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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING* 5

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 5.7 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 330.454 415.970

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.8 21 100 16

Positieve consolidatieverschillen ........................................... 5.12 9920 83.953 136.419

Materiële vaste activa .............................................................. 5.9 22/27 240.280 274.665

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 12.298 13.834

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 11.825 11.852

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 44.153 59.627

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 162.088 181.454

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 2.975 1.011

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 6.941 6.887

Financiële vaste activa ............................................................
5.1 -

5.4/5.10 28 6.121 4.870

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast .. 5.10 9921 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 99211 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 99212 ............................. .............................

Andere ondernemingen ......................................................... 5.10 284/8 6.121 4.870

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 285/8 6.121 4.870

__________________________
5 Artikel 3:114 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 51.127 58.988

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 588 588

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 588 588

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

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 10.384 13.090

Voorraden .............................................................................. 30/36 10.384 13.090

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 10.384 13.090

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 22.916 31.122

Handelsvorderingen .............................................................. 40 19.830 29.635

Overige vorderingen .............................................................. 41 3.086 1.487

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 14.417 11.028

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 2.822 3.160

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 381.581 474.958
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 125.586 -4.259

Inbreng 6 .................................................................................... 10/11 335.353 97.110

Kapitaal .................................................................................. 10 335.353 97.110

Geplaatst kapitaal ............................................................. 100 335.353 97.110

Niet-opgevraagd kapitaal .................................................. 101 ............................. .............................

Buiten kapitaal ....................................................................... 11 ............................. .............................

Uitgiftepremies .................................................................. 1100/10 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1109/19 ............................. .............................

Beschikbaar ........................................................................... 110 ............................. .............................

Onbeschikbaar ...................................................................... 111 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Geconsolideerde reserves ............................................(+)/(-) 5.11 9910 -203.098 -97.532

Negatieve consolidatieverschillen .......................................... 5.12 9911 ............................. .............................

Omrekeningsverschillen ................................................(+)/(-) 9912 -6.669 -3.837

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

BELANGEN VAN DERDEN

Belangen van derden ............................................................... 9913 -106 -106

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN

BELASTINGLATENTIES ............................................................... 16 15.568 15.795

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

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

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties .................... 5.6 168 15.568 15.795

__________________________
6 Som van de rubrieken 10 en 11 of van de rubrieken 110 en 111.
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 240.533 463.528

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.13 17 172.751 376.080

Financiële schulden ............................................................... 170/4 170.722 376.080

Achtergestelde leningen ................................................... 170 35.111 246.642

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 90.916 106.315

Kredietinstellingen ............................................................ 173 44.695 23.123

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

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 2.029 .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 5.13 42/48 64.252 84.126

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 34.364 29.142

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. 18.521

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. 18.521

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

Handelsschulden ................................................................... 44 19.234 25.501

Leveranciers ..................................................................... 440/4 19.234 25.501

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 10.672 10.962

Belastingen ....................................................................... 450/3 4.235 3.599

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 6.437 7.363

Overige schulden ................................................................... 47/48 -18 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 3.530 3.322

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 381.581 474.958
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard) 7

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 132.994 174.554

Omzet .................................................................................... 5.14 70 131.337 165.418
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 1.583 9.054

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 5.14 76A 74 82

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 216.881 178.432

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 21.446 28.345

Aankopen .......................................................................... 600/8 19.364 28.204

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 2.082 141

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 39.498 41.928

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ........................ 5.14 62 52.853 58.884
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 40.225 32.824
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 658 -258
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 32 618

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9960 9.449 9.590

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 5.14 66A 52.720 6.501

Bedrijfswinst (Verlies) ....................................................(+)/(-) 9901 -83.887 -3.878

__________________________
7 De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 3:149, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 9.220 5.876

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 9.220 5.876

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 211 152

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 ............................. .............................

Andere financiële opbrengsten ......................................... 752/9 9.009 5.724

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 5.14 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 30.679 24.694

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 30.679 24.694

Kosten van schulden ........................................................ 650 20.855 19.839

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .......... 9961 ............................. .............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ..........(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten .................................................. 652/9 9.824 4.855

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 5.14 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -105.346 -22.696

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de
belastingslatenties ................................................................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties ..................................................................... 680 -285 2.495

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 508 1.311

Belastingen ............................................................................ 5.14 670/3 508 1.343
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. 32

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -105.569 -26.502

Aandeel in het resultaat van de vennootschappen waarop
vermogensmutatie is toegepast ...................................(+)/(-) 9975 ............................. .............................

Winstresultaten ...................................................................... 99751 ............................. .............................

Verliesresultaten .................................................................... 99651 ............................. .............................

Geconsolideerde winst (Geconsolideerd verlies) .......(+)/(-) 9976 -105.569 -26.502

Aandeel van derden in het resultaat ............................(+)/(-) 99761 ............................. -47

Aandeel van de groep in het resultaat .........................(+)/(-) 99762 -105.569 -26.455
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

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

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 8 9

Gehouden deel van
het kapitaal of de
inbreng (in %) 10

Wijziging in het
percentage van het

gehouden kapitaal of
de gehouden inbreng

(t.o.v. het vorige
boekjaar) 11

Noordzee Helikopters Nederland BV

NL 8161 38 746

Buitenlandse onderneming
Markweg 200, 3199 NB Europoort, Nederland I 100,0 0,0

NHV Aviation

Buitenlandse onderneming
PO Box CT 4652
, Accra, Ghana I 40,0 0,0

NHV Invest

BE 0898.305.716
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende, België I 100,0 0,0

Noordzee Helikopters Vlaanderen
BE 0460.718.920
Naamloze vennootschap
Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende, België I 100,0 0,0

Noordzee Helikopters Cote d'Ivoir

CC 1203725

Buitenlandse onderneming
RCCM CI-ABJ-2011-B-9998
, Abidjan, Ivoorkust I 49,0 41,0

Blueway AS
Buitenlandse onderneming
Flyplassvegen 262, 4055 SOLA, Noorwegen I 100,0 0,0

Blueway Offshore Norge AS
Buitenlandse onderneming
Flyplassvegen 262, 4055 SOLA, Noorwegen I 100,0 0,0

__________________________

8 I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamenlijke bestuur blijkt).

V1. Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 3:124, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

V2. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de consolidatie
zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 3:98 jo. 3:100 van voormeld koninklijk besluit)

V3. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waarvoor er niet meer kan
van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 3:99 jo. 30:100 van voormeld koninklijk besluit)

V4. Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de
vennootschap die over de gezamenlijke controle beschikt (artikel 3:124, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

9 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal of de inbreng een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de
aanduiding van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.

10 Deel van het kapitaal of de inbreng van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in
eigen naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

11 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit percentage,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5 (artikel 3:102 van voormeld koninklijk besluit).
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LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (vervolg)

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

ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste methode
(I/E/V1/V2/V3/V4) 8 9

Gehouden deel van
het kapitaal of de
inbreng (in %) 10

Wijziging in het
percentage van het

gehouden kapitaal of
de gehouden inbreng

(t.o.v. het vorige
boekjaar) 11

Airlift Onshore AS
Buitenlandse onderneming
Henrik Ibsens Gate 100, , Noorwegen I 100,0 0,0

Airlift AS
Buitenlandse onderneming
Førde Lufthavn, 6977 Bygstad, 1430 Rebecq-Rognon,
Noorwegen I 100,0 0,0

Airlift Services AS
Buitenlandse onderneming
Førde Lufthavn, 6977 Bygstad, 1430 Rebecq-Rognon,
Noorwegen I 100,0 0,0

Vertech Offshore AS
Buitenlandse onderneming
Strandgata 6, 4790 Lillesand, , Noorwegen I 100,0 0,0

NHV A/S
Buitenlandse onderneming
c/o Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20, , Denemarken I 100,0 0,0

Ejendomsselskabet
c/o Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20, , Denemarken I 100,0 0,0

Sp/f FaroeCopter
c/o Esbjerg Lufthavn, John Tranums Vej 20, , Denemarken I 100,0 0,0

NHV Helicopters Ltd
GB 233 3725 25
Buck Courtney Crescent, , Verenigd Koninkrijk I 100,0 0,0
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Indien van materieel belang, aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de
evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt
afgeweken (in toepassing van artikel 3:156, I. van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen). (in toepassing van artikel 3:156, I. van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

“De opstelling van de geconsolideerde rekeningen geschiedt volgens het Koninklijk Besluit

van 29 april 2019 en volgens de waarderingsregels in Conso 5.6.

In de geconsolideerde rekeningen worden de rekeningen van de ondernemingen die tot de NHV groep

behoren en de rekeningen van hun gemeenschappelijke dochteronderneming

verwerkt. De wederzijdse rekeningen tussen de ondernemingen die tot de

consolidatiekring behoren en hun onderlinge verrichtingen worden weggewerkt.

De integtrale consolidatiemethode bestaat erin alle activa- en passivagegegevens van de

geconsolideerde ondernemingen integraal over te nemen, wat ook het geval is voor de

kosten en de opbrengsten.

De belangen van derden in de dochterondernemingen, met inbegrip van die in de resultaten

van het boekjaar, worden in een afzonderlijke rubriek vermeld.”

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 toepassing
van artikel 3:102 van voormeld koninklijk besluit) (in toepassing van artikel 3:102 van voormeld koninklijk besluit).
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WAARDERINGSREGELS

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

- voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor
de herwaarderingen (in toepassing van artikel 3:156, VI.a. van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen)

- voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt
waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van
geassocieerde vennootschappen naar buitenlands recht (in toepassing van artikel 3:156, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

Waarderingsregels geconsolideerde jaarrekening NHV group.

1.      Principe

De waarderingsregels worden vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van

29 april 2019 m.b.t. de jaarrekening van de onderneming.

De tijdstippen waarop de entiteiten werden geconsolideerd zijn normaliter op dichtstbijzijnde

maandeinde van het ogenblik van verwerven van controle. Voor de Blueway Group is dit op 31 december

2014; voor NHV NV en NHV Invest NV en hun dochters is dit op 1 januari 2014. Wat betreft de

Blueway Group werd dus overeenstemmend hiermee enkel de balans geconsolideerd per 31.12.2014. Vanaf

2015 werd de Blueway Group integraal opgenomen in de consolidatie.

2.      Bijzondere waarderingsregels

Consolidatieverschillen en goodwill

De consolidatieverschillen, zijnde het verschil tussen de betaalde prijs en het boekhoudkundige

eigen vermogen van de overgenomen entiteiten, die betrekking hebben op de overname van Noordzee

Helicopters Vlaanderen en NHV Invest en hun dochters, worden bepaald op de begindatum van het

boekjaar per 1 januari 2014. Het consolidatieverschil op de Blueway Group wordt bepaald op 31

december 2014. Dit consolidatieverschil werd herzien op basis van de beschikbare informatie na de

overname, ten belope van EUR 14.589.780 in de openingsbalans. Ook het bedrag dat nog in 2015 werd

betaald ten belopen van EUR 17.000.000  werd hierbij opgenomen.

Deze consolidatieverschillen worden hoofdzakelijk toegerekend aan de waarde van de helikopters

onder de materiële vaste activa. Er wordt geen toerekening gedaan aan immateriële vaste activa

zoals merknamen en Air Operating Certificates.

Voorzover het verschil tussen de boekwaarde van de deelneming en de hiermee overeenstemmende

fractie van het eigen vermogen, niet volledig kan worden toegerekend aan de helikopters van de

overgenomen vennootschappen, wordt deze geboekt als goodwill. Deze goodwill vormt de betaalde

meerprijs bij de overname bovenop het boekhoudkundig eigen vermogen van de desbetreffende

dochterondernemingen. Deze worden verantwoord door de rendabiliteit van de overgenomen

vennootschappen die hieraan ten grondslag lagen. Wanneer de economische parameters die geldig waren

bij het tot stand komen van de overnameprijs van de diverse dochterondernemingen daartoe nopen,

worden waar nodig uitzonderlijk afschrijvingen toegepast. Deze goodwill wordt over de resterende

gemiddelde levensduur van de onderliggende helikoptervloot afgeschreven , zijnde over 20 jaar. Voor

goodwill gecreëerd door een nabetaling na datum van acquisitie zal de kost eveneens over dezelfde

originele looptijd worden gespreid, maar dit startend vanaf het moment van betaling.

Immateriële vaste activa

De overige immateriële activa worden tegen aanschaffingsprijs geboekt. De afschrijvingen worden

toegepast naar rato van de volgende percentages: 20 % L.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden in de balans opgenomen voor hun netto boekwaarde, d.w.z. hun

aanschaffingswaarde, eventueel geherwaardeerd, onder aftrek van de afschrijvingen en nodige

waardeverminderingen. De toegepaste afschrijvingen

zijn de volgende:

- Terreinen en gebouwen

- Terreinen: 0 %

- Gebouwen : 5-8% lineair tot max 10 % degressief

Nr. CONSO 5.6BE 0544.424.376

First - CONSO2020 - 12 / 50



- Installaties, machines en uitrusting

- Uitrusting helikopters : 10 % lineair

- Machines en gereedschap : min 10% - max 20 % degressief

- Leasing medisch interieur : 10 % degressief

- “Power By The Hour’ overeenkomsten werden afgesloten met verschillende leveranciers. Deze

overeenkomsten bevatten zowel “Life Limited components” als “Overhaul components”. De bedoeling van

deze overeenkomsten is ervoor te zorgen dat componenten tijdig vervangen worden en dat de

leverancier de vervanging levert voor de gebruiksduur van deze componenten is verstreken. Dit ofwel

op vooraf vastgestelde tijdstippen afhankelijk van de verstreken tijd, ofwel afhankelijk van de

gevlogen uren sinds de laatste vervanging. Van deze “Power By The Hour” kost wordt 15% aanzien als

een service kost en is dus derhalve opgenomen onder de rubriek diensten en diverse goederen, de

resterende 85% wordt gekapitaliseerd en volledig afgeschreven in hetzelfde boekjaar.

- Meubilair en rollend materieel:

- Bedrijfsvoertuigen : 20 % degressief

- Helikopters : max 30 jaar vanaf constructiedatum : min 3.33 % - max 5 % lineair

- Personenwagens : 20 % lineair

- Meubilair : 20 % lineair of 20 % degressief

- Computers en printers : 25 % lineair of 20 % degressief

- Leasing en soortgelijke rechten:

De geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten omvatten alle aangegane

leasingovereenkomsten van de helikoptervloot, dit is inclusief alle gebruiksrechten en

–aankoopverplichtingen van de rentingovereenkomsten voor wat betreft de helikopters.

De contractueel te storten bedragen inclusief de aankoopverplichting van de groep dekken integraal

de wedersamenstelling van het kapitaal.

De afschrijvingen gebeuren conform de aangegeven percentages voor deze in volle eigendom.

- Overige materiële vaste activa:

- Kosten groot onderhoud

Kosten van groot onderhoud van de helikopters worden geactiveerd en afgeschreven in functie van het

aantal gevlogen uren.

De afschrijving is een pro rata van de gevlogen uren t.o.v. de tijdspanne tussen twee

onderhoudsbeurten, met een minimum van 10% per jaar.

- Inrichtingskosten gehuurde gebouwen:

Inrichtingskosten gehuurde gebouwen : 20 % lineair of 10 % degressief

Er worden minderwaarden geboekt op materiële vaste activa indien deze een duurzaam karakter hebben.

Financiële vaste activa

Waardering

De financiële vaste activa worden tegen aanschaffingsprijs op het actief van de balans geboekt. De

vorderingen die onder de financiële vaste activa zijn gerangschikt worden in de balans opgenomen

voor hun nominale waarde.In de financieel vaste activa rubriek vorderingen andere ondernemingen

worden de garanties opgenomen die werden betaald aan leasingmaatschappijen voor de geleasde

helikopters.

Vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op ten hoogste één jaar

Waardering

De vorderingen worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. waardeverminderingen zullen

geboekt . worden in functie van de solvabiliteit van de debiteuren en de gelopen risico's

Voorraden

Worden onder de rubriek "voorraden" opgenomen: handelsgoederen en hulpstoffen

Waardering

De handelsgoederen en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

De aanschaffingswaarde van deze goederen wordt berekend door toepassing van de volgende methode:

individualisering van de prijs van elk bestanddeel.

Op de voorraden handelsgoederen worden waardeverminderingen geboekt om rekening te houden, hetzij

met de evolutie van de realisatie of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van

de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.

Geldbeleggingen

Waardering

De bijkomende kosten voor geldbeleggingen worden ten laste genomen van de resultatenrekening in het

boekjaar waarin zij werden aangegaan.
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Er worden waardeverminderingen geboekt op de geldbeleggingen wanneer hun realisatiewaarde op de

balansdatum lager is dan hun aanschaffingswaarde.

Aanvullende waardeverminderingen zullen toegepast worden om rekening te houden hetzij met het

verloop van de realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's verbonden aan de aard van de

betrokken beleggingen.

Liquide middelen

Worden onder deze rubriek vermeld:

- de kasmiddelen en postzegels

- de te incasseren vervallen waarden en

- de tegoeden op zicht bij banken of andere kredietinstellingen

Waardering

Deze regels zijn dezelfde als die in verband met de geldbeleggingen.

Overlopende rekeningen van het actief

Deze rubriek verbetert de invloed op het vermogen van de kosten en de opbrengsten die werkelijk

betrekking hebben op het boekjaar ongeacht hun datum van betaling of inning.

Men zal hier boeken:

a) de over te dragen kosten

Deze omvatten tevens de herfinancieringskosten verbonden aan de financiering van de Blueway Group.

De herfinancieringskosten worden hierbij in resultaat genomen a rato van de duurtijd van de eraan

gekoppelde leningen.

b) de verworven opbrengsten

c) de bedragen die voortspruiten uit de toepassing van de waardering van sommige schulden tegen hun

nominale waarde

PASSIVA

Kapitaal

In deze rubriek wordt het geplaatst kapitaal vermeld.

Waardering

Het bedrag van het geplaatst kapitaal wordt vastgesteld door de statuten.

Herwaarderingsmeerwaarden

Worden geboekt op materiële en financiële vaste activa na evaluatie en beslissing door de Raad van

Bestuur op basis van onderliggende schattingsverslagen.

Reserves

Waardering

Deze bevatten de gereserveerde geconsolideerde winsten binnen de groep van vennootschappen

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen voor risico's en kosten dekken omschreven verliezen of kosten die op de

balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

Waardering

De waardering van de voorzieningen voor risico's en kosten voldoet aan de eisen van

voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Zij worden stelselmatig gevormd volgens de door de het beheersorgaan van de onderneming vastgelegde

methodes en hangen niet af van het resultaat van het boekjaar.

- De geboekte voorzieningen voor risico's en kosten zijn de volgende:

- voorzieningen voor uitgestelde belastingen

- voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

De groep heeft verschillende pensioenplannen. Dit zijn zowel contributie plannen als plannen ‘te

bereiken doel’. De plannen zijn gefinancierd door betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. De

eventuele verplichtingen die voorvloeien uit de plannen ‘te bereiken doel’ (defined benefit) worden

aangelegd in de mate dat er een onderfinanciering zou bestaan ten aanzien van de verworven

verplichting (‘actual benefit obligation’).

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen werden berekend op de tijdelijke consolidatieverschillen n.a.v. de

afstemming van de statutaire waarderingsregels op de geconsolideerde waarderingsregels, in het

bijzonder deze met betrekking tot de helikoptervloot. Verder werden actieve latenties geboekt

voor de statutair overgedragen fiscale verliezen in de mate dat deze redelijkerwijs in de toekomst

verrekenbaar zullen zijn.

Passieve en actieve latenties worden geboekt op de post 168 van het passief en de post 292 van het

actief.
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Schulden op meer dan één jaar

Waardering

De schulden worden voor hun nominale waarde in de balans opgenomen. Wanneer intresten op basis van

een overeenkomst tussen partijen begrepen zijn in de nominale waarde van de schuld, zal de schuld

die in de balans voor haar nominale waarde geboekt wordt, gepaard gaan met een boeking van de

intresten in de overlopende rekeningen van het actief en pro rata temporis in resultaat worden

genomen. Eventuele financieringskosten verbonden aan de leningen worden in de overlopende

rekeningen van het actief geboekt en pro rata temporis over de duurtijd van de desbetreffende

leningen in resultaat genomen.

Schulden op ten hoogste één jaar

Deze schulden worden opgenomen aan nominale waarde.

Overlopende rekeningen van het passief

Deze rubriek verbetert de invloed op het vermogen van de kosten en de opbrengsten die werkelijk

betrekking hebben op het boekjaar ongeacht hun datum van betaling of inning.

Men zal hier boeken:

a) de over te dragen opbrengsten

b) de toe te rekenen kosten

c) wisselkoerswinsten op omrekeningen uit de diverse statutaire balansen. De wisselkoersverliezen

uit de diverse statutaire diverse balansen worden ten laste genomen van het resultaat.

Omrekening van de deviezen:

De jaarrekeningen van de buitenlandse ondernemingen worden als volgt omgerekend in euro volgens de

slotkoersmethode:

-Activa en passiva aan de indicatieve koers genoteerd bij de Nationale Bank van België op

balansdatum.

- Kapitaal wordt omgerekend aan historische koers.

- Resultatenrekening aan de gemiddelde koers van het boekjaar.

-Winsten of verliezen uit deze omrekeningen worden rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen

onder de rubriek “omrekeningsverschillen”.

Omzeterkenning

De opbrengsten van diensten worden opgenomen a rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegekend.

De waarderingsregels, deze gaan er van uit dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten

(continuïteit), die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31 december 2020

zijn deze overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 29 april 2020 tot uitvoering

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig

boekjaar.

Het verlies van 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door buitengewone omstandigheden (COVID19),

bijzondere waardeverminderingen op helikopters, intresten op de leningen van de aandeelhouders,

maar deze leningen zijn achtergesteld en intresten worden gekapitaliseerd. Ook de bijzondere

waardevermindering op goodwill als eenmalige gebeurtenis droeg bij tot het verlies over 2020.

Voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf is er een driejarig businessplan opgesteld dat

aanzienlijke verbeteringen omvat wat de winstgevendheid van het bedrijf betreft. Belangrijkste

verbeterpunten zijn de reductie van inactieve vloot (er worden meer dan 10 helikopters verkocht,

waarvan er al minstens 9 in 2021), contracten met lage marges worden afgebouwd, verdere

kostenbesparingen op het niveau van supply chain en onderhoud worden geïmplementeerd en

verbeteringen als het gaat om de algehele organisatiestructuur worden doorgevoerd.

De jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 is dan ook opgesteld in de veronderstelling van

continuïteit van de vennootschap.

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties
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Codes Boekjaar

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Uitsplitsing van de post 168 van het passief ....................................................................................... (168) 15.568

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 3:54 van het koninklijk besluit van 29 april
2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) .............................. 1681 ........................

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 3:119 van voormeld koninklijk besluit) ...................... 1682 15.568
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.947

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 53

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 54

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 50

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99812 -5

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 1.991

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.931

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 20

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 54

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99832 -6

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 1.891

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 100
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 21.494

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 287

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 -484

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99851 -925

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 20.372

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99871 ........................

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 7.660

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 1.089

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

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

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

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 -437

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99891 -238

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 8.074

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 12.298
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 26.535

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 2.698

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 -412

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99852 -152

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99862 -44

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 28.625

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99872 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99882 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 14.683

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 2.673

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

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8302 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 -510

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99892 -46

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 16.800

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 11.825
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 186.107

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 13.323

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 800

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 974

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99853 -69

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99863 -31

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 199.504

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99873 ........................

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 126.480

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 28.502

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8303 571

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 947

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99893 -7

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 155.351

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 44.153
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 261.429

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 583

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99854 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 260.846

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99874 ........................

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 79.975

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 18.783

Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................

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

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

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99894 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99904 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 98.758

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 162.088

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 153

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 161.935
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 5.890

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 2.018

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 22

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99855 -207

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99865 -208

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 7.515

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99875 ........................

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 4.879

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 127

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

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99895 -205

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99905 -261

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 4.540

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 2.975
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 6.887

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 226

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 22

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -150

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99856 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99866 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 6.941

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

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

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99876 ........................

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8306 ........................

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99896 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99906 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 6.941
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99912 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99922 ........................

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8482 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99932 ........................

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) ........................

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 4.870

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 596

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 2

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99952 -7

Overige .................................................................................................(+)/(-) 8632 664

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 6.121

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................
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STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) 9910P xxxxxxxxxxxxxxx -97.532

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat .......................(+)/(-) 99002 -105.566

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99003 ........................

(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

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

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

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

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

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) (9910) -203.098
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STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201P xxxxxxxxxxxxxxx 136.419

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99021 ........................

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

Afschrijvingen ................................................................................................. 99041 9.449

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99051 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99061 -43.017

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201 83.953

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99022 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99032 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99042 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99052 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99062 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111 ........................

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99023 ........................

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

Afschrijvingen ................................................................................................. 99043 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99053 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99063 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202 ........................

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99024 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99034 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99044 ........................

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

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

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112 ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 33.922

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

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 23.619

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 10.303

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

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

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

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 442

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 34.364

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 113.004

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 10.033

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 58.276

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 44.695

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

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

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 1.344

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 114.348

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 57.718

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 25.078

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 32.640

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

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

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

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 685

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 58.403
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Codes Boekjaar

SCHULDEN GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OF ONHERROEPELIJK

BELOOFD OP ACTIVA VAN DE VENNOOTSCHAP

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 29.336

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 29.336

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

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

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

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

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

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op de activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ............................................... 9062 29.336
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie
.......................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
.......................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Totale omzet van de groep in België .............................................................. 99083 ........................ ........................

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90901 596 591

Arbeiders .................................................................................................... 90911 36 44

Bedienden .................................................................................................. 90921 543 532

Directiepersoneel ....................................................................................... 90931 17 15

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

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99621 52.853 58.884

Pensioenen ................................................................................................ 99622 ........................ ........................

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99081 150 157

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90902 ........................ ........................

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

Bedienden .................................................................................................. 90922 ........................ ........................

Directiepersoneel ....................................................................................... 90932 ........................ ........................

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

Personeelskosten

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

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

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99082 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 74 82

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... 76A 74 82

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ........................ ........................

Terugneming van afschrijvingen 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 niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 74 82

Waaronder:

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

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

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

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

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

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 ........................ ........................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ........................ ........................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 ........................ ........................

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

Waaronder:

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

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 52.720 6.501

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... 66A 52.720 6.501

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 52.017 ........................

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

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ........................ ........................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 ........................ ........................

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 703 6.501

Waaronder:

Boetes contracten 315 869

Severance pay 140 1.005

Boetes mbt loonlasten 194 0

Overige 55 0

Redelivery EC225 0 3.436

Herstructurering 0 1.191

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 ........................ ........................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6621 ........................ ........................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 ........................ ........................

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

Waaronder:

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

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

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

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

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ........................ ........................

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die
boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit
verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ......................................................................................................... 99084 ........................ ........................

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het
resultaat van het boekjaar ................................................................................ 99085 176 790
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

Door de vennootschap gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als
waarborg voor schulden of verplichtingen van derden ..................................................................... 9149 ........................

Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa als waarborg voor schulden en
verplichtingen van de vennootschap

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ....................................................................... 99086 66.453

van derden .......................................................................................................................................... 99087 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN

WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN ................................................................................... 9217 ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9218 68.621

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 verrichtingen ................................................................................................. 99091 ........................

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN:

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

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

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

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

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

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

VERPLICHTINGEN

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

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

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

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

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENVERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

De groep heeft verschillende pensioenplannen. Dit zijn zowel contributie plannen als plannen ‘te
bereiken doel’. De plannen zijn gefinancierd door betalingen aan verzekeringsmaatschappijen. De
eventuele verplichtingen die voorvloeien uit de plannen ‘te bereiken doel’ (defined benefit) worden aangelegd in de mate dat er een
onderfinanciering zou bestaan ten aanzien van de verworven verplichting (‘actual benefit obligation’).
Uit de acturariële rapporten van Airlift blijkt dat de ABO (Actual Benefit Obligation) voldoende groot is per 31/12/2020

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN, DIE NIET WEERGEGEVEN ZIJN IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS

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

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

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

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

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk zijn voor de beoordeling van
de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen

NHV Invest heeft voor 3 helikopters de PBH contracten in pand gegeven ....................................................... 0

De Group heeft verplichtingen uit off-balance huren mbt helikopters bij derden voor een bedrag van ............. 50.356

De Group heeft verplichtingen uit off-balance huren mbt gebouwen bij derden voor een bedrag van .............. 2.122

De Group heeft garanties tov zakelijke partners voor een bedrag van ............................................................. 15.463
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9261 ........................ ........................

Vorderingen ....................................................................................................... 9291 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9311 ........................ ........................

Geldbeleggingen ............................................................................................... 9321 ........................ ........................

Aandelen ......................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................... 9341 ........................ ........................

Schulden ............................................................................................................ 9351 25.079 235.667

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9361 25.079 235.631

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9371 ........................ 36

Persoonlijke zekerheden die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa .......................................................... 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................... 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ....................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden ...................................................................................... 9461 15.512 14.999

Andere financiële kosten ................................................................................ 9471 ........................ ........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9262 ........................ ........................

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 ........................ ........................

Schulden ............................................................................................................ 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 ........................ ........................
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Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van transacties binnen de groep, indien zij van
enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met
de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van
inzicht in de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn
opgenomen:

Nihil 0

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

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

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

Nr. CONSO 5.16BE 0544.424.376

First - CONSO2020 - 35 / 50



FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING

Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de
consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen,
inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde
toegekende rustpensioenen ................................................................................................................ 99097 619

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming,
door een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap ................................................. 99098 ........................

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het
hoofd staat .............................................................................................................................................. 9507 94.630

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van uitzonderlijke werkzaamheden of
bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de vennootschappen van de groep

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95071 8.500

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95072 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95073 6.000

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ....................................................... 9509 47.876

Bezoldiging van personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening
van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij vennootschappen
van de groep

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

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95092 30.177

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95093 26.104

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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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

Categorie
afgeleide
financiële

instrumenten

Ingedekt risico
Speculatie /

dekking
Omvang

Boekjaar:
Boekwaarde

Boekjaar:
Reële waarde

Vorig Boekjaar:
Boekwaarde

Vorig Boekjaar:
Reële waarde

IRS GBP IRS GBP Dekking 8000 0 0 -41 0
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................

Boekwaarde Reële waarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN HUN REËLE

WAARDE

Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan
....................................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Zie volgende pagina.
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NHV Group  
Naamloze vennootschap 
Kalkaertstraat 101 
8400 Oostende 

Ondernemingsnummer: 0544.424.376 
RPR Gent (afdeling Oostende) 

 
 

JAARVERSLAG AAN DE JAARVERGADERING OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 PER 31 DECEMBER 2020 

 
Geachte aandeelhouders, 

Wij hebben de eer u, in toepassing van artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
m.b.t. 

het voorbije boekjaar, afgesloten per 31 december 2020. 

De aan u voorgelegde geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de bepalingen 
van het Koninklijk Besluit van 29 april 2020 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 
verengingen, meer bepaald boek III, titel 1 met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening van de 
Vennootschap en in overeenstemming met de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die 
op de Vennootschap van toepassing zijn. 

 
1. Ontwikkeling, resultaten, positie van de Vennootschap   

 
1.1 Analyse van de jaarcijfers en de resultaten 

 
Vergelijking met vorig boekjaar 

 

Het finale netto geconsolideerde resultaat van het jaar (aandeel van de groep) is een verlies van  105 569 
KEUR, tegenover een verlies van  26 502 KEUR in 2019. 
 
De omzet voor 2020 eindigde 21% onder het niveau van 2019 (-34 081 KEUR) op 131 337 KEUR. De daling is 
enerzijds te verklaren door contracten die in 2019 afliepen (Wintershall - Den Helder, Shell - Nigeria) en 
anderzijds  en dit is het grootste effect - de impact van de COVID19-pandemie. Als gevolg van COVID19 
werd een zeer beperkt aantal flaretip projecten uitgevoerd, werden olie- en gasactiviteiten op verschillende 
bases aanzienlijk verminderd en bevonden de onshore-activiteiten in Noorwegen zich op een vrij laag 
niveau. 
 
De omzet bevond zich in april op het laagste niveau, omwille van de COVID19 pandemie, en trok vanaf mei 
weer aan. De omzet in Aberdeen begon vanaf september weer te dalen en kwam terug op het niveau van 
vóór de Coronacrisis. Norwich kende in september-oktober 2 piekmomenten met een omzet boven de 1 
MEUR, maar vanaf november ook weer terug naar het niveau van voor de crisis, zelfs met de contractwinst 
van Shell. In de andere basissen keerden omzet na de zomer opnieuw naar het niveau van voor de crisis. 
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Het VK is de grootste markt voor NHV (30% van de totale omzet) en liet een omzetstijging zien van 11% ten 
opzichte van 2019 door toegenomen activiteiten in Aberdeen versus 2019 en nieuwe contracten van Shell 
in Norwich en Spirit Energy in Blackpool. Denemarken was het op een na grootste land voor NHV met 20% 
van de omzet, gevolgd door Noorwegen met 18% van de omzet. Het aandeel van Afrika in de omzet is 
teruggebracht tot slechts 4% in 2020 (Ivoorkust). 
 
Olie en gas blijft het grootste bedrijfssegment (56%), gevolgd door SAR-Maritime Services (20%) en 
Luchtwerk (10%). 
 
Het aanzienlijke verlies van 2020 werd deels veroorzaakt door een lager activiteitsniveau, maar in grote 
mate door bijzondere waardeverminderingen op bepaalde activa 20 000 Keur (helikopters - levenscyclus) 
en goodwill samen met intresten op aandeelhoudersleningen 17 000 KEUR. Al deze negatieve effecten 
hebben echter geen impact op de cashflow. De cashflow van het jaar 2020 was positief + 3 400 KEUR. 
 
De jaarrekening toont ons het volgende resultaat in duizenden EUR:  

 
Totaal activa 381 581 
Omzet 131 337 
Resultaat van het boekjaar: geconsolideerde verliesaandeel van de groep - 105 569 
 
Balans na verdeling van het resultaat  
De balansen van het laatst afgesloten en het voorgaande boekjaar worden hierna in beknopte vorm 
weergegeven (bedragen in K EUR): 

 

ACTIVA 31.12.2020 % 31.12.2019 % 

Vaste activa 330.454 86,60% 415.970 87,58% 

Vlottende activa  51.127 13,40% 58.988 12,42% 

TOTALE ACTIVA 381.581 100% 474.958 100% 

  

PASSIVA 31.12.2020 % 31.12.2019 % 

Eigen vermogen  125.586 32,91% -4.259 -0,009 

Minderheidsbelang -106 -0,03% -106 -0,02% 

Voorz. /uitgestelde 
belastingen 15.568 4,08% 15.795 3,33% 

Schulden op meer dan 1 
jaar (*) 172.751 45,27% 376.080 79,18% 

Schulden op korter dan 1 
jaar 64.252 16,84% 84.126 17,71% 

Toe te rekenen 
kosten/over te dr.opbr. 3.530 0,93% 3.322 0,70% 

TOTAAL VAN DE PASSIVA 381.581 100% 474.958 100% 
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(*) Schulden op meer dan 1 jaar bevatten achtergestelde aandeelhoudersleningen voor een bedrag 
van 25 079 KEUR in 2020 en 246.642 KEUR in 2019, die als semi-equity worden beschouwd. 

Resultatenrekening 
De belangrijkste gegevens van de resultatenrekening van de voorbije twee jaren in beknopte vorm 
zijn (bedragen in K EUR): 
 

  31.12.2020  31.12.2019 

Omzet                 
131.337  

  

165.418 

Andere bedrijfsopbrengsten                     
1.583  9.054 

Aankopen, diverse goederen 
en diensten 

                -
60.944  -70.273 

Lonen en sociale bijdragen                 -
52.853  

  

-58.884 

Andere bedrijfskosten                          -
32  -618 

EBITDA                   
19.091  44.697 

Afschr, voorzieningen en 
waardevermind. 

                -
50.332  

  

-42.156 

      

Recurrent Bedrijfsresultaat                 -
31.241  2.541 

Niet-recurrent bedrijfskosten 
                -

52.720  -6.501 

Niet-recurrent 
bedrijfsopbrengsten 

                          
74  82 

Bedrijfswinst (verlies)                 -
83.887  

 -3.878 

Financieel resultaat                 -
21.459  

 -18.818 

Niet-recurrent financiële 
kosten      

Overboeking van/naar 
uitgestelde belasting  

                        
285    

-2.495 

Belastingen op het resultaat                       -
508  -1.311 

Winst (verlies) van het 
boekjaar  

              -
105.569  

 -26.502 
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1.2. Ontwikkeling 
 
De NHV Group zal zich blijven concentreren op haar olie- en gasactiviteiten, evenals op maritieme 
diensten en externe onderhoudscontracten. NHV herstelde zeer goed van de COVID19-pandemie en 
vertoonde een stijging van de activiteit van 12% in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van 
dezelfde periode in 2020. 

1.3 Positie van de Vennootschap  
 
Uit de operationele cijfers blijkt dat de Vennootschap zich verder als een belangrijke speler op de 
markt handhaaft en streeft ernaar haar goede reputatie in zowel kwaliteit en service staande te 
houden.   

 
 

 
De Vennootschap ervaart veel concurrentie zowel in prijszetting als in marktaandeel. Een goed 
contractbeheer tussen de Vennootschap en haar klanten is daarbij cruciaal om in te spelen op de 
behoeften van de klanten. Een groot deel van de opdrachtgevers is actief in de olie- en gasmarkt en 
is onderhevig aan de fluctuaties van de olieprijs. De dalende olieprijs zet als gevolg hiervan eveneens 
druk op de marges van onze vennootschap. De onderneming is bovendien ook onderhevig aan 
wisselkoersrisico. 
Gezien de aard van de activiteit is de Vennootschap blootgesteld aan gezondheids- en 
veiligheidsrisico's. Het risico wordt beheerd door de werknemers te onderwerpen aan een verplicht 
veiligheidsopleidingsprogramma, waarbij zowel algemene richtlijnen gegeven worden voor 
veiligheid op de werkvloer alsook specifieke instructies om een controle te hebben op de gevaren 
die uniek zijn voor de werkopdracht. Het belang van veiligheid wordt ook weerspiegeld in de 
strategie van de Vennootschap om een jonge vloot helikopters te handhaven die uitgerust zijn met 
de nieuwste veiligheidstechnologieën. 

   
          1.5 Belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar 

 
In 2020 werd een herstructureringsproces met alle stakeholders - zowel partnerbanken als 
aandeelhouders - met succes afgerond, wat resulteerde in een aangepast schuldaflossingsprofiel 
voor de komende jaren en een versterkte balans door een aanzienlijke kapitaalverhoging van 
238 243 KEUR. 

 
2. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar. 
 
3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de Vennootschap aanmerkelijk kunnen 

beïnvloeden 

Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze 
vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.  
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4. Onderzoek en ontwikkeling 

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werden in het voorbije boekjaar geen activiteiten 
uitgevoerd. 

 
5. Informatie bij gebruik door de Vennootschap van financiële instrumenten voor zover betekenisvol.   

Met KBC werd een IRS-overeenkomst gesloten als afdekkingsinstrument voor een lening aangegaan in 
GBP en in EUR. 

 
6. Waarderingsregels 

 
De waarderingsregels, deze gaan er van uit dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten 
(continuïteit), die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31 december 2020 zijn deze 
overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 29 april 2020 tot uitvoering van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar.  
 
Het verlies van 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door buitengewone omstandigheden (COVID19), 
bijzondere waardeverminderingen op helikopters, intresten op de leningen van de aandeelhouders, 
maar deze leningen zijn achtergesteld en intresten worden gekapitaliseerd. Ook de bijzondere 
waardevermindering op goodwill als eenmalige gebeurtenis droeg bij tot het verlies over 2020. 
 
Voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf is er een driejarig businessplan opgesteld dat 
aanzienlijke verbeteringen omvat wat de winstgevendheid van het bedrijf betreft. Belangrijkste 
verbeterpunten zijn de reductie van inactieve vloot (er worden meer dan 10 helikopters verkocht, 
waarvan er al minstens 9 in 2021), contracten met lage marges worden afgebouwd, verdere 
kostenbesparingen op het niveau van supply chain en onderhoud worden geïmplementeerd en 
verbeteringen als het gaat om de algehele organisatiestructuur worden doorgevoerd. 
 
De jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 is dan ook opgesteld in de veronderstelling van 
continuïteit van de vennootschap. 
 

7. Belangenconflict 
 
De bestuurders melden dat er een belangconflict was gedurende het boekjaar onder toepassing van art 
7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit tijdens de raad van bestuur 
gehouden op 8 december 2020 en dit met betrekking tot: 

 Agendapunt over goedkeuring van de SPA aangezien deze werd afgesloten tussen DOoS NV 
en de Vennootschap 

 Agendapunt over goedkeuring van de Director Agreement aangezien deze werd afgesloten 
tussen de Vennootschap en haarzelf 

 
Overeenkomstig voormelde wettelijke bepaling heeft DOoS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric 
Van Hal dan ook niet deelgenomen aan enige beraadslaging of beslissing over voormelde punten. 
 

Nr. CONSO 6BE 0544.424.376

First - CONSO2020 - 43 / 50



 

13 
 

8. Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit 
van tenminste één lid van het auditcomité 
 
Alle leden van het auditcomité beschikken over de nodige expertise op het vlak van boekhouding en 
audit.  
 

9. Vermeldingen in het kader van het Wetboek van Vennootschappen 

Er dienen geen vermeldingen te worden opgenomen in het kader van het Wetboek van 
Vennootschappen. 

 
Slot 
Wij verzoeken U de kennis te nemen van geconsolideerde jaarrekening en de bestuurders kwijting te willen 
verlenen voor hun mandaat over het verlopen boekjaar. 

Tot slot danken wij allen die zich in het voorbije boekjaar hebben ingezet voor de werking van de 
onderneming. 
 
Dit document kan worden ondertekend in één of meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar als een 
origineel wordt beschouwd. Alle exemplaren tezamen vormen één en hetzelfde document. Indien dit 
document in meerdere exemplaren wordt ondertekend, zal de vaststelling dat alle bestuurders hun 
instemming gegeven hebben door ondertekening van huidig document de unanimiteit van de bestuurders 
bewijzen. Dergelijke vaststelling van unanimiteit van de bestuurders zal geschieden door middel van de 
verzameling van alle ondertekende exemplaren op de zetel van de vennootschap en de daaropvolgende 
inlassing van het geheel van de individuele instemmingen in het notulenboek van de raad van bestuur 
 

*  *  * 
Opgemaakt op 4 mei 2021  
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DIRECTORS 
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YLD CONSEIL SAS,  
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Yves-Louis DARRICARRÈRE 

  
_________ 

DOoS NV,  
Vertegenwoordigd door - represented by  
Eric VAN HAL 

  
_________ 

ARJULO BVBA,  
Vertegenwoordigd door - represented by  
Liesbeth TIELEMANS 

 
 

 
_________ 

Béatrice BEITMANN 
  

_________ 

Nicolas DARNAUD 
  

_________ 

TII STRATEGIES SAS, 
Vertegenwoordigd door - represented by  
Pascal COLOMBANI 

  
_________ 

Anaïs ROBIN 
  

_________ 
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Verslag van de commissaris aan de algemene 
vergadering van aandeelhouders over de 
geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2020 
 
25 mei 2021
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PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC Reviseurs d'Entreprises SRL - Financial Assurance Services 
Maatschappelijke zetel/Siège social: Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe 
Vestigingseenheid/Unité d'établissement: Sluisweg 1 bus 8, B-9000 Gent 
T: +32 (0)9 268 82 11, F: +32 (0)9 268 82 99, www.pwc.com 
BTW/TVA BE 0429.501.944 / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB /  
BELFIUS BE92 0689 0408 8123 - BIC GKCC BEBB 

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS VAN NHV GROUP NV OVER DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2020 
 
 
In het kader van de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van NHV Group NV (de 
�Vennootschap�) en haar filialen (samen �de Groep�), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit 
bevat ons verslag over de geconsolideerde jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Het vormt één geheel en is ondeelbaar. 
 
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 
1 juni 2018, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur uitgebracht op aanbeveling van het 
auditcomité. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over 
de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. Wij hebben de wettelijke controle 
van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 6 opeenvolgende 
boekjaren. 
 
 
Verslag over de geconsolideerde jaarrekening 
 
Oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep, die 
de geconsolideerde balans op 31 december 2020 omvat, alsook de geconsolideerde 
resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting. Deze geconsolideerde 
jaarrekening vertoont een geconsolideerd balanstotaal van EUR�000 381.581 en de geconsolideerde 
resultatenrekening sluit af met een geconsolideerd verlies; aandeel Groep, van het boekjaar van 
EUR�000 105.569. 
 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de 
financiële toestand van de Groep per 31 december 2020 , alsook van haar resultaten over het 
boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde 
boekhoudkundig referentiestelsel. 
 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA�s) zoals van 
toepassing in België. Wij hebben bovendien de door de IAASB goedgekeurde internationale 
controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden 
zijn verder beschreven in de sectie �Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van 
de geconsolideerde jaarrekening� van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip 
van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. 
 
Wij hebben van de raad van bestuur en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 

Nr. CONSO 7BE 0544.424.376

First - CONSO2020 - 47 / 50



 

2 of 4 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die 
een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het 
inschatten van de mogelijkheid van de Groep om zijn continuïteit te handhaven, het toelichten, indien 
van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de Groep te 
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of geen realistisch alternatief heeft dan dit te 
doen. 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de geconsolideerde 
jaarrekening 
 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
geconsolideerde jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is 
van fraude of van fouten; en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is 
opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen 
garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA�s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel 
belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of 
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
deze geconsolideerde jaarrekening, beïnvloeden. 
 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van 
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België.Een wettelijke controle biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Groep, noch omtrent de efficiëntie of de 
doeltreffendheid waarmee de raad van bestuur de bedrijfsvoering van de Groep ter hand heeft 
genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door de raad van bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling worden hieronder beschreven. 
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA�s, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. 
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 
 

 het identificeren en inschatten van de risico�s dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden die op deze risico�s inspelen en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg 
is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het omzeilen van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die 
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de Groep; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen en 
van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; 

 het concluderen of de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden 
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Groep om zijn 
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de 
daarop betrekking hebbende toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening, of, indien deze 
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Groep zijn continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

 het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de geconsolideerde 
jaarrekening, en van de vraag of de geconsolideerde jaarrekening de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld; 

 het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie van de entiteiten of bedrijfsactiviteiten binnen de Groep gericht op het tot uitdrukking 
brengen van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening. Wij zijn verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. Wij blijven ongedeeld 
verantwoordelijk voor ons oordeel. 

Wij communiceren met de raad van bestuur en met het auditcomité onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur  
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening. 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris 
 
In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van 
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA�s), is het onze verantwoordelijkheid om, in 
alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening te 
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen. 
 
Aspecten betreffende het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening  
 
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de geconsolideerde 
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, en is opgesteld overeenkomstig het artikel 3:32 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
In de context van onze controle van de geconsolideerde jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk 
voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, hetzij 
informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die 
wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden. 
 
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 
 
 Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar 

zijn met de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening en ons 
bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de 
Groep. 

 De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de geconsolideerde jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening. 

 
 
Gent, 25 mei 2021 
 
 
De commissaris 
PwC Bedrijfsrevisoren BV 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
Peter Opsomer 
Bedrijfsrevisor 
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