.405,58 

Financiële instrumenten 84.941.533,77 

Juridische geschillen 50.277.442,18 

Uitgesteld verlof 46.216.786,68 

Fiscaal geschil 14.208.387,47 

Anciënniteitsverlof en anciënniteitspremies 6.093.772,90 

TOTAAL 413.463.701,61 

De voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, als-
ook de voorzieningen voor anciënniteitsverlof en anciënniteitspremies, 
die volgens de norm IAS 19 m.b.t. de personeelsvoordelen gewaar-
deerd worden, worden actuarieel en individueel berekend. 

De voorzieningen voor milieuverplichtingen betreffen de voorzienin-
gen voor de sanering van de historische bodemverontreiniging.

De voorzieningen voor financiële instrumenten zijn verbonden met de 
schulden overgedragen aan Infrabel ten gevolge van de hervorming 
van de NMBS Groep.

De voorziening voor juridische geschillen is gelinkt aan een bepaald 
aantal lopende juridische dossiers waarvan het risico op schadeloos-
stelling groter is dan 50%.

Vanaf 2017 worden het compensatie- en normaal uitgesteld verlof niet 
langer als “Voorzieningen” maar als “Toe te rekenen kosten” geboekt.

Ingevolge een fiscale controle bij HR Rail in 2015 heeft Infrabel een 
deel van de inkomsten, afkomstig uit bepaalde vrijstellingen van be-
drijfsvoorheffing opgenomen in de aangifte van de bedriifsvoorheffing 
2013, terugbetaald. Uit voorzichtigheid werd een voorziening aange-
legd voor de aanslagjaren 2014 en 2015. Vanaf 2016 hanteert Infrabel 
de meest strikte interpretatie van deze vrijstellingen van bedrijfsvoor-
heffing. Een voorziening voor het aanslagjaar 2016 werd dus niet meer 
aangelegd. Vanaf 2017 is het herstelplanmechanisme niet langer van 
toepassing voor Infrabel.
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3.11 
Schulden op meer dan één jaar

De schulden op lange termijn bedragen 3.070.796.599,00€ en kunnen als volgt onderverdeeld worden:

3.12 
Schulden op ten hoogste één jaar

De schulden op korte termijn bedragen 752.378.742,89€ en kunnen als volgt onderverdeeld worden:

Als gevolg van de verdeling van de historische schuld in het kader 
van de hervorming van de NMBS Groep werd aan Infrabel toege-
kend:

• niet-achtergestelde obligatieleningen (Euro Medium Term Notes 
en private beleggingen),

• financiële schulden bij kredietinstellingen,
• overige financiële schulden zonder garantie,
• overige schulden gelinkt aan swaps van deviezen.

De handelsschulden zijn samengesteld uit de schuld gelinkt aan de 
PPS Liefkenshoek spoorverbinding voor 644.865.161,18€, de schuld 
gelinkt aan de PPS Diabolo voor 388.697.468,18€ en de schuld 
gelinkt aan de bouw van de nieuwe montagehallen in de werkplaats 
van Bascoup voor een bedrag van 7.530.604,79€.

De “schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen” betref-
fen het gedeelte dat vervalt op korte termijn van niet-achterge-
stelde obligatieleningen, de financiële schulden bij kredietinstellin-
gen en van de handelsschulden op lange termijn.

De “financiële schulden” op korte termijn zijn vooral het resultaat 
van deposito’s van filialen bij Infrabel in het kader van de cash poo-
ling.

De “handelsschulden” op korte termijn zijn samengesteld uit leve-
ranciersfacturen, te ontvangen facturen en op te stellen creditnota’s 
naar klanten.

Niet-achtergestelde obligatieleningen 1.218.767.384,17 

Financiële schulden bij kredietinstellingen 329.000.000,00 

Overige financiële schulden 431.162.973,88 

Handelsschulden 1.041.093.234,15 

Overige schulden 50.773.006,80 

TOTAAL 3.070.796.599,00 

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 80.057.911,62 

Financiële schulden 133.030.612,58 

Handelsschulden 520.829.654,06 

Ontvangen vooruitbetalingen 3.311.506,04 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 24.010,90 

Overige schulden 15.125.047,69 

TOTAAL 752.378.742,89 
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Resultatenrekening 2017 

1. Gedetailleerde resultatenrekening

RESULTATENREKENING ( in vergelijking met  vorig boekjaar) Cumul 31.12.2016 Cumul 31.12.2017 Variatie

 I.  Bedrijfsopbrengsten     1.461.796.947,81 1.455.444.197,07 -6.352.750,74

  A. Omzet                                                                                                                                            1.128.717.256,68 1.129.054.705,93 337.449,25

  Verkopen en dienstprestaties 1.128.717.256,68 1.129.054.705,93 337.449,25

          - Infrastructuurvergoeding 702.447.310,98 728.963.091,78 26.515.780,80

          - Staatsdotatie 169.931.112,56 148.329.622,45 -21.601.490,11

          - Energie voor tractie en gebouwen 116.606.093,06 114.941.644,39 -1.664.448,67

          - Investeringen voor derden 59.940.079,24 61.066.947,85 1.126.868,61

          - Andere 79.792.660,84 75.753.399,46 -4.039.261,38

  Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten 0,00 0,00 0,00

  B. Variatie van de goederen in bewerking, van de  
   afgewerkte producten en van de bestellingen in   
   uitvoering  (vermeerdering+, vermindering-)                  

-2.547.146,48 476.632,11 3.023.778,59

  C. Geproduceerde vaste activa                                                                                                308.647.454,76 306.768.484,44 -1.878.970,32

  D. Andere bedrijfsopbrengsten                                                                                         17.149.579,29 16.910.362,12 -239.217,17

  E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten                                                                                                                              9.829.803,56 2.234.012,47 -7.595.791,09

II.  Bedrijfskosten          2.028.931.086,67 2.024.499.886,16 -4.431.200,51

  A. Grondstoffen en hulpstoffen                                                                                   204.135.644,79 190.091.426,79 -14.044.218,00

   1. Aankopen                                                                                                          196.530.559,79 181.410.642,66 -15.119.917,13

   2. Variatie van de voorraden (vermeerdering-, vermindering +) 7.605.085,00 8.680.784,13 1.075.699,13

  B. Diensten en diverse goederen                                                                                                 1.192.038.072,36 1.178.524.532,94 -13.513.539,42

     - Personeelskosten* 703.315.202,46 693.486.672,04 -9.828.530,42

     - Andere  488.722.869,90 485.037.860,90 -3.685.009,00

  C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                                                                                        0,00 0,00 0,00

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

616.821.247,52 662.690.166,34 45.868.918,82

  E. Waardeverminderingen op voorraden, op    
   bestellingen in uitvoering en op handels-   
   vorderingen  (dotaties+,terugnames-)*                    

-3.772.517,64 -5.882.352,11 -2.109.834,47

  F. Voorzieningen voor risico’s en lasten  
   (dotaties+,terugnames-)                                                                                 

16.093.681,81 -5.353.567,40 -21.447.249,21

  G. Andere bedrijfskosten                                                                                          2.748.395,00 3.587.184,33 838.789,33

  I. Niet-recurrente bedrijfskosten                                                                                          866.562,83 842.495,27 -24.067,56

III.  Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)         -567.134.138,86 -569.055.689,09 -1.921.550,23

* Vanaf 2017 worden de kosten m.b.t. niet opgenomen compensatie- en normaal verlof geboekt als “Personeelskosten” ten opzichte van “Toe te rekenen kosten”, en niet meer als “Toevoe-
ging aan de voorzieningen” ten opzichte van “Voorzieningen”. Om de vergelijkbaarheid tussen de boekjaren te garanderen, werden de cijfers voor boekjaar 2016 eveneens aangepast.
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RESULTATENREKENING (  in vergelijking met  vorig boekjaar) Cumul 31.12.2016 Cumul 31.12.2017 Variatie

 IV. Financiële opbrengsten 677.249.931,91 725.033.664,94 47.783.733,03

  A. Opbrengsten van de financiële vaste activa   3.029.434,62 3.241.627,25 212.192,63

  B. Opbrengsten van de vlottende activa                                                                                   32.079.451,82 30.489.790,32 -1.589.661,50

  C. Andere financiële opbrengsten                                                       642.141.045,47 691.301.037,46 49.159.991,99

  D. Niet-recurrente financiële opbrengsten                                                                                                                                      0,00 1.209,91 1.209,91

V. Financiële kosten                                                                                                                121.695.710,53 108.056.257,97 -13.639.452,56

  A. Kosten van de schulden                                                                              124.218.711,48 121.923.946,34 -2.294.765,14

  B. Waardeverminderingen op vlottende activa 
   andere dan deze vermeld in II.E.    
   (vermeerdering+,vermindering-)

-3.957.920,61 -1.135.220,80 2.822.699,81

  C. Andere financiële kosten -145.988,26 -13.026.291,35 -12.880.303,09

  D. Niet-recurrente financiële kosten                                                                                1.580.907,92 293.823,78 -1.287.084,14

 IX.  Resultaat van het boekjaar voor belastingen       -11.579.917,48 47.921.717,88 59.501.635,36

Resultatenrekening 2017



/ 18 /

2. Uitleg bij de resultatenrekening

2.1. 
Omzet 

De omzet bedraagt 1.129.054.705,93€ en kan op de volgende manier schematisch voorgesteld worden:

Bedragen in €

I.  Bedrijfsopbrengsten

   A. Omzet 1.129.054.705,93

 Infrastructuurvergoeding 728.963.091,78

 Staatsdotatie 148.329.622,45

 Energie voor tractie en gebouwen 114.941.644,39

 Investeringen voor derden 61.066.947,85

 ICT dienstprestaties 32.714.345,46

 Andere dienstprestaties 22.190.915,44

 Verkopen van schroot 7.824.669,76

 Onderhoud en aanpassing van spoorweginstallaties 7.992.907,31

 Contractuele vergoedingen 5.030.561,49

De infrastructuurvergoeding verkregen van de spoorwegoperatoren 
bedraagt 728,96 miljoen € of 65% van de omzet.

Infrabel ontvangt van de verschillende spoorwegoperatoren een 
vergoeding berekend per treinkilometer voor het gebruik van de 
Belgische spoorinfrastructuur, zowel voor het nationaal en het inter-
nationaal reizigersvervoer, als voor het goederenvervoer. 

Om de financiering van de operationele kosten te verzekeren 
beschikt de onderneming ook over een door de Staat toegekende 
dotatie van 148,33 miljoen €, zijnde 13% van de omzet.

Infrabel koopt elektrische energie en levert deze nadien aan de ver-
schillende gebruikers. Dit betekent een doorfacturatie van zowel de 
tractie-energie als de energie voor gebouwen. In het boekjaar 2016 
bedroeg deze opbrengst 114,94 miljoen €.

Infrabel verkrijgt ook andere opbrengsten uit o.a. de prestaties van 
investeringen voor derden, ICT diensten, verkopen van schroot, con-
tractuele vergoedingen etc. 
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2.2. 
Variatie van de goederen in bewerking, 
van de afgewerkte producten en van de 
bestellingen in uitvoering

De variatie van de goederen in bewerking, van de afgewerkte produc-
ten en van de bestellingen in uitvoering is het verschil tussen voor-
raden en bestellingen in uitvoering op 1 januari van het boekjaar en 
die op 31 december van hetzelfde boekjaar. Deze variatie bedraagt  
476.632,11€ voor het boekjaar 2017 en is als volgt verdeeld:

2.3. 
Geproduceerde vaste activa 

Infrabel beschikt over eigen middelen, die ze eventueel kan aanwen-
den om, binnen het kader van haar economische activiteiten, vaste 
materiële en immateriële activa te realiseren. Deze duurzame activa, 
investeringen die met interne middelen worden verwezenlijkt, worden 
“geproduceerde vaste activa” genoemd. 

De kosten betreffende deze werken in eigen beheer worden geneutra-
liseerd door het boeken van een opbrengst, terwijl de verwezenlijkte 
investeringen op de balans geactiveerd worden.

De geproduceerde vaste activa bedragen 306.768.484,44€ in 2017.

2.4. 
Andere bedrijfsopbrengsten 

De andere bedrijfsopbrengsten op 31 december 2017 bedragen 
16.910.362,12€ en zijn als volgt verdeeld:

Het hoge bedrag in andere opbrengsten wordt verklaard door de 
recuperatie van schade van derden, vooral door een groot aantal 
spoorwegincidenten in 2017.

Bedragen in €

I. Bedrijfsopbrengsten

B. Variatie van de goederen in bewerking, afge-
werkte producten en bestellingen in uitvoering 476.632,11

Goederen in bewerking -868.909,81

Afgewerkte producten 611.071,98

Bestellingen in uitvoering 734.469,94

Bedragen in €

I. Bedrijfsopbrengsten

D. Andere bedrijfsopbrengsten 16.910.362,12

Inhouding op vakantiegeld 1.717.775,41

Boetes ten laste van aannemers 733.916,18

Andere opbrengsten 14.458.670,53

2.5. 
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

De niet-recurrente bedrijfsopbrengsten bedragen 2.234.012,47€ op 31 
december 2017 en en kunnen als volgt opgesplitst worden:

Bedragen in €

I. Bedrijfsopbrengsten

E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 2.234.012,47

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 1.940.188,69

Aanpassingen inventaris vaste activa 293.823,78
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2.6. 
Grond- en hulpstoffen

De kosten met betrekking tot grond- en hulpstoffen bedragen 190,09 miljoen €, waarvan 135,47 miljoen € grond- en hulpstoffen specifiek voor 
het spoor betreffen. 

Bedragen in €

II. Bedrijfskosten

      A. Grond- en hulpstoffen 190.091.426,79

      1. Aankopen 181.410.642,66

Seinmateriaal 35.526.335,58

Spoorstaven 29.946.789,24

Dwarsliggers 26.756.672,61

Ballast 10.250.378,95

Spoortoebehoren 5.410.633,86

Wissels 6.127.530,12

Bovenleiding 6.098.372,11

Materiaal onderstation en VVDK 3.929.448,56

Ander spoorwegmateriaal 11.422.955,94

Telecommunicatiemateriaal 8.282.929,83

Andere bevoorradingsartikels 37.658.595,86

      2. Wijziging van de voorraden 8.680.784,13

     Wijziging in de voorraadartikels specifiek voor het spoor 6.700.005,85

     Wijziging in de andere bevoorradingsartikels 1.980.778,28
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2.7. 
Diensten en diverse goederen

De diensten en diverse goederen bedragen 1.178,52 miljoen €, waarvan 693,49 miljoen € aan personeelskosten.

Bedragen in €

II. Bedrijfskosten

  B. Diverse diensten en goederen 1.178.524.532,94

    Personeelskosten 693.486.672,04

    Andere kosten m.b.t. het personeel 24.214.230,64

    Energie voor tractie en gebouwen 91.779.845,62

    Onderhoud van de infrastructuur 117.693.143,81

    Huur roerende en onroerende goederen 53.017.778,38

    Investeringen voor derden 22.403.873,25

    Kosten van technische controle, industriële bewerkingen en transport 29.373.338,53

    Telecommunicatie en netwerkkosten 1.620.883,13

    Andere diensten 144.934.767,54

Aangezien het volledige personeelsbestand wordt gedetacheerd 
door HR Rail die de rol vervult van wettelijke werkgever, worden de 
personeelskosten als diensten en diverse goederen beschouwd.

Infrabel koopt elektrische energie voor eigen gebruik alsook voor 
andere gebruikers. Enkel het deel van Infrabel blijft ten laste van de 
resultatenrekening. Deze aankopen omvatten zowel de tractie-energie 
als de energie nodig voor gebouwen. Deze aankopen bedragen 91,78 
miljoen €.

2.8. 
Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico’s en kosten

De afschrijvingen worden maandelijks geboekt en vangen aan vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op deze waarin het vast actief in 
gebruik kan gesteld worden en dit conform de goedgekeurde waarde-
ringsregels.

De afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa worden gro-
tendeels gecompenseerd door de afschrijving op de ermee verbon-
den kapitaalsubsidies. Deze laatste worden als financiële opbrengsten 
geboekt.

De kost van -5,3 miljoen € voor de voorzieningen voor risico’s en kos-
ten is vooral te wijten aan de vermindering van de voorzieningen voor 
pensioenen en soortgelijke verplichtingen en voor juridische geschillen.

Bedragen in €

II. Bedrijfskosten

   D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële   
   vaste activa 662.690.166,34

    Oprichtingskosten 0,00

    Concessierecht 13.737.373,74

    Andere immateriële vaste activa (voornamelijk software) 41.639.949,45

    Materiële vaste activa 607.312.843,15

   E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen -5.882.352,11

       F. Voorzieningen voor risico's en kosten -5.353.567,40

Resultatenrekening 2017
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2.9. 
Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bedragen 3.587.184,33€ die als volgt worden 
opgesplitst:

2.10. 
Niet-recurrente bedrijfskosten

De niet-recurrente bedrijfskosten bedragen 842.495,27€ zoals hier-
onder beschreven en hebben voornamelijk betrekking op een actu-
alisering van de voorzieningen voor risico’s en kosten met betrekking 
tot het fiscaal geschil, waarvoor meer details worden gegeven in 3.10 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen op pagina 14:

Bedragen in €

II. Bedrijfskosten

G. Overige bedrijfskosten 3.587.184,33

Belastingen 2.782.022,11

Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 241.369,58

Diverse 563.792,64

Bedragen in €

II. Bedrijfskosten

I. Niet-recurrente exploitatiekosten 842.495,27

Voorzieningen voor niet-recurrente risico's en kosten 823.797,69

Minderwaarden op verkoop van vaste activa 18.697,58

2.11. 
Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten bedragen 725,03 miljoen € en zijn groten-
deels afkomstig van de afschrijvingen op de kapitaalsubsidies (649,62 
miljoen €) en van interestsubsidies (41,44 miljoen €). 

Daarnaast is een bedrag van 30,49 miljoen € afkomstig uit interesten 
op beleggingen. Een bedrag van 3,24 miljoen € betreft de opbreng-
sten afkomstig van de financiële vaste activa, meer bepaald de ont-
vangen interesten op de leningen aan de SPV’s en aan AlphaCloud.

Bedragen in €

IV.  Financiële opbrengsten 725.033.664,94

A.  Opbrengsten uit financiële vaste activa 3.241.627,25

B.  Opbrengsten uit vlottende activa 30.489.790,32

C.  Kapitaalsubsidies en interestsubsidies 691.058.389,99

D.  Andere financiële opbrengsten 242.647,47

E.  Niet-recurrente financiële opbrengsten 1.209,91

2.12. 
Financiële kosten

De financiële kosten bedragen 108,06 miljoen € en zijn grotendeels 
het gevolg van de interestlasten op de schulden (121,92 miljoen €). 
Het negatief bedrag in “Andere financiële kosten” vloeit voort uit een 
terugname op de voorziening voor financiële instrumenten. De niet-
recurrente financiële kosten hebben betrekking op aanpassingen van 
de inventaris van de vaste activa, die volledig worden gecompenseerd 
door een overeenkomstige opbrengst die zich in de niet-recurrente 
bedrijfsopbrengsten bevindt.

Bedragen in €

IV.  Financiële kosten 108.056.257,97

A.  Kosten van de schulden 121.923.946,34

B.  Waardeverminderingen op vlottende activa -1.135.220,80

C.  Andere financiële kosten -13.026.291,35

D.  Niet-recurrente financiële kosten 293.823,78

Resultatenrekening 2017
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Toelichting bij de jaarrekening

1. Staat van de immateriële vaste activa

Bedragen in € Concessies, octrooien, licenties,...

A. Aanschaffingswaarde

  Per einde van het vorige boekjaar 1.715.373.049,10

  Mutaties tijdens het boekjaar:

   - Aanschaffingen, inclusief de geproduceerde vaste activa 37.484.127,85

   - Overdrachten en buitengebruikstellingen -6.284.274,10

   - Overboekingen van een post naar een andere 150.590,62

  Situatie einde boekjaar 1.746.723.493,47

C. Afschrijvingen en waardeverminderingen

  Per einde van het vorige boekjaar 338.387.796,11

  Mutaties tijdens het boekjaar:

   - Geboekt 55.377.323,19

   - Terugnames

   - Verworven van derden

   - Overdrachten en buitengebruikstellingen -6.284.274,10

  - Overboekingen van een post naar een andere -47.960,64

  Situatie einde boekjaar 387.432.884,56

D. Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 1.359.290.608,91
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2. Staat van de materiële vaste activa

Bedragen in € Gronden en  
gebouwen

Installaties, machines 
en uitrusting

Meubilair en rollend 
materieel

A. Aanschaffingswaarde

  Per einde van het vorige boekjaar 7.030.345.733,57 13.986.721.632,02 163.639.726,24

  Mutaties tijdens het boekjaar:

   - Aanschaffingen, inclusief de geproduceerde vaste activa 47.161.459,94 227.759.614,99 6.647.848,79

    - Overdrachten en buitengebruikstellingen -6.493.397,39 -284.778.437,35 -4.017.059,83

    - Overboekingen van een post naar een andere 238.802.115,62 783.758.487,05 4.535.319,04

   Situatie einde boekjaar 7.309.815.911,74 14.713.461.296,71 170.805.834,24

B. Meerwaarden

   Per einde van het vorige boekjaar 1.169.926.912,92

   Mutaties tijdens het boekjaar:

    - Geboekt 

    - Verworven van derden

    - Geannuleerd -1.330.135,58

    - Overboekingen van een post naar een andere

   Situatie einde boekjaar 1.168.596.777,34

C. Afschrijvingen en waardeverminderingen

   Per einde van het vorige boekjaar 1.069.998.184,31 6.302.740.983,17 110.118.880,85

   Mutaties tijdens het boekjaar:

    - Geboekt 103.030.622,30 495.216.296,62 4.704.866,64

    - Verworven van derden 65.071.755,89

    - Terugnames

    - Overdrachten en buitengebruikstellingen -5.178.816,09 -284.773.802,45 -3.984.701,64

    - Overboekingen van een post naar een andere -15.467,35 -547.072,87 -1.401.492,53

   Situatie einde boekjaar 1.167.834.523,17 6.577.708.160,36 109.437.553,32

D. Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 7.310.578.165,91 8.135.753.136,35 61.368.280,92

Toelichting bij de jaarrekening
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Bedragen in € Leasing en soortge-
lijke rechten

Andere materiële
vaste activa

Materiële vaste activa 
in aanbouw en gestor-

te vooruitbetalingen

A. Aanschaffingswaarde

  Per einde van het vorige boekjaar 12,14 142.283.178,17 2.714.368.317,92

  Mutaties tijdens het boekjaar:

    - Aanschaffingen, inclusief de geproduceerde vaste activa 109.269,70 633.156.942,31

   - Overdrachten en buitengebruikstellingen -12,14 -6.732.786,93 -11.015.531,41

   - Overboekingen van een post naar een andere 4.969.307,95 -1.032.215.820,28

  Situatie einde boekjaar 0,00 140.628.968,89 2.304.293.908,54

B. Meerwaarden

  Per einde van het vorige boekjaar 39.303.297,19 899.502,98

  Mutaties tijdens het boekjaar:

    - Geboekt 

    - Verworven van derden

    - Geannuleerd -39.303.297,19

    - Overboekingen van een post naar een andere

  Situatie einde boekjaar 0,00 899.502,98

C. Afschrijvingen en waardeverminderingen

  Per einde van het vorige boekjaar 36.469.285,90 106.795.521,72

  Mutaties tijdens het boekjaar:

    - Geboekt 39.373,40 4.321.684,19

    - Terugnames

    - Verworven van derden

    - Overdrachten en buitengebruikstellingen -36.508.659,30 -6.732.786,93

    - Overboekingen van een post naar een andere 2.011.993,39

  Situatie einde boekjaar 0,00 106.396.412,37

D. Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 0,00 35.132.059,50 2.304.293.908,54

Toelichting bij de jaarrekening
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3. Staat van de financiële vaste activa

Bedragen in € Verbonden  
ondernemingen

Ondernemingen  
met deelnemingsver-

houding
Andere  

ondernemingen

1. Deelnemingen en andere

  A. Aanschaffingswaarde

  Per einde van het vorige boekjaar 22.799.038,73 11.092.235,00 10.000,50

  Mutaties tijdens het boekjaar:

  - Aanschaffingen 1.171.298,38

   - Overdrachten en terugtrekkingen -4.647,08 -100.280,00 -0,50

  Situatie einde boekjaar 23.965.690,03 10.991.955,00 10.000,00

  C. Waardeverminderingen

  Per einde van het vorige boekjaar 0,00 0,00 10.000,00

  Mutaties tijdens het boekjaar:

  - Geboekt

  - Geannuleerd

  Situatie einde boekjaar 0,00 0,00 10.000,00

  D. Niet opgevraagd bedrag

  Per einde van het vorige boekjaar

  Mutaties tijdens het boekjaar

  Situatie einde boekjaar

  Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 23.965.690,03 10.991.955,00 0,00

2. Vorderingen

  Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 40.792.538,80 15.157,47

  Mutaties tijdens het boekjaar: 51.900.662,47

   - Toevoegingen -50.799.937,76

   - Terugbetalingen -945,00

   - Overdracht naar de vorderingen op korte termijn -621.765,91

  C. Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 41.271.497,60 0,00 14.212,47

Toelichting bij de jaarrekening
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4. Geldbeleggingen en overige beleggingen

5. Overlopende rekeningen van het actief

6. Staat van het kapitaal

Bedragen in €

Vastrentende effecten 127.530.673,72

  met een resterende looptijd van meer dan één jaar 127.530.673,72

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 414.589.569,10

  met een resterende looptijd van hoogstens één jaar 60.000.000,00

  met een resterende looptijd van meer dan één jaar 354.589.569,10

Bedragen in €

Over te dragen kosten 509.788.290,71

Kosten m.b.t. de PPS Diabolo 495.266.553,17

Onderhoudskosten voor het datacenter Muizen 3.618.095,04

Softwarelicenties 6.975.671,79

Huur van gebouwen 515.521,14

Andere over te dragen kosten 3.412.449,57

Verkregen opbrengsten 22.042.571,03

Opgelopen en niet-vervallen interesten op beleggingen en swaps 21.963.734,21

Andere verkregen opbrengsten 78.836,82

Bedragen in € Aantal aandelen

A. Kapitaal

 1. Geplaatst kapitaal

      Per einde van het vorige boekjaar 875.280.391,67 53.080.660

  Wijzigingen tijdens het boekjaar -105.200.000,00

      Per einde van het boekjaar 770.080.391,67 53.080.660

 2. Samenstelling van het kapitaal

   2.1. Soorten aandelen

  Aandelen op naam zonder nominale waarde 770.080.391,67 53.080.660

B. Niet gestort kapitaal

  1. Niet opgevraagd kapitaal 0,00

Toelichting bij de jaarrekening
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8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bedragen in €

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als waarborg voor schulden 
of verplichtingen van derden

47.354.963,00

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

- Investeringen in spoorweginfrastructuur 1.118.754.241,45

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

- Verkoop terrein onder opschortende voorwaarde 900.000,00

Termijnverrichtingen

- Gekochte deviezen 126.348.054,00

- Verkochte deviezen 126.348.054,00

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

- Aankoop van materialen en levering van prestaties 304.128.027,39

- Belangrijke verplichtingen m.b.t. juridische geschillen 4.060.771,20

- Interest rate swaps (betalend been) 549.234.488,00

Aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen

- Zekerheden gesteld door derden voor rekening van de onderneming 321.704.740,39

- Rechten verbonden aan klantencontracten 43.697.084,00

- Rechten verbonden aan juridische geschillen 15.390.537,37

- Interest rate swaps (ontvangend been) 510.830.000,00

- Waarden gehouden voor rekening van derden 541.931,66

- Verstrekte kredietlijn 10.000.000,00

Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Koninklijk Besluit van 11 december 2013 inzake de hervorming van de structuren van de 
NMBS Holding, Infrabel en de NMBS:
  
1. De NMBS is houder van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid ten kosteloze titel op de perrons, … met het oog op de uitvoering van 
haar opdrachten van openbare dienst,
  
2. Infrabel is houder van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid ten kosteloze titel op de stations en eigendommen van de NMBS die  
nodig zijn voor de uitvoering door Infrabel van haar opdrachten van openbare dienst.  

7. Overlopende rekeningen van het passief

Bedragen in €

Toe te rekenen kosten 147.101.910,27

Vakantiegeld en personeelspremies 87.416.453,38

Opgelopen en niet-vervallen interesten op de financiële schulden en de swaps 59.526.247,68

Diverse kosten 159.209,21

Over te dragen opbrengsten 710.456.214,13

Opbrengsten m.b.t. PPS Diabolo als gevolg van de vordering op de Staat 495.266.579,38

Infrastructuurvergoeding 124.982.115,55

Opbrengsten m.b.t. andere vorderingen op de Staat 75.847.107,60

Diverse opbrengsten 14.360.411,60

Toelichting bij de jaarrekening
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9. Betrekkingen met de verbonden ondernemingen en de  
 ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Bedragen in € 2016 2017

Verbonden ondernemingen

 1.  Financiële vaste activa 63.591.577,53 65.237.187,63

     Deelnemingen 22.799.038,73 23.965.690,03

     Vorderingen: andere 40.792.538,80 41.271.497,60

 2. Vorderingen 13.775.863,36 12.074.636,11

     Op meer dan één jaar 0,00 0,00

     Op hoogstens één jaar 13.775.863,36 12.074.636,11

 3. Geldbeleggingen 0,00 0,00

     Vorderingen 0,00 0,00

 4. Schulden 93.569.038,23 157.542.608,92

     Op meer dan één jaar 0,00 0,00

     Op hoogstens één jaar 93.569.038,23 157.542.608,92

 7. Financiële resultaten 3.187.021,76 3.088.883,29

     Opbrengsten uit financiële vaste activa 3.029.434,62 2.941.627,25

     Opbrengsten uit vlottende activa 99,69 0,00

     Andere financiële opbrengsten 186.367,70 168.267,98

     Kosten van schulden -6.702,53 0,00

     Andere financiële kosten -22.177,72 -21.011,94

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

 1.  Financiële vaste activa 11.092.235,00 10.991.955,00

    Deelnemingen 11.092.235,00 10.991.955,00

 2. Vorderingen 9.052.606,93 5.446.309,69

     Op meer dan één jaar 0,00 0,00

     Op hoogstens één jaar 9.052.606,93 5.446.309,69

 4. Schulden 128.241.635,02 125.113.733,64

     Op meer dan één jaar 0,00 0,00

     Op hoogstens één jaar 128.241.635,02 125.113.733,64

Toelichting bij de jaarrekening
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Waarderingsregels 2017 
De waarderingsregels toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening op 31 december 2017 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van 
21/11/2017.
 
De afschrijvingstermijn voor “Materieel en installaties in ateliers” werd gewijzigd van 10 tot 40 jaar in 5 tot 40 jaar, gezien een nieuwe categorie van 
activa “Installaties andere dan werkplaatsinstallaties” werd toegevoegd met een afschrijvingstermijn van 5 tot 20 jaar.
 
De waarderingsregels vormen een integraal onderdeel van dit jaarverslag.

De onderhavige waarderingsregels zijn vastgelegd met inachtneming van de in België geldende wettelijke bepalingen en meer bepaald die welke 
voortvloeien uit de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en uit de Koninklijke Besluiten van 30 januari 2001 en van 18 
december 2015 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Desgevallend, wanneer de wetgeving of de gebruikelijke boekhoudkundige regels geen aanwijzingen geven over de boeking van verrichtingen 
van buitengewone aard, gebeuren de boekingen overeenkomstig het voorschrift van artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, en 
zo mogelijk op basis van de door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen uitgebrachte adviezen of de voorschriften van het internationaal 
boekhoudkundig referentiekader IAS/IFRS.

De waarderingsregels werden maximaal afgestemd op IAS/IFRS.

De belangrijkste waarderingsregels zijn de volgende:

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa

De oprichtingskosten worden ten laste genomen gedurende het boekjaar waarin ze worden aangegaan. Oprichtingskosten worden niet geactiveerd. 

Deze rubriek bevat de identificeerbare niet-monetaire activa zonder 
fysieke substantie die gehouden worden met het oog op het gebruik 
ervan voor de productie of de levering van goederen en diensten, voor 
verhuring aan derden of voor administratieve doeleinden.

De immateriële vaste activa mogen evenwel slechts aan actiefzijde 
geboekt worden indien ze van aard zijn een toekomstig economisch 
nut te hebben dat bijdraagt tot de werking van de onderneming en 
als de kosten van deze activa op betrouwbare wijze kunnen gewaar-
deerd worden.

De immateriële activa worden gewaardeerd volgens het kostprijsmo-
del, zijnde aan initiële kostprijs verminderd met de lineaire geaccu-
muleerde afschrijvingen en de eventuele geaccumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

De initiële kostprijs van de immateriële activa:
 
• die afzonderlijk verworven zijn, omvat naast de aankoopprijs ook 

de bijkomende kosten, zoals de niet te recupereren belastingen en 
de transportkosten;

• die intern gegenereerd worden, is gelijk aan de som van de uit-
gaven gedaan vanaf het moment dat de activa voor het eerst 
voldoen aan de opnamecriteria zoals voorzien in IAS 38, namelijk 
vanaf het moment dat het Consortium kan aantonen (1) dat het 
project technisch uitvoerbaar is, (2) dat er een intentie is om het 
actief te gebruiken of te verkopen, (3) hoe het actief toekomstige 
economische voordelen genereert, (4) dat er adequate middelen 
bestaan om het project te voltooien en (5) dat de uitgaven be-
trouwbaar gewaardeerd kunnen worden. Deze uitgaven omvatten 
de directe kosten evenals de werkingskosten van de operationele 
diensten (de areas, de arrondissementen en de werkplaatsen van 
Infrastructuur).

Wat de intern gegenereerde software betreft, worden enkel de 
ontwikkelingskosten geactiveerd. De onderzoekskosten worden 
onmiddellijk opgenomen in het netto-resultaat. De ontwikkelings-
kosten omvatten enkel: (a) de programmatie en de beschrijving van 
het concept en de invoering van controles, (b) het onderzoek van 
de betrouwbare werking van het geprogrammeerd concept en het 
onderzoek van de efficiëntie van het ingevoerde controles en (c) de 
latere maar fundamentele aanpassing van het programma om de 
toepassing te veranderen of uit te breiden.
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De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven over hun waarschijnlijke gebruiksduur. Het concessierecht wordt afgeschreven op de 
duurtijd die bepaald is in het K.B. van 14 juni 2004. De licenties worden afgeschreven over de looptijd van het contract. De weerhouden afschrij-
vingstermijnen zijn de volgende:

Categorieën Afschrijvingstermijnen

Concessierecht 99 jaar

Ontwikkelingskosten ERP en overige software 10 jaar 10 jaar

Ontwikkelingskosten overige software 5 jaar 5 jaar

Software verworven van derden 5 jaar

Websites 3 jaar

Licenties Looptijd van het contract

3. Materiële vaste activa

Deze rubriek bevat de materiële activa die door de onderneming 
gehouden worden, hetzij om gebruikt te worden bij de productie of 
de levering van goederen en diensten, hetzij om aan derden te wor-
den verhuurd, hetzij voor administratieve doeleinden, en waarvan men 
verwacht dat ze over meer dan één boekjaar zullen gebruikt worden.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens het kostprijs-
model, zijnde aan initi-ele kostprijs verminderd met de lineaire geaccu-
muleerde afschrijvingen en de eventuele ge-accumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

De initiële kostprijs omvat:
•  de kosten die direct toerekenbaar zijn aan de aankooptransactie;
• de rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief op de locatie 

en in de staat te krijgen die noodzakelijk is om te functioneren op 
de door de Vennootschap beoogde wijze.

De kostprijs omvat dus niet de kosten inherent aan de studiefase, de 
algemene kosten van de directiediensten, de algemene kosten van de 
andere dan operationele diensten (dus buiten de areas, arrondisse-
menten en werkplaatsen van Infrastructuur), de kosten verbonden aan 
de opleiding van het personeel en de kosten van de directie HR.

De initiële kostprijs van de materiële vaste activa die intern gegene-
reerd worden is gelijk aan de som van de uitgaven gedaan vanaf het 
moment dat de activa voor het eerst vol-doen aan de opnamecrite-
ria zoals voorzien in IAS 16, namelijk indien het waarschijnlijk is dat 
de toekomstige economische voordelen naar de Vennootschap zul-
len vloeien en indien de kost van het actief betrouwbaar kan bepaald 
worden. 

Voor de industriële gebouwen, de spoorweginfrastructuur (de spo-
ren, sommige kunstwerken, de overwegen, de signalisatie, de VVDK 
installaties, de installaties voor elektrische tractie) en de installaties en 
diverse uitrustingen, wordt de aanschaffingswaarde van de materiële 
vaste activa uitgesplitst in haar verschillende bestanddelen met een 
verschillende levensduur, en wordt elk bestanddeel afgeschreven over 
zijn specifieke levensduur.

De materiële vaste activa, met uitzondering van de terreinen, worden 
afgeschreven over hun waarschijnlijke gebruiksduur, volgens de line-
aire afschrijvingsmethode. Het af te schrijven bedrag is gelijk aan de 
kostprijs verminderd met de restwaarde ervan, voor zover deze laatste 
op betrouwbare wijze kan bepaald worden. De weerhouden afschrij-
vingsduren zijn de volgende: 

Materiële vaste activa Afschrijvingstermijnen

Terreinen N/A

Dienstgebouwen, logistieke en technische gebouwen 50 jaar

Componenten 15 tot 20 jaar

Administratieve gebouwen 60 jaar

Componenten 10 tot 30 jaar

Kleine constructies 15 jaar

Inrichting van gehuurde gebouwen 15 jaar

Hoofdsporen:  

spoorstaven 25 tot 40 jaar

dwarsliggers - hout 25 tot 30 jaar

dwarsliggers - beton 40 tot 45 jaar

ballast 40 jaar

onderbouw 100 jaar
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Wijk- en bijsporen

spoorstaven 40 jaar

dwarsliggers - hout 30 jaar

dwarsliggers - beton 50 jaar

ballast 40 jaar

onderbouw 100 jaar

Spoortoestellen 25 tot 40 jaar

Stootbokken 50 jaar

Weegbruggen 10 of 30 jaar

Overwegen:  

seininrichting 30 jaar

bekleding 10 tot 25 jaar

Tunnels, spaarbekkens, monolithische bruggen 120 jaar

Componenten tunnels 10 tot 20 jaar

Duikers 100 jaar

Bruggen:  

onderbouw 120 jaar

bovenbouw 75 jaar

verfbehandeling/waterdichtheid 20 jaar

Steunmuren 75 jaar

Versterkte talud 30 jaar

Geluidswerende schermen / rotswanden 20 jaar

Andere kunstwerken Te bepalen

Seininrichting 7 tot 35 jaar

Tractieonderstations:  

aansluitingskabels/luchtlijn 50 jaar

andere elementen 10 tot 25 jaar

Power Distribution 7 tot 30 jaar

Bovenleidingen:  

draagstructuur 50 of 80 jaar

andere elementen 20 tot 40 jaar

Wagons 40 jaar

Locomotieven 35 jaar

Auto’s, vrachtwagens, e.d. 6 tot 10 jaar

Speciale tuigen 20 tot 40 jaar

Telecom 4 tot 50 jaar

Materieel en installaties in ateliers 5 tot 40 jaar

Informaticamateriaal 4 tot 10 jaar

Terreinuitrusting 20 tot 30 jaar

Stationsuitrusting 30 jaar
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Voor de met leasing en soortgelijke rechten verworven materiële vaste 
activa mag de financieringswijze de boekhoudkundige waarde van 
deze vaste activa niet beïnvloeden. Deze vaste activa worden bij het 
begin van het contract geboekt aan de reële waarde van het goed of 
als deze lager liggen, aan de verdisconteerde waarde van de minimale 
huurbetalingen.

De materiële vaste activa die buiten gebruik gesteld zijn of die niet 
meer op duurzame wijze worden aangewend voor de activiteit van 
de onderneming, maken desgevallend het voorwerp uit van een bij-
komende afschrijving om de waardering ervan af te stemmen op de 
vermoedelijke realisatiewaarde ervan.

Materiële vaste activa (of een groep activa die wordt afgestoten) moe-
ten geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop indien hun 
boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkoop-
transactie en niet door het voortgezette gebruik ervan. Met andere 
woorden betekent dit dat het actief in zijn huidige staat onmiddellijk 
beschikbaar is voor verkoop en dat een verkoop zeer waarschijnlijk is.

De activa die zijn verworven via een specifieke overeenkomst worden 
afgeschreven volgens de gebruiksduur die minimaal gelijk is aan de 
looptijd van het contract. Onderliggende activa die deel uitmaken van 
de specifieke overeenkomst, en waarvan de normale gebruiksduur 

hoger ligt dan de looptijd van het contract, worden afgeschreven over 
hun normale gebruiksduur.

De terreinen bestemd voor verkoop worden gewaardeerd volgens 
het herwaarderingsmodel, dus tegen de reële waarde op datum van 
herwaardering min de verkoopkosten, verminderd met eventuele bij-
zondere waardeverminderingsverliezen. De herwaardering wordt vol-
doende regelmatig uitgevoerd opdat de boekwaarde niet beduidend 
verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Wanneer deze ter-
reinen voldoen aan de criteria van IFRS 5 voor de “Vaste activa aan-
gehouden voor verkoop”, worden zij in deze rubriek geclassificeerd.

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

4. Financiële vaste activa

5. Vorderingen op meer dan één jaar

Onder deze rubriek worden opgenomen (a) de deelnemingen, onge-
acht hun relatief belang, in andere vennootschappen, wanneer het 
nagestreefd doel erin bestaat hun exploitatie voort te zetten of te 
ondersteunen, (b) de aandelen die geen deelneming vormen, wan-
neer ze gehouden worden om, door de vestiging van een duurzame 
en specifieke band met die ondernemingen, bij te dragen tot de eigen 
activiteit van Infrabel, (c) de op lange termijn ter beschikking gestelde 
vorderingen om de activiteit van die vennootschappen duurzaam te 
ondersteunen en (d) de borgtochten in contanten gestort als perma-
nente waarborgen.

De financiële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffings-
waarde, minus eventuele waardeverminderingen.

De bijkomende onkosten m.b.t. hun aanschaffing worden rechtstreeks 
als kosten geboekt.

De door vorderingen vertegenwoordigde financiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde ervan, met eventuele toepas-

sing van de omrekeningskoers bij de aanschaffing op het in vreemde 
valuta uitgedrukt bedrag.

Conform de bepalingen van IAS 36 maken de financiële vaste activa 
regelmatig, en tenminste één keer per jaar, het voorwerp uit van een 
waardeverminderingstest (“impairment test”).

Indien uit de waardeverminderingstest blijkt dat de realiseerbare waarde 
van het betrokken actief lager is dan zijn boekwaarde, ondergaan de 
participatie of de gehouden aandelen een waardevermindering.

Op basis van deze waardeverminderingstest en op basis van andere infor-
matie ter beschikking gesteld van het management, dient een bijkomend 
waardeverminderingsverlies of een terugname geboekt te worden.

De financiële vaste activa vertegenwoordigd door vorderingen onder-
gaan een waardevermindering zo er voor het geheel of een gedeelte 
van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de 
vervaldag.

Onder deze rubriek worden de vorderingen opgenomen die een con-
tractuele duur van meer dan één jaar hebben.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde, 
met uitzondering van vorderingen in de vorm van vastrentende effec-
ten, die gewaardeerd worden tegen hun aanschaffingswaarde. Ze wor-
den desgevallend gecorrigeerd met eventuele waardeverminderingen.

Ingeval van een renteloze of abnormaal laag rentende vordering op 
lange termijn maakt deze het voorwerp uit van een verdiscontering 
teneinde haar te boeken aan haar contante waarde, in ieder geval als 
het effect van de verdiscontering significant is.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er 
voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat 
over de betaling hiervan op de vervaldag.
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6. Voorraden en bestellingen in uitvoering

7. Vorderingen op ten hoogste één jaar

De rubriek “voorraden” bevat de activa (a) die gehouden worden om 
verkocht te worden, (b) die geproduceerd worden en die materialen of 
grondstoffen en leveringen bevatten die reeds in het productieproces 
geïntegreerd zijn, (c) in de vorm van grondstoffen of leveringen die 
in het productie- of dienstverleningsproces moeten verbruikt worden.

De rubriek “bestellingen in uitvoering” bevat de werken in uitvoering, 
de goederen in bewerking en de diensten die worden uitgevoerd voor 
rekening van derden ingevolge een bestelling.

De voorraden worden gewaardeerd aan het laagste bedrag tussen de 
kostprijs en de netto realisatiewaarde.

De kostprijs van vervangbare voorraden wordt bepaald door de 
methode van de gewogen gemiddelde prijs toe te passen.

De kostprijs van de voorraden omvat alle aanschaffings- en verwer-
kingskosten, vermeerderd met de andere aangegane kosten om de 
voorraden te brengen op de plaats waar en in de staat waarin ze zich 
bevinden. 

De verwerkingskosten van de voorraden bevatten de rechtstreeks aan 
de geproduceerde eenheden verbonden kosten, zoals de rechtstreekse 
arbeidskosten. Ze bevatten eveneens de systematische toerekening 
van de vaste of variabele algemene productiekosten die aangegaan 
worden om de grondstoffen te verwerken tot afgewerkte producten.

De goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering worden 
gewaardeerd tegen hun vervaardigingsprijs. De financieringskosten 
worden niet opgenomen in de vervaardigingsprijs.

Sommige magazijnstukken ondergaan periodiek waardeverminderin-
gen ingevolge het regelmatig onderzoek van de staat ervan door de 
betrokken technische diensten.

De voorraadartikelen die geen duidelijke rechtstreekse band met de 
materiële vaste activa hebben, ondergaan een waardevermindering 
wanneer ze minstens één jaar zonder beweging blijven. Het op de 
waarde van de artikelen toegepast waardeverminderingspercentage 
wordt bepaald in functie van de gekende rotatiesnelheid van de voor-
raad. 

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

Deze rubriek bevat de vorderingen - handelsvorderingen en andere - 
waarvan de oorspronkelijke termijn ten hoogste één jaar is, evenals de 
vorderingen of gedeelten van vorderingen waarvan de oorspronkelijke 
termijn op meer dan één jaar was, maar die vervallen binnen de twaalf 
maanden die volgen op de afsluiting van het afgelopen boekjaar.

De vorderingen worden op de balans geboekt tegen de nominale 

waarde ervan, behalve die in de vorm van vastrentende effecten, die 
gewaardeerd worden tegen hun aanschaffingswaarde. Ze worden 
desgevallend gecorrigeerd met eventuele waardeverminderingen.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er 
voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat 
over de betaling hiervan op de vervaldag.

8. Geldbeleggingen

Deze rubriek omvat zowel de termijndeposito’s bij kredietinstellingen 
en de aangekochte roerende waarden die niet het karakter hebben 
van financiële vaste activa, als de verworven edele metalen met de 
bedoeling deze op korte of middellange termijn opnieuw te verkopen .

De geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen het laagste bedrag 
tussen hun aanschaffingswaarde en de marktwaarde.

Voor de vastrentende effecten, indien er een verschil bestaat tussen 
de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde, wordt dit ver-
schil pro rata temporis over de resterende looptijd van de effecten als 
resultaat geboekt als bestanddeel van de interesten die deze effecten 
opleveren, en naargelang het geval in meerdering of in mindering van 
de aanschaffingswaarde van de effecten gebracht, waarbij de boeking 
als resultaat gebeurt op geactualiseerde basis.

De geldbeleggingen die in de nabije toekomst zullen gerealiseerd wor-
den, ondergaan de nodige waardeverminderingen indien op het einde 
van het boekjaar de raming van hun realisatiewaarde lager is dan hun 
aanschaffingsprijs. 

Voor de door aandelen vertegenwoordigde geldbeleggingen worden 
waardeverminderingen toegepast (a) ofwel voor het verschil tussen 
de boekwaarde en de wederafstands- of realisatiewaarde, (b) ofwel 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de beurswaarde, (c) of 
voor het verschil tussen de boekwaarde en het aandeel in het eigen 
vermogen van de onderneming.
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9. Liquide middelen

10. Overlopende rekeningen aan actiefzijde

Deze rubriek bevat de beschikbare financiële elementen, zoals de kas-
middelen, de betaalbare waardepapieren en de tegoeden op zichtre-
keningen bij banken.

De liquide middelen worden geboekt tegen de nominale waarde ervan, 
en desgevallend gecorrigeerd met eventuele waardeverminderingen.

Er wordt een gepaste waardevermindering geboekt wanneer de rea-
lisatiewaarde op de afsluitingsdatum van het boekjaar lager is dan de 
nominale waarde.

Deze rubriek bevat (1) de overgedragen kosten, d.w.z. die kosten die in 
de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar werden gemaakt 
maar die aan een of meer latere boekjaren dienen toegerekend en (2) 
de verworven opbrengsten, d.w.z. de pro rata van de opbrengsten die 
pas in een later boekjaar zullen geïnd worden, maar die aan een afge-
lopen boekjaar dienen toegerekend te worden.

De over te dragen kosten en de verworven opbrengsten worden 
gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde ervan, voor de opbreng-
sten ook rekening houdend met de inbaarheid ervan.

11. Kapitaal

Het kapitaal bestaat uit twee bestanddelen, met name het geplaatst 
kapitaal, gevormd door de bedragen waarvoor de aandeelhouders 
zich ertoe verbonden hebben ze in te brengen, en het niet opgevraagd 
kapitaal, nl. het gedeelte waarvan de bestuursorganen van de Ven-
nootschap de storting nog niet gevraagd hebben. 

De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, worden gewaar-
deerd tegen hun nominale waarde.

12. Herwaardingsmeerwaarden

Deze rubriek bevat de latente meerwaarden die worden vastgesteld 
op de netto boekwaarde van materiële of financiële vaste activa, in de 
mate dat ze een verhoging van de intrinsieke waarde van het geïnves-
teerd kapitaal vormen.

De herwaarderingsmeerwaarden worden geboekt tegen hun nominale 

waarde en betreffen slechts de positieve verschillen tussen de raming 
door een expert en de aan actiefzijde ingeschreven netto boekwaarde.

In geval van latere minderwaarde van de geherwaardeerde activa 
wordt de geboekte meerwaarde afgeboekt ten belope van het nog 
niet afgeschreven bedrag.

13. Reserves

14. Kapitaalsubsidies

Deze rubriek bevat de winst van vorige boekjaren die de onderneming 
niet heeft uitgekeerd, in een duurzaam vooruitzicht, overeenkomstig 
de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, ingevolge een  

beslissing van de Algemene Vergadering van aandeelhouders.
 
De reserves worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

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

De kapitaalsubsidies worden geboekt tegen hun nominale waarde.

De kapitaalsubsidies worden lineair afgeschreven tegen hetzelfde 
ritme als de immateriële en materiële vaste activa die ermee gefinan-
cierd werden.
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15. Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Deze rubriek bevat de passiva waarvan de vervaldatum of het bedrag onzeker is.

De passiva omvatten 2 soorten van voorzieningen, enerzijds de voorzieningen die worden aangelegd volgens de principes van IAS-norm 37, en 
anderzijds de voorzieningen die worden aangelegd volgens de principes van IAS-norm 19.

15.1
IAS 37 Voorzieningen 
Voorzieningen die worden gewaardeerd volgens de IAS-norm 37 dienen 
enkel te worden opgenomen indien (a) er een bestaande verplichting 
is (in rechte afdwingbaar of feitelijk) ten gevolge van een gebeurtenis 
in het verleden, (b) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
vereist zal zijn en (c) het bedrag van de verplichting op betrouwbare 
wijze kan worden geschat.

Indien de impact van de tijdswaarde significant is, dient de voorziening 
verdisconteerd te worden. 

De risico’s en kosten waarvoor een voorziening wordt gevormd, worden 
geval per geval geraamd op basis van de ter kennis van de Vennoot-
schap gebrachte elementen, met inachtneming van de criteria van voor-
zichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De voorziening dient voor het bruto bedrag (= niet verminderd met een 
te recupereren actief) te worden opgenomen in het passief.

15.2 
IAS 19 Voorzieningen
Er worden overeenkomstig de voorschriften van IAS-norm 19 voorzie-
ningen gevormd voor  de personeelsbeloningen. Het betreft met name 
de vergoedingen na uitdiensttreding, de andere langetermijnpersoneels-
beloningen en de ontslagvergoedingen.

Vergoedingen na uitdiensttreding
De vergoedingen na uitdiensttreding zijn personeelsbeloningen die ver-
schuldigd zijn na de voltooiing van het dienstverband.

De vergoedingen na uitdiensttreding kunnen worden onderverdeeld in 
twee categorieën:

• type “toegezegde-bijdragenregelingen”: het zijn regelingen waarbij 
de Vennootschap bijdragen afdraagt aan een aparte entiteit, en de 
Vennootschap geen in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting 
heeft om bijkomende bijdragen te betalen. Deze bijdragen worden 
opgenomen in kosten over de periodes waarin de diensten verricht 
worden door de personeelsleden. Indien er bijdragen op voorhand 
betaald werden (nog niet gestort werden) worden deze opgenomen 
op de actiefzijde (respectievelijk passiefzijde) van de balans;

• type toegezegd-pensioenregelingen: dit zijn alle regelingen die geen 
toegezegde-bijdragenregelingen zijn.

De vergoedingen na uitdiensttreding die behoren tot de categorie 
“toegezegd-pensioenregelingen” worden gewaardeerd volgens een 
actuariële waarderingsmethode. Ze worden opgenomen (verminderd 

met eventuele tegoeden in de regeling, zijnde de tegoeden die eventu-
eel reeds werden gevormd voor het betalen van deze voordelen) voor 
zover de Vennootschap een verplichting heeft de kosten te dragen die 
voortvloeien uit de prestaties verricht door de personeelsleden. Deze 
verplichting kan voortvloeien uit een wet, contract of uit de “verworven 
rechten” door een gedragslijn in het verleden (feitelijke verplichting). De 
weerhouden actuariële waarderingsmethode is de “methode van de ge-
projecteerde kredieteenheden”.

De verdisconteringsvoet die gebruikt wordt, is gebaseerd op het markt-
rendement op de berekeningsdatum van ondernemingsobligaties van 
eerste categorie, met een vergelijkbare looptijd als die van de verbin-
tenissen. De overige actuariële hypothesen (sterftecijfer, toekomstige 
niveaus van lonen, inflatie, enz.) geven de beste schattingen van de Ven-
nootschap weer.

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
De andere langetermijnpersoneelsbeloningen zijn personeelsbeloningen 
die niet volledig betaalbaar zijn binnen twaalf maanden na het einde van 
de periode waarin de werknemers de gerelateerde diensten verrichten.

Het bedrag dat opgenomen wordt in de balans is gelijk aan de contante 
waarde van de verplichting, desgevallend verminderd met de markt-
waarde van de fondsbeleggingen op de balansdatum. De berekeningen 
worden gedaan volgens de “methode van de geprojecteerde krediet-
eenheden”. 

Ontslagvergoedingen
De ontslagvergoedingen zijn de vergoedingen die betaalbaar zijn om-
wille van een beslissing van de Vennootschap om het arbeidscontract 
van één of meerdere personeelsleden op te zeggen voor de normale 
pensioendatum, of omwille van een beslissing van een personeelslid om 
vrijwillig de Vennootschap te verlaten in ruil voor deze vergoedingen.

Een schuld, gewaardeerd op actuariële basis, wordt opgenomen voor 
deze vergoedingen voor zover de Vennootschap een manifeste verbin-
tenis heeft. De schuld wordt verdisconteerd indien ze betaalbaar is na 
twaalf maanden.

15.3 
Uitgestelde belastingen
Er wordt geen aftrek voor uitgestelde belastingen geboekt.
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16. Schulden op meer dan één jaar

17. Schulden op ten hoogste één jaar

18. Overlopende rekeningen aan passiefzijde

Deze rubriek bevat de schulden die een contractuele termijn van meer dan één jaar hebben.

De schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.

De schulden die geen interesten opleveren of die een abnormaal lage rentevoet hebben, worden aan passiefzijde geboekt tegen de nominale 
waarde ervan, maar deze boeking gaat vergezeld van de boeking op de overlopende rekening van de activa en de boeking bij de resultaten pro 
rata temporis op basis van de samengestelde interest, van het disconto berekend tegen de marktrentevoet. 

De schulden vertegenwoordigd door vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. 

Deze rubriek bevat de schulden waarvan de contractuele termijn korter is dan of gelijk aan één jaar.

De schulden worden geboekt tegen hun nominale waarde.

De schulden vertegenwoordigd door vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde ervan.

Deze rubriek bevat (1) de te boeken kosten, d.w.z. die kosten die pas in een later boekjaar zullen betaald worden maar die aan een verstreken 
boekjaar dienen toegerekend te worden en (2) de over te dragen opbrengsten, d.w.z. die opbrengsten die in het boekjaar of een vorig jaar boek-
jaar werden geïnd maar die aan één of meer latere boekjaren dienen toegerekend te worden.

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