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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Opgemaakt in duizenden euro
Toel.

2019

2018
94.916,6

Omzet

15

92.221,3

Verbruiksgoederen & hulpstoffen

16

-720,3

-720,8

91.501,0

94.195,8

Brutowinst
Overige bedrijfsopbrengsten

17

1.192,0

376,3

Diensten en diverse goederen

19

-28.796,3

-28.595,8

Personeelsbeloningen

18

-10.614,0

-8.462,2

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa

2-3

-43.573,1

-40.492,9

Overige bedrijfskosten
Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Bedrijfsresultaat (EBIT)

19

-81,3

-381,9

4

11.273,9

5.581,5

20.902,3

22.220,8

Financieringsbaten

20

2.099,2

2.791,4

Financieringslasten

21

-11.814,6

-12.757,5

-9.715,4

-9.966,1

11.186,9

12.254,7

571,9

-4.834,6

11.758,9

7.420,1

Minderheidsbelangen

2.090,0

1.881,3

Aandeelhouders van de moedermaatschappij

9.668,9

5.538,8

Netto financieel resultaat
Winst voor belastingen
Winstbelastingen
Winst van het boekjaar

14

Toe te rekenen aan:
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Opgemaakt in duizenden euro
2019

2018

11.758,9

7.420,1

-

-

-28.749,5

-10.259,2

-28.749,5

-10.259,2

-

-

-9.736,8

1.311,6

-9.736,8

1.311,6

Niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar

-38.486,3

-8.947,6

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van het boekjaar

-26.727,4

-1.527,5

Winst van het boekjaar

Elementen van niet-gerealiseerde resultaten met betrekking tot entiteiten
waarover de Groep zeggenschap heeft
Elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd
kunnen worden
Netto verandering in de reële waarde van afgeleide financiële
instrumenten, na belastingen
Totaal van de elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening
geherclassificeerd kunnen worden
Elementen van niet-gerealiseerde resultaten van deelnemingen opgenomen
volgens de vermogensmutatiemethode
Elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening geherclassificeerd
kunnen worden
Netto verandering in de reële waarde van afgeleide financiële
instrumenten, na belastingen
Totaal van de elementen die eventueel naar de winst- en verliesrekening
geherclassificeerd kunnen worden

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

-20.830,3

-400,1

-5.897,1

-1.127,3
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Geconsolideerde balans
Opgemaakt in duizenden euro
Toel.

Goodwill

31/12/2019

31/12/2018

-

-

Immateriële vaste activa

2

29.816,1

34.029,2

Materiële vaste activa

3

964.000,8

624.556,5

Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen

4

13.221,9

34.188,5

Deelnemingen in joint ventures

4

134,8

220,2

Financiële activa

5

269,0

169,0

Uitgestelde belastingvorderingen

14

23.968,0

13.743,9

Overige vorderingen

5

18.333,7

18.343,0

1.049.744,3

725.250,3

Totaal vaste activa
Voorraden

-

-

7

17.510,5

23.360,3

-

-

Overige vorderingen

8

9.979,3

22.106,0

Financiële activa

5

0,6

0,6

Geldmiddelen en kasequivalenten

9

138.337,6

115.454,9

Handelsvorderingen
Actuele belastingvorderingen

Activa aangehouden voor verkoop
Totaal vlottende activa
Totaal Activa

-

-

165.827,9

160.921,6

1.215.572,2

886.171,9

223.321,0

223.321,0

Total assets
Kapitaal

10

Reserves en overgedragen resultaten
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij
Minderheidsbelangen

55.902,8

74.070,4

279.223,8

297.391,4

18.334,9

31.980,0

Totaal eigen vermogen

297.558,7

329.371,3

30.526,3

30.665,8

Voorzieningen

11

Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen

-

-

Uitgestelde belastingverplichtingen

14

325,0

3.461,3

Rentedragende en overige verplichtingen

12

808.933,8

467.705,1

839.785,1

501.832,1

Voorzieningen

-

-

Bankschulden

-

-

Totaal langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

12

32.999,5

33.576,5

Handelsschulden

13

36.818

12.265,3

750,0

1.170,0

7.660,5

7.956,7

Actuele belastingverplichtingen
Verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen & overige verplichtingen
Verplichtingen aangehouden voor verkoop
Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal verplichtingen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen

13

-

-

78.228,4

54.968,5

918.013,5

556.800,6

1.215.572,2

886.171,9
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Opgemaakt in duizenden euro
Toel.

Winst vóór belastingen

2019

2018

11.186,9

12.254,7

Bedrijfsactiviteiten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vaste activa

2-3

43.573,1

40.492,9

Financieringsbaten en financieringslasten

20
21

9.715,4

9.966,1

4

-11.306,0

-5.581,5

Aandeel in het resultaat van deelnemingen opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Overige
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór mutaties in werkkapitaal en voorzieningen
Afname/(toename) in handels- en overige vorderingen

7-8

Afname/(toename) in voorraden
(Afname)/toename in handelsschulden en overige verplichtingen
(Afname)/toename in voorzieningen en verplichtingen met betrekking tot
personeelsbeloningen
Betaalde rente

13
13

Ontvangen rente

Investeringsactiviteiten

Ontvangen dividenden

43,5
57.175,7

18.922,8

-3.991,1

-

-

21.211,3

3.713,1

261,9

1.251,7

-11.686,7

-12.384,1

1.151,5

3.842,8

-

16,9

Betaalde winstbelastingen

-3.316,0

-11.681,2

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

79.715,4

37.943,7

-375.917,6

-99.033,3

-

-244,0

4

14.964,6

2.714,7

5

-100,0

-366,4

5

9,3

8.581,6

10,0

-23,2

-361.033,7

-88.370,5

Verwerving van materiële en immateriële vaste activa
Bedrijfscombinaties (verminderd met de verworven geldmiddelen en
kasequivalenten) en bedrijfsdesinvesteringen (verminderd met de verkochte
geldmiddelen en kasequivalenten)
(Verhoging deelneming in)/ontvangen terugbetalingen kapitaal van geassocieerde
ondernemingen en joint ventures
(Aankopen)/verkopen van financiële activa
(Verstrekking)/terugbetaling van verstrekte leningen
Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa

2-3

2-3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangsten uit de uitgifte van aandelen
Financieringsactiviteiten

1,2
53.170,6

Transacties met minderheidsbelangen
Inkoop van eigen aandelen
Nieuwe/(aflossing van) leningen
Betalingen van financiële leaseverplichtingen
Ontvangen/(betaalde) dividenden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto aangroei/(-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

4

-

-

-5.043,2

-13.652,9

-

-

302.322,0

51.761,4

-733,9

-

7.656,0

13.625,5

304.200,8

51.734,0

22.882,5

1.307,1

115.454,9

114.147,7

Effect van wisselkoerswijzigingen

-

-

Effect van verandering in de consolidatiekring

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

138.337,4

115.454,8

Netto wijziging in geldmiddelen en kasequivalenten

22.882,5

1.307,1

Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
Opgemaakt in duizenden euro

Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij
Kasstroom
OverAantal
Kapitaal
afdekkingsgedragen
Totaal
aandelen
reserves
resultaten
Per 1 januari 2018
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten van het boekjaar
Winst van het boekjaar
Niet-gerealiseerde resultaten van het
boekjaar

Minderheids
belangen

Totaal eigen
vermogen

20.909,0

223.321,0

-9.378,9

74.770,5

288.712,6

40.152,6

328.865,2

-

-

-5.939,0

5.538,8

-400,1

-1.127,3

-1.527,5

-

-

-

5.538,8

5.538,8

1.881,3

7.420,1

-

-

-5.939,0

-

-5.939,0

-3.008,7

-8.947,6

2.033,6

Transacties met aandeelhouders

-

-

-

9.078,9

9.078,9

-7.045,2

Kapitaalverhoging

-

-

-

-

-

9.431,4

9.431,4

Kapitaalvermindering

-

-

-

-

-

-6.689,1

-6.689,1

Aanpassing deelnemingspercentage

-

-

-

-

-

-118,9

-118,9

Overige

-

-

-

9.079,1

9.079,1

-9.668,7

-589,6

Per 31 december 2018

20.909,0

223.321,0

-15.317,8

89.388,2

297.391,4

31.980,0

329.371,3

Per 1 januari 2019
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten van het boekjaar
Winst van het boekjaar
Niet-gerealiseerde resultaten van het
boekjaar

20.909,0

223.321,0

-15.317,8

89.388,2

297.391,4

31.980,0

329.371,3

-

-

-30.499,2

9.668,9

-20.830,3

-5.897,1

-26.727,4

-

-

-

9.668,9

9.668,9

2.090,0

11.758,9

-

-

-30.499,2

-

-30.499,2

-7.987,1

-38.486,3

Transacties met aandeelhouders

-

-

-

2.662,8

2.662,8

-7.747,9

-5.085,1

Kapitaalverhoging

-

-

-

-

-

-

-

Kapitaalvermindering

-

-

-

-

-

-4.693,7

-4.693,7

Aanpassing deelnemingspercentage

-

-

-

253,5

253,5

-253,5

-

-

-

-349,5

-349,5

Dividenden
Overige
Per 31 december 2019

-

-

-

2.409,3

2.409,3

-2.451,2

-41,9

20.909,0

223.321,0

-45.817,0

101.719,8

279.223,9

18.335,0

297.558,7
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Toelichting 1. Grondslagen voor financiële verslaggeving
Parkwind Groep grondslagen voor financiële verslaggeving
De volgende toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening maken integraal deel uit van de geconsolideerde
jaarrekening.

1. Algemene Informatie
Parkwind NV (verder de “Vennootschap” genoemd) is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Het adres van de
maatschappelijke zetel is Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België.
De Vennootschap en haar filialen (samen de "Groep" of “Parkwind Groep” genoemd) ontwikkelen, financieren, bouwen en
exploiteren windmolenparken op zee. De Groep is vandaag actief in België met een productiecapaciteit van 552MW, heeft
219 MW in aanbouw en heeft 577MW in de pijplijn in Duitsland en Ierland. De Groep wil een bijdrage leveren aan het
Europese klimaat- en energiebeleid door alle offshore windenergieactiviteiten van Colruyt Group, Korys en PMV te
bundelen. Op 19 december 2019 brachten de Groep Colruyt en Korys de aandelen van Parkwind onder in Virya Energy.
De geconsolideerde jaarrekening is op 27 mei 2020 door de raad van bestuur van de Vennootschap goedgekeurd voor
publicatie.
2. Grondslagen voor financiële verslaggeving
Presentatiebasis
De geconsolideerde jaarrekening wordt uitgedrukt in duizenden euro’s, afgerond op één decimaal, tenzij anders vermeld.
Ten gevolge van afrondingen is het mogelijk dat het totaal van bepaalde cijfers in de tabellen niet overeenstemt met de
cijfers in de hoofdstaten of tussen verschillende toelichtingen onderling. De functionele valuta van de Groep is euro.
De geconsolideerde jaarrekening heeft betrekking op de financiële toestand per 31 december en wordt opgemaakt op
basis van de historische kostprijsmethode met uitzondering van bepaalde posten, waaronder afgeleide financiële
instrumenten, financiële activa aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via niet-gerealiseerde
resultaten en financiële activa aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via de winst- en verliesrekening,
dewelke gewaardeerd worden aan reële waarde.
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld vóór de winstverdeling van de moedermaatschappij zoals voorgesteld
aan de algemene vergadering der aandeelhouders. Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming
met IFRS, zoals aanvaard door de Europese Unie, vereist dat het management van Parkwind Groep oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt. Deze zijn van invloed op de toepassing van de grondslagen en aldus op de
gerapporteerde waarden van activa en verplichtingen en van opbrengsten en kosten. Dit is onder meer het geval voor
financiële activa (toelichting 5. Investeringen in financiële activa), uitgestelde belastingen (toelichting 14. Winstbelastingen),
dubieuze debiteuren (toelichting 7. Handelsvorderingen en toelichting 8. Overige vlottende activa), voorzieningen
(toelichting 11. Voorzieningen) en personeelskosten (toelichting 18. Personeelskosten). De schattingen en hieraan
verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere elementen die gegeven
de omstandigheden als redelijk beschouwd kunnen worden. De daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken van deze
schattingen.
Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde jaarrekening van Parkwind GroepParkwind Groep wordt opgesteld in overeenstemming met
‘International Financial Reporting Standards (IFRS)’, zoals uitgevaardigd door de ‘International Accounting Standards Board
(IASB)’ en aanvaard door de Europese Unie tot en met 31 december 2019.
Standaarden en interpretaties van toepassing vanaf 1 januari 2019
•
•

IAS 19 (Aanpassing), ‘Personeelsbeloningen’ - Planwijzigingen, inperkingen en afwikkelingen
IAS 28 (Aanpassing), ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures’ - Lange termijn

investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures
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•
•
•
•

IFRIC 23 (Aanpassing), ‘Onzekerheid over behandeling van winstbelastingen’.
Verbeteringen aan IFRS cyclus 2015-2017
IFRS 9 (Aanpassing), ‘Financiële instrumenten – Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve
compensatie’.
IFRS 16, ‘Leaseovereenkomsten’

De bovenvermelde normen en verbeteringen, met uitzondering van de toepassing van IFRS 16, ‘Leaseovereenkomsten’,
hebben geen materiële invloed op de geconsolideerde jaarrekening van de Parkwind Groep.
IFRS 16 ‘Leaseovereenkomsten’ vervangt de voorgaande leasingstandaard, IAS 17, ‘Leaseovereenkomsten’. De nieuwe
standaard omvat de principes voor de opname, waardering, presentatie en toelichting van leaseovereenkomsten, zowel
voor leasinggevers als leasingnemers. Voor leasinggevers blijven de principes van IAS 17 gelden, waarbij
leaseovereenkomsten als financiële of operationele leasing verwerkt worden. De leasingnemers, daarentegen, dienen één
enkel model toe te passen op alle leaseovereenkomsten. Voor alle leaseovereenkomsten met een leaseperiode van meer
dan één jaar, dient een ‘recht-op-gebruik’ actief (gebruiksrecht) en leaseverplichting erkend te worden op de balans, tenzij
het betrokken actief een geringe waarde heeft. In de winst- en verliesrekening dienen de kosten van deze
leaseovereenkomsten gepresenteerd te worden als afschrijvingen op de gebruiksrechten en interesten op de
leaseverplichtingen.
Parkwind Groep heeft de werkzaamheden met betrekking tot de implementatie van IFRS 16 afgerond. Bij de toepassing
van deze standaard heeft Parkwind Groep gebruik gemaakt van de volgende door de standaard voorgestelde vrijstellingen:
• Toepassing van de vrijstelling voor leaseovereenkomsten op korte termijn, wat betekent dat
leaseovereenkomsten met een looptijd van minder dan één jaar in de winst- en verliesrekening worden
verwerkt op een lineaire basis; en
• Toepassing van de vrijstelling voor leaseovereenkomsten met een geringe waarde, wat betekent dat
leaseovereenkomsten met een geringe waarde in de winst- en verliesrekening worden verwerkt op een lineaire
basis
Op het moment van transitie (1 januari 2019) heeft Parkwind Groep gebruik gemaakt van de volgende transitieopties:
• De waardering van bestaande financiële leaseovereenkomsten werd niet opnieuw beoordeeld;
• Leaseovereenkomsten met een resterende leaseperiode van minder dan één jaar worden beschouwd als
leaseovereenkomsten op korte termijn, wat betekent dat de leasebetalingen in de winst- en verliesrekening
worden verwerkt op een lineaire basis;
• Het gebruik van achteraf gekende informatie bij het bepalen van de leasetermijn wanneer het contract de
mogelijkheid bezit om de leaseovereenkomst te verlengen of te beëindigen;
• De vereenvoudigde overgangsmethode (“modified retrospective approach”) waarbij de waarde van het
gebruiksrecht gelijk is aan de waarde van de leaseverplichting op de datum van de eerste toepassing;
• Niet-lease componenten en lease componenten van een contract worden gescheiden en bijgevolg wordt enkel
voor de lease component een leaseverplichting erkend.
De toepassing van IFRS 16 heeft geen materiële impact op het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat. De cijfers van het
voorgaande boekjaar werden niet aangepast.
Als gevolg van de toepassing van IFRS 16, heeft Parkwind Groep op de overgangsdatum (1 januari 2019) een gebruiksrecht
en een overeenkomstige leaseverplichting van EUR 2.898,0 duizend erkend. De bovenstaande impact houdt geen rekening
met de financiële leaseverplichtingen die per 31 december 2018 waren erkend.
De verplichting wordt gewaardeerd aan de contante waarde van de resterende leasebetalingen, verdisconteerd aan een
vooraf bepaalde discontovoet. Parkwind Groep maakt gebruik van de discontovoet (“incremental borrowing rate”) van
1,18%, dewelke jaarlijks herzien wordt voor nieuwe contracten. Het gebruiksrecht van de activa is gelijkgesteld aan de
leaseverplichting.
Parkwind Groep bepaalt de leasetermijn als de niet-opzegbare periode van de leaseovereenkomst waarbij rekening wordt
gehouden met de optie om de leaseovereenkomst te verlengen, wanneer het redelijk zeker is dat deze optie wordt
uitgeoefend, of de optie om de leaseovereenkomst vervroegd te beëindigen, wanneer het redelijk zeker is dat deze optie
niet wordt uitgeoefend. Waar onder IAS 17 enkel rekening werd gehouden met de niet-opzegbare periode, wordt onder
IFRS 16 ook rekening gehouden met de optie tot verlenging of vroegtijdige beëindiging.
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De impact van IFRS 16 op het einde van het boekjaar wordt als volgt samengevat
(Opgemaakt in duizenden euro)

Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Totaal activa
Resultaat van de periode
Totaal eigen vermogen
Rentedragende en overige verplichtingen (langlopend)
Rentedragende verplichtingen (kortlopend)
Totaal verplichtingen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen

31/12/2019
2.181,0
2,7
2.183,7
-8,0
-8,0
1.621,0
570,7
2.191,7
2.183,7

Standaarden en interpretaties die zijn uitgegeven, maar nog niet van toepassing voor jaarlijkse periode van 1 januari 2019
Parkwind Groep paste onderstaande gepubliceerde (aangepaste) standaarden, interpretaties en verbeteringen, die voor
de groep relevant zijn en pas van kracht worden na 31 december 2019, niet vervroegd toe. Parkwind Groep is van plan
deze standaarden toe te passen zodra deze van toepassing zijn.
•
•
•
•
•
•

IAS 1 (Aanpassing), ‘Presentatie van de jaarrekening’ en IAS 8 (Aanpassing), ‘Grondslagen voor financiële
verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten’ (ingangsdatum voor Parkwind Groep 1 januari 2020).
IFRS 3 (Aanpassing), ‘Bedrijfscombinaties’ (ingangsdatum voor Parkwind Groep 1 januari 2020).
Conceptueel Raamwerk (Aanpassing) (ingangsdatum voor Parkwind Groep 1 januari 2020).
IFRS 9 (Aanpassing), ‘Financiële Instrumenten’, IAS 39, ‘Financiële Instrumenten: opname en waardering’ en IFRS
7 (Aanpassing), ‘Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing’ (ingangsdatum voor Parkwind Groep 1 januari
2020).
IFRS 17, ‘Verzekeringscontracten’ (ingangsdatum voor Parkwind Groep 1 januari 2021).
IAS 1 (Aanpassing), 'Classificatie van verplichtingen als kortlopend of langlopend’ (ingangsdatum voor Parkwind
Groep 1 januari 2022)

De groep verwacht niet dat de toepassing van de hierboven vermelde standaarden een materiële invloed zal hebben op
de geconsolideerde jaarrekening in toekomstige perioden.
Consolidatieprincipes
De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van de Groep en de entiteiten waarover de Groep zeggenschap
heeft per 31 december 2019. Er is sprake van zeggenschap wanneer de Groep:
•
•
•

controle heeft over de deelneming;
is blootgesteld aan, of recht heeft op, een variabel rendement uit zijn betrokkenheid bij de deelneming; en
de mogelijkheid heeft om zijn controle te gebruiken om zijn rendementen te beïnvloeden.

De Groep beoordeelt opnieuw of zij al dan niet zeggenschap heeft over een deelneming indien feiten en omstandigheden
erop wijzen dat er wijzigingen zijn in een of meer van de drie hierboven genoemde elementen van de zeggenschap.
Wanneer de Groep minder dan de meerderheid van de stemrechten van een deelneming heeft, dan is zij van mening dat
zij de controle over de deelneming heeft wanneer de stemrechten voldoende zijn om haar in de praktijk in staat te stellen
de relevante activiteiten van de deelneming eenzijdig te sturen. De Groep houdt rekening met alle relevante feiten en
omstandigheden bij de beoordeling of de stemrechten van de Groep in een deelneming al dan niet voldoende zijn om deze
zeggenschap te geven, inclusief:
•
de omvang van het aantal stemrechten van de Groep in verhouding tot de omvang en de spreiding van het bezit
van de andere stemgerechtigden;
•
potentiële stemrechten in het bezit van de Groep, andere stemgerechtigden of andere partijen;
•
rechten die voortvloeien uit andere contractuele regelingen; en
•
alle bijkomende feiten en omstandigheden die erop wijzen dat de Groep al dan niet de mogelijkheid heeft om de
relevante activiteiten te sturen op het moment dat er beslissingen moeten worden genomen, met inbegrip van het
stemgedrag op vorige aandeelhoudersvergaderingen.
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De consolidatie van een dochteronderneming begint wanneer de Groep de controle over de dochteronderneming verkrijgt
en eindigt wanneer zij de controle over de dochteronderneming verliest. Meer bepaald worden de resultaten van de
dochterondernemingen die in de loop van het jaar worden verworven of afgestoten, opgenomen in de winst of het verlies
vanaf de datum waarop de Groep de controle over de dochteronderneming verkrijgt tot de datum waarop zij de controle
over de dochteronderneming verliest.
De winst of het verlies en elk onderdeel van de niet-gerealiseerde resultaten worden toegerekend aan de eigenaars van de
Groep en aan de minderheidsbelangen. De totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de
dochterondernemingen worden toegerekend aan de eigenaars van de Groep en aan de minderheidsbelangen, zelfs als dit
ertoe leidt dat de minderheidsbelangen een negatief saldo hebben.
Alle intragroepsactiva en -verplichtingen, het eigen vermogen, de baten, lasten en kasstromen met betrekking tot
transacties tussen de leden van de Groep worden bij de consolidatie geëlimineerd.
Minderheidsbelangen in dochterondernemingen worden afzonderlijk van het eigen vermogen van de Groep geïdentificeerd.
De belangen van de minderheidsaandeelhouders die bij liquidatie recht hebben op een evenredig deel van de nettoactiva,
worden in eerste instantie gewaardeerd tegen het evenredige deel van de reële waarde van de identificeerbare nettoactiva
van de overgenomen partij. Na de overname is de boekwaarde van de minderheidsbelangen gelijk aan het bedrag van
deze belangen bij de eerste opname plus het aandeel van de minderheidsbelangen in latere veranderingen van het eigen
vermogen.
Wijzigingen in de belangen van de Groep in dochterondernemingen die niet leiden tot een verlies van zeggenschap, worden
verwerkt als eigenvermogenstransacties. De boekwaarde van de belangen van de Groep en de minderheidsbelangen
worden aangepast om de wijzigingen in hun relatieve belangen in de dochterondernemingen weer te geven. Elk verschil
tussen het bedrag waarmee de minderheidsbelangen worden aangepast en de reële waarde van de betaalde of ontvangen
vergoeding wordt rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen en toegerekend aan de eigenaars van de Groep.
Wanneer de Groep de zeggenschap over een dochteronderneming verliest, wordt de winst of het verlies op de verkoop in
de winst-en-verliesrekening berekend als het verschil tussen (i) het totaal van de reële waarde van de ontvangen vergoeding
en de reële waarde van een eventueel aangehouden belang en (ii) de vorige boekwaarde van de activa (inclusief goodwill),
verminderd met de verplichtingen van de dochteronderneming en eventuele minderheidsbelangen. Alle bedragen die
voorheen werden opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten met betrekking tot die dochteronderneming worden
verwerkt alsof de Groep de gerelateerde activa of verplichtingen van de dochteronderneming rechtstreeks had afgestoten
(d.w.z. geherclassificeerd naar winst of verlies of overgeboekt naar een andere categorie van het eigen vermogen zoals
vereist/toegestaan door de toepasselijke IFRS-normen). De reële waarde van elke investering die in de voormalige
dochteronderneming wordt behouden op de datum waarop de zeggenschap wordt verloren, wordt beschouwd als de reële
waarde bij de eerste opname voor latere verwerking volgens IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’, indien van toepassing, of als
de kostprijs bij de eerste opname van een investering in een geassocieerde deelneming of een joint venture.
Bedrijfscombinaties
De overnames van bedrijven wordt verwerkt volgens de overnamemethode. De vergoeding voor elke bedrijfscombinatie
wordt berekend als de som van de reële waarden op de overnamedatum van de door de overnemende partij overgedragen
activa, de door de overnemende partij aangegane verplichtingen jegens voormalige eigenaars van de overgenomen partij
en de door overnemende partij uitgegeven eigenvermogensinstrumenten in ruil voor zeggenschap. Aan de overname
gerelateerde kosten worden onmiddellijk in winst en verlies opgenomen wanneer ze worden opgelopen.
De identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen aan hun reële waarde op
overnamedatum, tenzij de standaarden anders voorschrijven.
Goodwill wordt gewaardeerd als het verschil tussen de som van de overgedragen vergoeding, het bedrag van eventuele
minderheidsbelangen in de overgenomen partij en de reële waarde van het eventuele voorheen aangehouden
aandelenbelang van de overnemende partij in de overgenomen partij, en de bedragen van de verworven identificeerbare
activa en de overgenomen verplichtingen op overnamedatum, voor een bedrijfscombinatie. Indien na herbeoordeling het
nettobedrag van de op de overnamedatum verworven identificeerbare activa en overgenomen verplichtingen hoger is dan
de som van de overgedragen vergoeding, het bedrag van eventuele minderheidsbelangen in de overgenomen partij en de
reële waarde van het eventuele voorheen aangehouden belang van de overnemende partij in de overgenomen partij, wordt
het surplus onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen als een winst uit een voordelige koop.
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Wanneer de door de Groep in een bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding een voorwaardelijke vergoedingsregeling
omvat, wordt de voorwaardelijke vergoeding gewaardeerd tegen de reële waarde op de overnamedatum en opgenomen
als onderdeel van de in een bedrijfscombinatie overgedragen vergoeding. Veranderingen in de reële waarde van de
voorwaardelijke vergoeding die in aanmerking komen als aanpassingen van de waarderingsperiode worden met
terugwerkende kracht aangepast, met overeenkomstige aanpassingen ten opzichte van de goodwill. Aanpassingen van de
waarderingsperiode zijn aanpassingen die voortvloeien uit aanvullende informatie die tijdens de 'waarderingsperiode' (die
niet meer dan één jaar na de overnamedatum mag bedragen) is verkregen over feiten en omstandigheden die op de
overnamedatum bestonden.
De latere verwerking van wijzigingen in de reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding die niet als aanpassingen van
de waarderingsperiode in aanmerking komen, is afhankelijk van de wijze waarop de voorwaardelijke vergoeding wordt
geclassificeerd.
Voorwaardelijke vergoedingen die als eigen vermogen worden geclassificeerd, worden op latere verslagdata niet
geherwaardeerd en de latere afwikkeling ervan wordt in het eigen vermogen verwerkt. Andere voorwaardelijke
vergoedingen worden op latere verslagdata geherwaardeerd naar de reële waarde, waarbij veranderingen in de reële
waarde in de winst- en verliesrekening worden opgenomen.
Wanneer een bedrijfscombinatie in fasen wordt gerealiseerd, worden de eerder aangehouden belangen van de Groep in
de overgenomen entiteit geherwaardeerd naar de reële waarde op de overnamedatum en wordt de daaruit voortvloeiende
winst of het daaruit voortvloeiende verlies, indien van toepassing, in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Bedragen die voortvloeien uit belangen in de overgenomen partij vóór de overnamedatum en die eerder in de nietgerealiseerde resultaten zijn opgenomen, worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening, indien een dergelijke
behandeling gepast zou zijn indien dat belang zou worden afgestoten.
Indien de eerste verwerking van een bedrijfscombinatie aan het einde van de verslagperiode waarin de combinatie
plaatsvindt onvolledig is, rapporteert de Groep voorlopige bedragen voor de posten waarvoor de verwerking onvolledig is.
Deze voorlopige bedragen worden tijdens de waarderingsperiode (zie hierboven) aangepast, of er worden aanvullende
activa of verplichtingen opgenomen, om rekening te houden met nieuwe informatie die is verkregen over feiten en
omstandigheden die op de overnamedatum bestonden en die, indien bekend, van invloed zouden zijn geweest op de
bedragen die op die datum zijn opgenomen.

Goodwill
Goodwill wordt in eerste instantie opgenomen en gemeten zoals hierboven beschreven.
Goodwill wordt niet afgeschreven, maar wordt jaarlijks getoetst op bijzondere waardevermindering, of eerder wanneer er
een indicatie is dat de kasstroomgenererende eenheid mogelijk een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor
het toetsten op bijzondere waardeverminderingen wordt de goodwill toegerekend aan elk van de kasstroomgenererende
eenheden (of groepen van kasstroomgenererende eenheden) van de Groep die naar verwachting zullen profiteren van de
synergiën van de combinatie.
Indien de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid lager is dan de boekwaarde van de
kasstroomgenererende eenheid, wordt het bijzondere waardeverminderingsverlies eerst toegerekend om de boekwaarde
van eventuele aan de kasstroomgenererende eenheid toegerekende goodwill te verlagen en vervolgens aan de andere
activa van de kasstroomgenererende eenheid naar rato van de boekwaarde van elk actief in de kasstroomgenererende
eenheid. Een bijzonder waardeverminderingsverlies dat voor goodwill is opgenomen, wordt in een volgende periode niet
teruggenomen.
Bij verkoop van een kasstroomgenererende eenheid wordt het toerekenbare bedrag aan goodwill opgenomen in de
bepaling van de winst of het verlies bij verkoop.
Het beleid van de Groep ten aanzien van goodwill die voortvloeit uit de overname van een geassocieerde deelneming wordt
hieronder beschreven.
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Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures
Een geassocieerde onderneming is een entiteit waarop de Groep invloed van betekenis heeft en die noch een
dochteronderneming, noch een belang in een joint venture is. Deze invloed van betekenis is de mogelijkheid om deel te
nemen aan de financiële en operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar is geen zeggenschap of
gezamenlijke zeggenschap over dat beleid.
Een joint venture is een gezamenlijke overeenkomst waarbij de partijen, die gezamenlijke zeggenschap hebben over de
overeenkomst, rechten hebben op de nettoactiva van de gezamenlijke overeenkomst. Gezamenlijke zeggenschap is het
contractueel overeengekomen delen van de zeggenschap over een overeenkomst, die alleen bestaat wanneer beslissingen
over de relevante activiteiten unanieme instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen.
De overwegingen die worden gemaakt om te bepalen of er sprake is van invloed van betekenis of van gezamenlijke
zeggenschap, zijn vergelijkbaar met de overwegingen die nodig zijn om te bepalen of er sprake is van zeggenschap over
dochterondernemingen.
Deelnemingen in geassocieerde ondernemingen worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode vanaf de datum
waarop de invloed van betekenis begint. Bij de verwerving van de investering in een geassocieerde deelneming of een joint
venture wordt het surplus van de kostprijs van de investering ten opzichte van het aandeel van de Groep in de netto reële
waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen van de deelneming opgenomen als goodwill, die wordt opgenomen
in de boekwaarde van de investering. Het eventuele surplus van het aandeel van de Groep in de netto reële waarde van de
identificeerbare activa en verplichtingen ten opzichte van de kostprijs van de investering, na herbeoordeling, wordt
onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarin de investering is verworven.
De resultaten, activa en verplichtingen van geassocieerde deelnemingen of joint ventures worden in deze jaarrekening
verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, behalve wanneer de investering wordt geclassificeerd als aangehouden
voor verkoop, in welk geval deze wordt verwerkt in overeenstemming met IFRS 5.
Volgens de vermogensmutatiemethode wordt een investering in een geassocieerde onderneming of een joint venture in
eerste instantie tegen kostprijs in de geconsolideerde balans opgenomen en vervolgens aangepast om het aandeel van de
Groep in de winst of het verlies en de niet-gerealiseerde resultaten van de geassocieerde onderneming of joint venture op
te nemen. Wanneer het aandeel van de Groep in de verliezen van een geassocieerde onderneming of joint venture groter
is dan het belang van de Groep in die geassocieerde onderneming of joint venture (waaronder eventuele
langetermijnbelangen die in wezen deel uitmaken van de netto-investering van de Groep in de geassocieerde onderneming
of joint venture), stopt de Groep met het opnemen van haar aandeel in de verdere verliezen. Bijkomende verliezen worden
alleen opgenomen voor zover de Groep een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting is aangegaan of betalingen heeft
verricht namens de geassocieerde onderneming of joint venture.
De vereisten van IAS 36 worden toegepast om te bepalen of het noodzakelijk is een bijzonder waardeverminderingsverlies
op te nemen met betrekking tot de investering van de Groep in een geassocieerde onderneming of een joint venture. Indien
nodig wordt de volledige boekwaarde van de investering (inclusief goodwill) als één actief getest op bijzondere
waardevermindering in overeenstemming met IAS 36 door de realiseerbare waarde (de hoogste waarde van de
bedrijfswaarde en de reële waarde minus de verkoopkosten) te vergelijken met de boekwaarde.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt niet toegerekend aan een actief, noch aan goodwill die deel
uitmaakt van de boekwaarde van de investering. Elke terugname van dat bijzondere waardeverminderingsverlies wordt
opgenomen in overeenstemming met IAS 36 in de mate dat de realiseerbare waarde van de investering achtereenvolgens
toeneemt.
De Groep beëindigt de toepassing van de vermogensmutatiemethode vanaf de datum waarop de investering niet langer
een geassocieerde onderneming of een joint venture is. Indien de Groep een belang behoudt in de voormalige
geassocieerde deelneming of joint venture en het behouden belang een financieel actief is, waardeert de Groep het
behouden belang tegen reële waarde op die datum en wordt de reële waarde beschouwd als de reële waarde bij eerste
opname in overeenstemming met IFRS 9. Het verschil tussen de boekwaarde van de geassocieerde deelneming of een
joint venture op de datum waarop de vermogensmutatiemethode werd beëindigd, en de reële waarde van een eventueel
aangehouden belang en de eventuele opbrengsten uit de vervreemding van een deelbelang in de geassocieerde
deelneming of een joint venture wordt opgenomen in de bepaling van de winst of het verlies bij de vervreemding van de
geassocieerde deelneming of joint venture. Daarnaast verwerkt de Groep alle bedragen die voorheen in de nietgerealiseerde resultaten werden opgenomen met betrekking tot die geassocieerde deelneming op dezelfde basis als vereist
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zou zijn indien die geassocieerde deelneming de gerelateerde activa of verplichtingen rechtstreeks had afgestoten. Indien
een winst of verlies dat voorheen door die geassocieerde deelneming of joint venture in niet-gerealiseerde resultaten werd
opgenomen, naar de winst of het verlies zou worden overgeboekt bij de vervreemding van de gerelateerde activa of
verplichtingen, dan herclassificeert de Groep de winst of het verlies van het eigen vermogen naar winst of verlies (als een
herclassificatieaanpassing) op het moment dat de geassocieerde deelneming of joint venture wordt afgestoten.
Wanneer de Groep haar eigendomsbelang in een geassocieerde deelneming of joint venture vermindert, maar de Groep
de vermogensmutatiemethode blijft toepassen, dan herclassificeert de Groep het deel van de winst of het verlies dat
voorheen in de niet-gerealiseerde resultaten was opgenomen met betrekking tot die vermindering van het
eigendomsbelang, indien die winst of dat verlies zou worden geherclassificeerd naar de winst of het verlies bij de
vervreemding van de gerelateerde activa of verplichtingen.
Wanneer een groepsentiteit transacties uitvoert met een geassocieerde deelneming of een joint venture van de Groep,
worden winsten en verliezen die voortvloeien uit de transacties met de geassocieerde deelneming of joint venture alleen in
de geconsolideerde jaarrekening van de Groep opgenomen voor het aandeel van de belangen in de geassocieerde
deelneming of joint venture die niet gerelateerd zijn aan de Groep.
Vaste activa aangehouden voor verkoop
Vaste activa (en groepen activa die worden verkocht) die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop, worden
gewaardeerd tegen de laagste waarde van de boekwaarde en de reële waarde minus verkoopkosten.
Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop indien hun
boekwaarde zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door het voortgezette gebruik ervan. Aan deze
voorwaarde wordt alleen geacht te zijn voldaan wanneer de verkoop zeer waarschijnlijk is en het actief (of de groep activa
die wordt afgestoten) in zijn huidige staat beschikbaar is voor onmiddellijke verkoop. Het management moet zich verbinden
tot de verkoop die naar verwachting binnen één jaar na de datum van de classificatie in aanmerking komt voor erkenning
als een voltooide verkoop.
Wanneer de Groep zich verbindt tot een verkoopplan waarbij de zeggenschap over een dochteronderneming wordt
verloren, worden alle activa en passiva van die dochteronderneming geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
wanneer aan de hierboven beschreven criteria wordt voldaan, ongeacht of de Groep na de verkoop een minderheidsbelang
in haar voormalige dochteronderneming zal behouden.
Wanneer de Groep zich verbindt tot een verkoopplan dat de afstoting van een investering in een geassocieerde deelneming
of een deel van een investering in een geassocieerde deelneming omvat, wordt de investering, of het deel van de investering
in de geassocieerde deelneming dat zal worden afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer aan
de hierboven beschreven criteria is voldaan, en stopt de Groep met de toepassing van de vermogensmutatiemethode met
betrekking tot het deel dat is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop. Elk behouden deel van een investering in een
geassocieerde deelneming dat niet is geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wordt verder verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode.
Erkenning van opbrengsten
De Groep erkent inkomsten uit de volgende belangrijke bronnen:
•
Verkoop van groenestroomcertificaten;
•
Verkoop van elektriciteit geproduceerd door de windmolenparken;
•
Verkoop van garanties van oorsprong; en
•
Diensten

Verkoop van groenestroomcertificaten
Door het produceren van groene energie ontvangt de Groep groenestroomcertificaten. Afhankelijk van de productiefaciliteit
en het daaraan gekoppelde ondersteuningsmechanisme voor offshore windenergie, kunnen deze groenestroomcertificaten
worden verkocht aan een Belgische transmissienetbeheerder (TSO) tegen prijzen die worden bepaald door de modaliteiten
van het regulerende ondersteuningsmechanisme. De opbrengsten worden erkend op het moment dat de groene energie
wordt geproduceerd.

Verkoop van elektriciteit geproduceerd door de windmolenparken
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De Groep verkoopt elektriciteit in België via stroomafnameovereenkomsten. De belangrijkste prestatieverplichting van deze
contracten is de verkoop van elektriciteit. De opbrengsten worden erkend op het moment dat de elektriciteit het injectiepunt
bereikt, dat wil zeggen het verbindingspunt tussen de faciliteiten van de Groep en het Belgisch elektriciteitsnet.

Verkoop van garanties van oorsprong
Door groene energie in het Belgische elektriciteitsnet te injecteren, krijgt de Groep garanties van oorsprong. Afhankelijk
van de modaliteiten van de stroomafnameovereenkomsten worden deze garanties overgedragen of verkocht aan derden.
Opbrengsten worden opgenomen op het moment dat het volume en de prijs van de garanties van oorsprong met de koper
worden bepaald.

Diensten
De groep levert diensten in verband met de bouw en het onderhoud van offshore windparken. De omzet uit deze diensten
wordt doorheen de tijd erkend.
Leaseovereenkomsten
Voor alle leaseovereenkomsten met een leaseperiode van meer dan één jaar, wordt een ‘recht-op-gebruik’ actief
(gebruiksrecht) en een overeenkomstige leaseverplichting opgenomen op de datum waarop het geleasede actief
beschikbaar wordt gesteld voor gebruik. Gebruiksrechten worden opgenomen als onderdeel van de materiële vaste activa
en leaseverplichtingen als onderdeel van de rentedragende verplichtingen.
De leaseverplichting wordt gewaardeerd aan de contante waarde van de resterende leasebetalingen verdisconteerd aan
een vooraf bepaalde discontovoet. Parkwind Groep maakt gebruik van een discontovoet (“incremental borrowing rate”)
dewelke jaarlijks herzien wordt voor nieuwe contracten.
Het gebruiksrecht van de activa wordt, bij eerste erkenning van de leaseovereenkomst, gelijkgesteld aan de
leaseverplichting. In bepaalde gevallen worden de initiële directe kosten voor het afsluiten van de leaseovereenkomst
opgenomen in de waarde van het gebruiksrecht.
De leasetermijn wordt bepaald als de niet-opzegbare periode van de leaseovereenkomst waarbij rekening wordt gehouden
met de optie om de leaseovereenkomst te verlengen, wanneer het redelijk zeker is dat deze optie wordt uitgeoefend, of de
optie om de leaseovereenkomst vervroegd te beëindigen, wanneer het redelijk zeker is dat deze optie niet wordt
uitgeoefend.
Leasebetalingen worden opgesplitst in enerzijds een terugbetaling van de leaseverplichting en anderzijds een financiële
kost, waarbij de financiële kost verwerkt wordt in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Op die manier wordt een
constante interest gegenereerd op het uitstaande saldo van de leaseverplichting. Het gebruiksrecht wordt afgeschreven
over de levensduur van de activa of, indien korter, de leasetermijn.
Betalingen gedaan voor leaseovereenkomsten op korte termijn of leaseovereenkomsten met een geringe waarde worden
in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt op een lineaire basis over de duur van de leaseovereenkomst.
Vreemde valuta
Bij het opstellen van de jaarrekening van de individuele ondernemingen worden transacties in andere valuta's dan de
functionele valuta van de entiteit opgenomen tegen de wisselkoersen die gelden op de data van de transacties. Op elke
verslagdatum worden monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta's zijn uitgedrukt, omgerekend tegen de op
die datum geldende koersen. Niet-monetaire posten die tegen reële waarde worden geboekt en die in vreemde valuta zijn
uitgedrukt, worden omgerekend tegen de koersen die golden op de datum waarop de reële waarde werd bepaald.
Niet-monetaire posten die worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs in een vreemde valuta worden niet
omgerekend.
Wisselkoersverschillen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarin ze ontstaan, tenzij de
standaarden anders bepalen.
Financieringskosten
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Financieringskosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de verwerving, bouw of productie van in aanmerking komende
activa, zijnde activa die noodzakelijkerwijs een aanzienlijke productieperiode vereisen vooraleer ze gebruikt of verkocht
kunnen worden, worden bij de kostprijs van die activa opgeteld, totdat de activa in wezen gereed zijn voor het beoogde
gebruik of de beoogde verkoop.
Alle andere financieringskosten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarin ze worden
gemaakt.
Korte termijn- en lange termijn personeelsbeloningen
Er wordt een verplichting opgenomen voor beloningen die aan werknemers toekomen met betrekking tot loon, jaarlijks
verlof en ziekteverlof in de periode waarin de desbetreffende dienst wordt verleend, tegen het niet-verdisconteerde bedrag
van de beloningen die naar verwachting in ruil voor die dienst zullen worden betaald.
Verplichtingen opgenomen met betrekking tot korte termijnpersoneelsbeloningen worden gewaardeerd tegen het nietverdisconteerde bedrag van de beloningen die naar verwachting zullen worden betaald in ruil voor de betreffende
dienstverlening.
In België zijn werkgevers verplicht om een minimumrendement op toegezegde-bijdrageregelingen te garanderen
gedurende de hele loopbaan van de werknemer. Voor zover het wettelijk gegarandeerde rendement voldoende is gedekt
door de verzekeringsmaatschappij, heeft Parkwind Groep geen verdere betalingsverplichting jegens de
verzekeringsmaatschappij of de werknemer buiten de pensioenpremies die zijn opgenomen in de winst of het verlies over
het jaar waarin ze verschuldigd zijn. Parkwind Groep neemt de verplichting op tegen de intrinsieke waarde. Dit houdt in dat
bij de berekening van de verplichting slechts rekening wordt gehouden met het gegarandeerde minimumrendement tot aan
de verslagdatum.
Winstbelasting
De winstbelasting is de som van de actuele en uitgestelde belastingen.
a) Verschuldigde belasting
De verschuldigde belasting is gebaseerd op de belastbare winst van het jaar. De belastbare winst verschilt van de nettowinst
zoals die in de winst-en-verliesrekening wordt gerapporteerd, omdat het opbrengsten of kosten uitsluit die in een ander
boekjaar belastbaar of aftrekbaar zijn. Daarnaast worden ook opbrengsten die nooit belastbaar zijn en kosten die niet
aftrekbaar zijn uitgesloten. De verplichting van de Groep voor de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
belastingen wordt berekend aan de hand van de belastingtarieven die van toepassing zijn op het einde van het boekjaar.
b) Uitgestelde belastingen
Uitgestelde belastingen zijn de belastingen die naar verwachting verschuldigd of invorderbaar zijn op verschillen tussen de
boekwaarden van activa en passiva in de jaarrekening en de overeenkomstige belastinggrondslagen die worden gebruikt
bij de berekening van de belastbare winst, en worden verantwoord op basis van de ‘liabilitiy’ methode.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden over het algemeen opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen en
uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er belastbare winst beschikbaar
zal zijn waarmee aftrekbare tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend. Dergelijke activa en verplichtingen worden niet
opgenomen indien het tijdelijke verschil voortvloeit uit de eerste opname van goodwill of uit de eerste opname (anders dan
in een bedrijfscombinatie) van andere activa en verplichtingen in een transactie die geen invloed heeft op de fiscale winst
of op de boekhoudkundige winst. Uitgestelde belastingverplichtingen worden eveneens niet opgenomen als het tijdelijke
verschil voortkomt uit de initiële herkenning van goodwill.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen die voortvloeien uit
investeringen in dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen en belangen in joint ventures, behalve wanneer
de Groep in staat is om de terugdraaiing van het tijdelijke verschil te beheersen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke
verschil niet in de nabije toekomst zal worden teruggedraaid. Uitgestelde belastingvorderingen die voortvloeien uit
verrekenbare tijdelijke verschillen die verband houden met dergelijke investeringen en belangen worden alleen opgenomen
voor zover het waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winsten zullen zijn om de voordelen van de tijdelijke verschillen
te benutten en het waarschijnlijk is dat deze in de nabije toekomst zullen worden teruggedraaid.
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De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum herzien en verminderd in de mate dat
het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om de vordering geheel of gedeeltelijk
te kunnen realiseren.
Uitgestelde belastingen worden berekend tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn in de
periode waarin de verplichting wordt afgewikkeld, of de vordering wordt gerealiseerd op basis van de belastingtarieven die
van toepassing zijn op het einde van het boekjaar.
De waardering van de uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die zouden
voortvloeien uit de wijze waarop de Groep aan het einde van de verslagperiode de boekwaarde van haar activa en
verplichtingen verwacht te realiseren of af te wikkelen.
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer er een wettelijk afdwingbaar recht bestaat
om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en wanneer ze betrekking hebben op
winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven en de Groep de intentie heeft om haar actuele
belastingvorderingen en -verplichtingen op een netto basis te verrekenen.
c) Verschuldigde belasting en uitgestelde belastingen voor het boekjaar
Actuele en uitgestelde belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behalve wanneer ze betrekking
hebben op posten die zijn opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten of rechtstreeks in het eigen vermogen, in welk geval
de actuele en uitgestelde belastingen ook worden opgenomen in respectievelijk niet-gerealiseerde resultaten of
rechtstreeks in het eigen vermogen. Indien de actuele belasting of uitgestelde belastingen voortvloeien uit de eerste
verwerking van een bedrijfscombinatie, wordt het belastingeffect opgenomen in de boekhoudkundige verwerking van de
bedrijfscombinatie.
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen die worden aangehouden voor gebruik in productie of levering van goederen of diensten voor
verhuur aan derden, of voor administratieve doeleinden worden in de balans opgenomen tegen kostprijs, verminderd met
eventuele cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De initiële schatting van de
verwachte kosten voor de ontmanteling van een windmolenpark aan het einde van de concessietermijn wordt opgenomen
in de kostprijs van het betreffende windmolenpark indien aan de opnamecriteria voor een voorziening is voldaan.
Windparken in aanbouw, en technische installaties die worden aangehouden voor doeleinden die nog niet zijn vastgesteld,
worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderings-verliezen. De kostprijs
omvat de professionele honoraria en, voor in aanmerking komende activa, de financieringskosten die worden geactiveerd
in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep. De afschrijving van deze activa vangt
aan wanneer de activa klaar zijn voor het beoogde gebruik.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Meubilair, installaties en kantoormateriaal worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de gecumuleerde
afschrijvingen en de gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen.
Afschrijvingen worden opgenomen om de kostprijs van activa (met uitzondering van terreinen en activa in aanbouw)
verminderd met de restwaarde lineair af te schrijven over de gebruiksduur op de volgende basis:
•
Installaties 5% per jaar
•
Gebouwen 10-20% per jaar
•
Meubilair 20% per jaar
•
Materiaal 20-33,33% per jaar
•
Gebruiksrechten: de gebruiksduur van het actief of, indien korter, de leaseperiode
De geschatte gebruiksduur, de restwaarde en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elke verslagperiode
herzien, waarbij het effect van eventuele schattingswijzigingen prospectief wordt verwerkt.
Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen wanneer het wordt afgestoten of wanneer er geen
toekomstige economische voordelen worden verwacht van het voortgezette gebruik van het actief. De winst of het verlies
dat ontstaat bij de vervreemding of buitengebruikstelling van een actief wordt bepaald als verschil tussen de
verkoopopbrengst en de boekwaarde van het actief en wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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Immateriële vaste activa
Immateriële activa met een beperkte gebruiksduur, die afzonderlijk worden verworven, worden gewaardeerd tegen kostprijs
verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderings-verliezen. De
afschrijvingen worden lineair over de geschatte gebruiksduur opgenomen. De geschatte gebruiksduur en de
afschrijvingsmethode worden aan het einde van elke verslagperiode herzien, waarbij het effect van eventuele
schattingswijzigingen prospectief wordt verwerkt.
Immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur, die afzonderlijk worden verworven, worden gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.
a) Intern gegenereerde immateriële activa - uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden als kost opgenomen in de periode waarin ze worden gedaan.
Een intern gegenereerd immaterieel actief dat voortvloeit uit de ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase van een intern
project) wordt opgenomen als en slechts als alle volgende voorwaarden zijn aangetoond:
•
de technische haalbaarheid van de voltooiing van het immaterieel actief zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik
of verkoop;
•
de intentie om het immaterieel actief te voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
•
de mogelijkheid om het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen;
•
hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren;
•
de beschikbaarheid van voldoende technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en
het immaterieel actief te gebruik of te verkopen en;
•
het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens de ontwikkeling
ervan op betrouwbare wijze te meten.
Het bedrag dat in eerste instantie wordt opgenomen voor intern gegenereerde immateriële activa is de som van de uitgaven
die zijn gedaan vanaf de datum waarop het immaterieel actief voor het eerst voldoet aan de hierboven vermelde
opnamecriteria. Indien geen intern gegenereerd immaterieel actief kan worden erkend, worden de ontwikkelingskosten in
de winst-en-verliesrekening opgenomen in de periode waarin ze worden gemaakt.
Na de eerste opname worden intern gegenereerde immateriële activa gerapporteerd tegen kostprijs verminderd met de
geaccumuleerde afschrijvingen en geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen, op dezelfde basis als
immateriële activa die afzonderlijk worden verworven.
b) Buitengebruikstelling van immateriële activa
Een immaterieel actief wordt niet langer in de balans opgenomen bij vervreemding, of wanneer er geen toekomstige
economische voordelen van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. Winsten of verliezen die voortvloeien uit het
niet langer opnemen van een immaterieel actief, gewaardeerd als het verschil tussen de netto-opbrengst bij afstoting en de
boekwaarde van het actief, worden in de winst- en verliesrekening opgenomen.
c) Bijzondere waardevermindering van materiële en immateriële activa met uitzondering van goodwill
Op elke verslagdatum beoordeelt de Groep de boekwaarde van haar materiële en immateriële activa om te bepalen of er
aanwijzingen zijn dat deze activa een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan. Indien een dergelijke aanwijzing
bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat om de omvang van het bijzondere
waardeverminderingsverlies te bepalen. Indien het actief geen kasstromen genereert die onafhankelijk zijn van andere
activa, schat de Groep de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer een redelijke en consistente toewijzingsbasis kan worden geïdentificeerd, worden algemene bedrijfsactiva ook
toegewezen aan individuele kasstroomgenererende eenheden, of anders worden ze toegewezen aan de kleinste groep van
kasstroomgenererende eenheden waarvoor een redelijke en consistente toewijzingsbasis kan worden geïdentificeerd.
Immateriële en materiële activa met een onbepaalde gebruiksduur worden ten minste jaarlijks getest op bijzondere
waardevermindering en telkens wanneer er een aanwijzing is dat het actief mogelijk een bijzondere waardevermindering
heeft ondergaan.
De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en de bedrijfswaarde. Bij de
beoordeling van de bedrijfswaarde worden de geschatte toekomstige kasstromen verdisconteerd tot hun actuele waarde
met behulp van een disconteringsvoet vóór belasting die een weergave is van de huidige marktbeoordelingen van de
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tijdswaarde van geld en de risico's die specifiek zijn voor het actief en waarvoor de schattingen van de toekomstige
kasstromen niet zijn aangepast.
Indien de realiseerbare waarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) lager wordt geschat dan zijn
boekwaarde, dan wordt de boekwaarde van het actief (of de kasstroomgenererende eenheid) verminderd tot zijn
realiseerbare waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening
opgenomen.
Indien een bijzonder waardeverminderingsverlies vervolgens wordt teruggenomen, wordt de boekwaarde van het actief (of
de kasstroomgenererende eenheid) verhoogd tot de herziene schatting van zijn realiseerbare waarde, maar wel zodanig
dat de verhoogde boekwaarde niet hoger is dan de boekwaarde die zou zijn bepaald als er in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of de kasstroomgenererende eenheid) was opgenomen. Een
terugboeking van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Financiële Instrumenten
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans van de Groep opgenomen wanneer de Groep partij wordt
bij de contractuele bepalingen van het instrument.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving of uitgifte van financiële activa en financiële verplichtingen (anders dan
financiële activa en financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening) worden bij de eerste opname toegevoegd aan of afgetrokken van de reële waarde van de financiële activa
of financiële verplichtingen. Transactiekosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving van financiële activa
of financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
De volgende financiële activa worden opgenomen:
•
Leningen aan verbonden partijen;
•
Eigenvermogensinstrumenten aangehouden in andere entiteiten;
•
Vorderingen met inbegrip van handelsvorderingen en andere vorderingen; en
•
Afgeleide financiële instrumenten.
a) Financiële activa
Alle opgenomen financiële activa worden vervolgens in hun geheel gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of reële
waarde, afhankelijk van de classificatie van de financiële activa.

(i)

Classificatie van financiële activa

Schulden die aan de volgende voorwaarden voldoen, worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs:
•
het financieel actief wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel dat tot doel heeft financiële activa aan te
houden om contractuele kasstromen te innen; en
•
de contractuele bepalingen van het financieel actief geven op bepaalde data aanleiding tot kasstromen die
uitsluitend bestaan uit betalingen van de hoofdsom en rente op de uitstaande hoofdsom.

(ii) Geamortiseerde kosten- en effectieve-rentemethode
De effectieve rente methode is de methode van:
•
Berekening van de geamortiseerde kostprijs van een schuldinstrument; en
•
Toewijzing van rentebaten over de betreffende periode.
Voor financiële activa is de effectieve rentevoet de rentevoet die de geschatte toekomstige kasontvangsten (inclusief alle
betaalde of ontvangen vergoedingen en punten die integraal deel uitmaken van de effectieve rentevoet, transactiekosten
en andere premies of kortingen), exclusief verwachte kredietverliezen, gedurende de verwachte looptijd van het
schuldbewijs of, indien van toepassing, een kortere periode, exact verdisconteert tot de brutoboekwaarde van het
schuldbewijs bij de eerste opname.
De geamortiseerde kostprijs van een financieel actief is het bedrag waarvoor het financieel actief bij de eerste opname
wordt gewaardeerd, verminderd met de aflossingen op de hoofdsom, plus de cumulatieve afschrijving met behulp van de
effectieve-rentemethode van een eventueel verschil tussen dat initieel bedrag en het vervalbedrag, gecorrigeerd voor een
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eventuele verliesverrekening. De brutoboekwaarde van een financieel actief is de geamortiseerde kostprijs van een
financieel actief alvorens te worden aangepast voor een eventuele verliesverrekening.
Rentebaten worden opgenomen met behulp van de effectieve-rentemethode voor schuldinstrumenten die vervolgens tegen
geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd.

(iii) Financiële activa tegen reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
Schuldinstrumenten die aan de volgende voorwaarden voldoen, worden vervolgens tegen reële waarde gewaardeerd via
de niet-gerealiseerde resultaten (FVTOCI):
•
het financieel actief wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel wordt bereikt door zowel het
verzamelen van contractuele kasstromen als het verkopen van de financiële activa; en
•
de contractuele bepalingen van het financieel actief geven op bepaalde data aanleiding tot kasstromen die
uitsluitend bestaan uit betalingen van de hoofdsom en rente op de uitstaande hoofdsom.

(iv) Financiële activa aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen via winst- en verliesrekening
Financiële activa worden gewaardeerd aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening (FVTPL) wanneer niet aan de voorwaarden van de bovengenoemde categorieën is voldaan of wanneer de
Groep de onherroepelijke keuze heeft gemaakt om schuldinstrumenten die tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de niet-gerealiseerde resultaten worden gewaardeerd op te nemen met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Deze keuze is onherroepelijk en mag alleen worden gebruikt om
tegenstrijdigheden in de waardering bij de eerste opname te elimineren of te verminderen.
Deze financiële activa worden bij de eerste opname opgenomen tegen reële waarde, inclusief eventuele transactiekosten
die rechtstreeks aan deze financiële activa zijn toe te wijzen. Na de initiële opname worden de activa gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.
b) Bijzondere waardevermindering van financiële instrumenten
De Groep neemt een voorziening op voor verwachte kredietverliezen op beleggingen in schuldinstrumenten die worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, handelsvorderingen en leningen aan verbonden partijen. Het bedrag van de
verwachte kredietverliezen wordt op elke verslagdatum bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in het
kredietrisico sinds de eerste opname van het desbetreffende financiële instrument.
De Groep neemt voor handelsvorderingen altijd het levenslange ECL op. De verwachte kredietverliezen op deze financiële
activa worden geschat aan de hand van een voorzieningenmatrix op basis van de historische ervaring van de Groep met
kredietverliezen, aangepast voor factoren die specifiek zijn voor de debiteuren, de algemene economische omstandigheden
en een beoordeling van zowel de huidige als de verwachte richting van de omstandigheden op de verslagdatum, met
inbegrip van de tijdswaarde van geld indien van toepassing.
Voor alle andere financiële instrumenten erkent de Groep het levenslange ECL wanneer het kredietrisico sinds de eerste
opname aanzienlijk is toegenomen. Indien het kredietrisico op het financiële instrument echter niet significant is toegenomen
sinds de eerste opname, waardeert de Groep de voorziening voor verwachtte kredietverliezen voor dat financiële instrument
tegen een bedrag dat gelijk is aan het 12-maands ECL.
Het levenslange ECL vertegenwoordigt de verwachte kredietverliezen die zullen voortvloeien uit alle mogelijke gevallen van
wanbetaling gedurende de verwachte looptijd van een financieel instrument. Daarentegen vertegenwoordigt 12-maands
ECL het deel van het levenslange ECL dat naar verwachting zal voortvloeien uit gebeurtenissen in verband met het in
gebreke blijven op een financieel instrument die binnen 12 maanden na de verslagdatum mogelijk zijn.

(i)

Significante toename van kredietrisico

Bij de beoordeling of het kredietrisico op een financieel instrument aanzienlijk is toegenomen sinds de eerste opname,
vergelijkt de Groep het risico van wanbetaling op een financiële instrument op de rapporteringsdatum met het risico dat het
financiële instrument op de datum van de eerste opname in gebreke blijft. Bij deze beoordeling houdt de Groep rekening
met zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie die redelijk en gefundeerd is, met inbegrip van historische ervaringen en
toekomstgerichte informatie die beschikbaar is zonder onnodige kosten of inspanningen. Toekomstgerichte informatie
omvat de toekomstperspectieven van de sectoren waarin de debiteuren van de Groep actief zijn, verkregen uit rapporten
van economische deskundigen, financiële analisten, overheidsinstellingen en andere soortgelijke organisaties, evenals
aandacht voor diverse externe bronnen van actuele en verwachte economische informatie die betrekking hebben op de
kernactiviteiten van de Groep. De Groep beschouwt dat een financieel actief een laag kredietrisico heeft wanneer het actief
een externe kredietrating 'investment grade' heeft, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde definitie of, als er geen
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externe rating beschikbaar is, het actief een interne rating 'performing' heeft. Performing betekent dat de tegenpartij een
sterke financiële positie heeft en dat er geen achterstallige bedragen zijn.

(ii) Definitie van wanbetaling
De Groep beschouwt het volgende als een geval van wanbetaling in het kader van het intern kredietrisicobeheer, aangezien
uit ervaring blijkt dat financiële activa die aan een van de volgende criteria voldoen doorgaans niet kunnen worden
gerecupereerd:
•
wanneer er sprake is van een schending van financiële convenanten door de debiteur; of
•
informatie die intern is ontwikkeld of uit externe bronnen is verkregen, aangeeft dat het onwaarschijnlijk is dat de
debiteur zijn crediteuren, waaronder de Groep, volledig zal betalen (zonder rekening te houden met eventuele
zekerheden die de Groep in bezit heeft).
Ongeacht de bovenstaande analyse, is de Groep van mening dat er sprake is van wanbetaling wanneer een financieel
actief meer dan 180 dagen achterstallig is, tenzij de Groep over redelijke en aantoonbare informatie beschikt om aan te
tonen dat een meer achterstallig wanbetalingscriterium geschikter is.

(iii) Afschrijvingsbeleid
De Groep schrijft een financieel actief af wanneer er informatie is die erop wijst dat de debiteur in ernstige financiële
moeilijkheden verkeert en er geen realistisch vooruitzicht is op inning, bijvoorbeeld wanneer de debiteur in vereffening is
gesteld of een faillissementsprocedure is gestart, of in het geval van handelsvorderingen, wanneer de bedragen meer dan
180 dagen achterstallig zijn, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Financiële activa die zijn afgeschreven, kunnen
nog steeds worden onderworpen aan activiteiten in het kader van de invorderingsprocedures van de Groep, waarbij in
voorkomend geval rekening wordt gehouden met juridisch advies. Eventuele terugnames worden in de winst-enverliesrekening opgenomen.

(iv) Waardering en opname van verwachte kredietverliezen
De waardering van de verwachte kredietverliezen is een functie van de kans op wanbetaling, het verlies bij wanbetaling
(dat wil zeggen de omvang van het verlies bij wanbetaling) en blootstelling aan wanbetaling. De beoordeling van de kans
op wanbetaling en het verlies bij wanbetaling is gebaseerd op historische gegevens die zijn aangepast aan de hand van de
hierboven beschreven toekomstgerichte informatie.
Wat betreft de blootstelling aan wanbetaling, voor financiële activa wordt dit vertegenwoordigd door de bruto boekwaarde
van de activa op de verslagdatum.
Voor financiële activa wordt het verwachte kredietverlies geschat als het verschil tussen alle contractuele kasstromen die
aan de Groep toekomen volgens het contract en alle kasstromen die de Groep verwacht te ontvangen, verdisconteerd
tegen de oorspronkelijke effectieve rente.
De Groep neemt een bijzondere waardevermindering op in de winst-en-verliesrekening voor alle financiële instrumenten
met een overeenkomstige aanpassing van hun boekwaarde via een voorziening voor verwachtte kredietverliezen.
c)
Afboeking van financiële activa
De Groep neemt een financieel actief niet langer in de balans op wanneer de contractuele rechten op de kasstromen uit
het actief aflopen, of wanneer zij het financieel actief en nagenoeg alle risico's en voordelen van eigendom van het actief
aan een andere entiteit overdraagt. Indien de Groep niet nagenoeg alle risico's en voordelen van eigendom van het actief
overdraagt of behoudt en de zeggenschap over het overgedragen actief behoudt, neemt de Groep haar behouden belang
in het actief en een daarmee samenhangende verplichting op voor de bedragen die zij mogelijk moet betalen. Indien de
Groep nagenoeg alle risico's en voordelen van eigendom van een overgedragen financieel actief behoudt, blijft de Groep
het financieel actief opnemen en neemt zij tevens een lening op als onderpand voor de ontvangen opbrengsten.
Bij het niet langer opnemen van een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt het verschil tussen
de boekwaarde van het actief en de som van de ontvangen en te ontvangen vergoeding in de winst- en verliesrekening
opgenomen.
Financiële verplichtingen en eigen vermogen

Classificatie als financiële verplichting of eigen vermogen
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Schuld- en eigenvermogensinstrumenten worden geclassificeerd als financiële verplichtingen of als eigen vermogen in
overeenstemming met de inhoud van de contractuele overeenkomsten en de definities van een financiële verplichting en
een eigenvermogensinstrument.

Eigenvermogensinstrumenten
Een eigenvermogensinstrument is elk contract dat een resterend belang in de activa van een entiteit aantoont na aftrek van
al haar verplichtingen. Door de Groep uitgegeven eigenvermogensinstrumenten worden opgenomen tegen de ontvangen
opbrengsten, na aftrek van directe uitgiftekosten.
Inkoop van eigenvermogensinstrumenten van de Groep wordt rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen en
afgetrokken. Er wordt geen winst of verlies opgenomen in de winst- en verliesrekening bij de aankoop, verkoop, uitgifte of
annulering van de eigenvermogensinstrumenten van de Groep.
a) Financiële verplichtingen
Alle financiële verplichtingen worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieverentemethode.

Financiële verplichtingen die vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd
i.
Financiële verplichtingen die niet:
een voorwaardelijke vergoeding van een overnemende partij bij een bedrijfscombinatie zijn,
voor handelsdoeleinden gehouden worden, of
aangemerkt worden als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winsten verliesrekening, worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieverentemethode.
De effectieve-rentemethode is een methode om de geamortiseerde kostprijs van een financiële verplichting te berekenen
en de rentelasten toe te rekenen aan de desbetreffende periode. De effectieve rentevoet is de rentevoet die de geschatte
toekomstige contante betalingen (inclusief alle betaalde of ontvangen vergoedingen en punten die integraal deel uitmaken
van de effectieve rentevoet, transactiekosten en andere premies of kortingen) gedurende de verwachte looptijd van de
financiële verplichting, of (indien van toepassing) een kortere periode, exact verdisconteert tot de geamortiseerde kostprijs
van een financiële verplichting.

ii.

Niet langer opnemen van financiële verplichtingen

De Groep neemt de financiële verplichtingen niet langer in de balans op wanneer, en alleen wanneer, de verplichtingen van
de Groep worden nagekomen, geannuleerd of verlopen zijn. Het verschil tussen de boekwaarde van de financiële
verplichting die niet langer in de balans wordt opgenomen en de betaalde en te betalen vergoeding wordt in de winst-enverliesrekening opgenomen.
Wanneer de Groep een schuldbewijs met de bestaande kredietverstrekker ruilt tegen een ander schuldbewijs met
substantieel andere voorwaarden, wordt een dergelijke ruil verwerkt als een delging van de oorspronkelijke financiële
verplichting en de opname van een nieuwe financiële verplichting. Op dezelfde manier verwerkt de Groep een substantiële
wijziging van de voorwaarden van een bestaande verplichting of een deel daarvan als een delging van de oorspronkelijke
financiële verplichting en de opname van een nieuwe verplichting. Er wordt verondersteld dat de voorwaarden substantieel
verschillen als de actuele waarde van de kasstromen onder de nieuwe voorwaarden, inclusief eventuele betaalde
vergoedingen na aftrek van ontvangen vergoedingen en verdisconteerd met behulp van de oorspronkelijke effectieve
rentevoet, ten minste 10 procent verschilt van de contante waarde van de resterende kasstromen van de oorspronkelijke
financiële verplichting. Indien de wijziging niet substantieel is, dient het verschil tussen:
1) de boekwaarde van de verplichting vóór de wijziging; en
2) de contante waarde van de kasstromen na aanpassing in de winst-en-verliesrekening opgenomen te worden als
winst of verlies van de aanpassing binnen andere winsten en verliezen.
Afgeleide financiële instrumenten
De Groep gaat verschillende afgeleide financiële instrumenten aan om de blootstelling aan rentevoeten te beheren, inclusief
renteswaps.
Meer details over de afgeleide financiële instrumenten zijn te vinden in toelichting 6.
Derivaten worden initieel opgenomen tegen reële waarde op de datum waarop een derivatencontract wordt afgesloten en
worden vervolgens op elke verslagdatum geherwaardeerd naar hun reële waarde. De resulterende winst of het resulterende
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verlies wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen, tenzij het derivaat aangewezen is en effectief is als
afdekkingsinstrument, in welk geval het tijdstip van opname in de winst- en verliesrekening afhankelijk is van de aard van
de afdekkingsrelatie.
Een derivaat met een positieve reële waarde wordt opgenomen als financieel actief, terwijl een derivaat met een negatieve
reële waarde wordt opgenomen als financiële verplichting. Derivaten worden niet gesaldeerd in de jaarrekening, tenzij de
Groep zowel het wettelijk recht als de intentie heeft om te salderen.
b) Hedge accounting
De Groep heeft bepaalde derivaten afgesloten als afdekkingsinstrumenten voor het renterisico in kasstroomafdekkingen.
Bij het aangaan van de afdekkingsrelatie documenteert de Groep de relatie tussen het afdekkingsinstrument en de
afgedekte positie, samen met haar doelstellingen op het gebied van risicobeheer en haar strategie voor het aangaan van
diverse afdekkingstransacties. Bovendien documenteert de Groep, zowel bij het aangaan van de afdekkingstransactie als
op permanente basis, of het afdekkingsinstrument effectief is in het compenseren van veranderingen in de kasstromen van
de afgedekte positie die zijn toe te schrijven aan het afgedekte risico, dat wil zeggen wanneer de afdekkingsrelaties voldoen
aan alle onderstaande vereisten inzake afdekkingseffectiviteit:
•
Er is een economische relatie tussen de afgedekte positie en het afdekkingsinstrument;
•
Het effect van het kredietrisico domineert de waardeveranderingen die voortvloeien uit die economische relatie
niet; en
•
De afdekkingsverhouding van de afdekkingsrelatie is dezelfde als diegene die voortvloeit uit de hoeveelheid van
de afgedekte positie die de Groep daadwerkelijk afdekt en de hoeveelheid van het afdekkingsinstrument die de
Groep daadwerkelijk gebruikt om de hoeveelheid van afgedekte positie af te dekken.
Indien een afdekkingsrelatie niet langer voldoet aan de vereiste voor afdekkingseffectiviteit met betrekking tot de
afdekkingsrelatie, maar de doelstelling van het risicobeheer voor die aangewezen afdekkingsrelatie dezelfde blijft, past de
Groep de afdekkingsrelatie aan (dat wil zeggen herbalancering van de afdekking) zodat deze opnieuw voldoet aan de
kwalificatiecriteria.

Kasstroomafdekkingen
Het effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van derivaten en andere in aanmerking komende
afdekkingsinstrumenten die als kasstroomafdekking worden aangemerkt, wordt opgenomen in de niet-gerealiseerde
resultaten en gecumuleerd onder de rubriek kasstroomafdekkingsreserve, beperkt tot de cumulatieve verandering in de
reële waarde van de afgedekte positie vanaf het moment van aangaan van de afdekking. De winst of het verlies met
betrekking tot het ineffectieve deel wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen en wordt in het netto
financieel resultaat opgenomen.
Bedragen die eerder in het niet-gerealiseerde resultaat zijn opgenomen (OCI) en in het eigen vermogen zijn geaccumuleerd,
worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening in de perioden waarin de afgedekte positie invloed heeft op de winst
of het verlies, op dezelfde regel als de opgenomen afgedekte positie.
Indien de Groep verwacht dat een deel of het geheel van het in de kasstroomafdekkingsreserve geaccumuleerde verlies in
de toekomst niet zal worden teruggevorderd, dan wordt dat bedrag onmiddellijk naar de winst- en verliesrekening
overgeboekt.
De Groep beëindigt de hedge accounting alleen wanneer de afdekkingsrelatie (of een deel daarvan) niet langer voldoet aan
de kwalificerende criteria (na herbalancering, indien van toepassing). Dit omvat gevallen waarin het afdekkingsinstrument
afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend. De beëindiging wordt prospectief verwerkt. Elke winst of verlies
opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en gecumuleerd in de kasstroomafdekkingsreserve op dat moment, blijft in het
eigen vermogen en wordt geherclassificeerd naar winst of verlies wanneer de verwachte transactie plaatsvindt. Wanneer
verwacht wordt dat een verwachte transactie niet meer zal plaatsvinden, wordt de winst of het verlies dat is opgebouwd in
de kasstroomafdekkingsreserve onmiddellijk geherclassificeerd naar de winst of het verlies.
Geldmiddelen en korte termijndeposito’s
Geldmiddelen en korte termijndeposito’s in het overzicht van de financiële positie omvatten banktegoeden en kortlopende
deposito's met een looptijd van drie maanden of minder, die onderhevig zijn aan een onbeduidend risico op
waardeveranderingen.
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In het kader van het geconsolideerde kasstroomoverzicht bestaan de geldmiddelen en kasequivalenten uit geldmiddelen
en kortlopende deposito's, zoals hierboven gedefinieerd, na aftrek van uitstaande bankschulden, aangezien deze worden
beschouwd als een integraal onderdeel van het kasbeheer van de Groep.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden erkend als er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal
voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Wanneer de subsidie betrekking heeft op een kostenpost, dan wordt
deze systematisch als inkomen opgenomen over de perioden waarin de gerelateerde kosten waarvoor de subsidie is
bedoeld als last worden opgenomen. Wanneer de subsidie betrekking heeft op een actief, wordt zij in gelijke mate als bate
opgenomen over de verwachte gebruiksduur van het desbetreffende actief.
Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen wanneer de Groep een bestaande verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk) heeft
als gevolg van een gebeurtenis in het verleden, het waarschijnlijk is dat de Groep verplicht zal zijn om die verplichting af te
wikkelen en een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het bedrag van de verplichting.
Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is de beste inschatting van de vergoeding die nodig is om de bestaande
verplichting op de verslagdatum af te wikkelen, rekening houdend met de risico's en onzekerheden die aan de verplichting
verbonden zijn.
Wanneer een voorziening wordt gewaardeerd op basis van de kasstromen die worden geschat om de huidige verplichting
af te wikkelen, is de boekwaarde ervan de actuele waarde van die kasstromen (wanneer het effect van de tijdswaarde van
geld materieel is).
Wanneer verwacht wordt dat sommige of alle economische voordelen die nodig zijn om een voorziening af te wikkelen
zullen worden geïnd van een derde partij, wordt een vordering opgenomen als een actief indien het vrijwel zeker is dat de
terugbetaling zal worden ontvangen en het bedrag van de vordering op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
a) Verlieslatende contracten
De huidige verplichtingen die voortvloeien uit verlieslatende contracten worden opgenomen en gewaardeerd als
voorzieningen. Een verlieslatend contract wordt geacht te bestaan wanneer de Groep een contract heeft waarbij de
onvermijdelijke kosten om aan de verplichtingen uit hoofde van het contract te voldoen hoger liggen dan de economische
voordelen die naar verwachting uit het contract worden ontvangen.
b) Ontmantelingsverplichting
De Groep legt een voorziening aan voor de ontmantelingskosten van windmolens en ander technisch materieel.
Ontmantelingskosten worden geboekt tegen de actuele waarde van de verwachte kosten om de verplichting af te wikkelen
op basis van geschatte kasstromen en worden opgenomen als onderdeel van de kostprijs van het desbetreffende actief.
De kasstromen worden verdisconteerd tegen het huidige tarief vóór belastingen dat de specifieke risico's van de
ontmantelingsverplichting weerspiegelt. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden de verplichtingen voor
ontmanteling en herstel berekend op basis van een concessieperiode van twintig jaar.
De afwikkeling van de disconteringsvoet wordt in de winst-en-verliesrekening als financiële kost opgenomen. De geschatte
toekomstige kosten van ontmanteling worden jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. Wijzigingen in de geschatte
toekomstige kosten of in de toegepaste disconteringsvoet worden toegevoegd aan of afgetrokken van de kosten van het
actief.
c) Belangrijke boekhoudkundige beoordelingen en schattingen
De opstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep vereist dat het management beoordelingen, schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op het gerapporteerde bedrag aan opbrengsten, kosten, activa en
verplichtingen, en de bijbehorende toelichtingen, en de toelichting over de voorwaardelijke verplichtingen. Onzekerheid
over deze veronderstellingen en schattingen kan leiden tot uitkomsten die een materiële aanpassing van de boekwaarde
van de betrokken activa of verplichtingen in toekomstige perioden vereisen.
Meer informatie over de blootstelling van de Groep aan risico's en onzekerheden is te vinden in toelichting 22.
Beoordelingen
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Bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep heeft het management de volgende
oordelen gevormd, die het meest significante effect hebben op de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
bedragen:

i.

Consolidatie van entiteiten waarin de Groep een meerderheid van de stemrechten bezit

De Groep is van mening dat zij Oriel Windfarm Ltd (”Oriel”) controleert, ook al bezit zij minder dan 50% van het eigen
vermogen. Dit komt omdat de groep 80% van de stemrechten in handen heeft met een aandeel van 20% in het eigen
vermogen.

ii.

Uitsluiting van de consolidatie van entiteiten waarin de Groep de meerderheid van de stemrechten bezit

De deelneming die door Parkwind NV in North Sea Wind CV(0,66%) wordt gehouden, is geboekt als een financieel actief
dat tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening wordt gewaardeerd. Het
doel van North Sea Wind is het verstrekken van een lening aan Parkwind voor een bedrag van EUR 15.000,0 duizend om
de rente te ontvangen op het uitstaande leningsbedrag. De inkomsten die door North Sea Wind CV worden gegenereerd
worden achteraf verdeeld over de verschillende aandeelhouders. In 2018 werd North Sea Wind CV verwerkt als een
dochteronderneming van Parkwind Groep.
De wijziging in de boekhoudkundige verwerking werd veroorzaakt door de kapitaalverhoging van de B-aandelen (publieke
plaatsing), met als gevolg een verwatering van de participatie aangehouden door Parkwind Groep. Een presentatie van
North Sea Wind CV als financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening geeft de economische realiteit van de transactie beter weer, aangezien de lening die door North
Sea Wind CV aan Parkwind NV is verstrekt nu als financiële verplichting wordt opgenomen. Deze lening was niet zichtbaar
in de geconsolideerde balans van Parkwind Groep indien North Sea Wind CV nog als een dochteronderneming van
Parkwind zou worden verwerkt.
Schattingen en aannames
De belangrijkste veronderstellingen met betrekking tot de toekomst en andere belangrijke bronnen van
schattingsonzekerheden op de verslagdatum, die een belangrijk risico in zich dragen van een materiële aanpassing van de
boekwaarde van activa en verplichtingen in het volgende boekjaar, worden hieronder beschreven. De Groep heeft haar
veronderstellingen en schattingen gebaseerd op parameters die beschikbaar waren toen de geconsolideerde jaarrekening
werd opgesteld. Bestaande omstandigheden en veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen kunnen echter
veranderen als gevolg van marktwijzigingen of omstandigheden die zich voordoen buiten de controle van de Groep.
Dergelijke veranderingen komen tot uiting in de aannames wanneer deze zich voordoen.

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa
Er is sprake van een bijzondere waardevermindering wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende
eenheid (hierna "KGE" genoemd) hoger is dan de realiseerbare waarde, zijnde de hoogste van de reële waarde minus de
vervreemdingskosten en de bedrijfswaarde. De berekening van de reële waarde minus de verkoopkosten is gebaseerd op
beschikbare gegevens van bindende verkooptransacties, uitgevoerd op zakelijke, objectieve grondslag, voor soortgelijke
activa of waarneembare marktprijzen minus de marginale kosten van de verkoop van het actief. De berekening van de
bedrijfswaarde is gebaseerd op een discounted cash flow ('DCF') model. De kasstromen worden afgeleid uit het budget
over de geschatte gebruiksduur van een KGE (de kortste van de concessieperiode, de technische levensduur of de
economische levensduur) en omvatten geen herstructureringsactiviteiten waartoe de Groep zich nog niet heeft verbonden
of belangrijke toekomstige investeringen die de prestaties van de activa van de KGE die worden getest, zullen verbeteren.
De realiseerbare waarde is gevoelig voor de disconteringsvoet die wordt gebruikt voor het DCF-model, evenals voor de
verwachte toekomstige inkomende kasstromen en het groeipercentage dat wordt gebruikt voor extrapolatiedoeleinden.
Deze schattingen zijn het meest relevant voor de door de Groep opgenomen goodwill. Er werden geen aanwijzingen voor
bijzondere waardeverminderingen vastgesteld.

Voorziening voor ontmanteling
De Groep boekt een voorziening voor de verplichtingen die ze heeft voor het ontmantelen van de windmolens. Bij het
bepalen van de reële waarde van de voorziening worden veronderstellingen en schattingen gemaakt met betrekking tot de
discontovoet, de verwachte kosten van ontmanteling en verwijdering van de windmolenparken en de verwachte timing van
deze kosten.
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Toelichting 2. Immateriële vaste activa
Opgemaakt in duizenden euro

Aangekochte
software

Concessies

Andere

Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 januari 2018

19.094,3

465,5

374,2

19.934,0

Verwervingen

17.168,6

-

-

17.168,5

Verkopen en buitengebruikstellingen

-

-10,5

-

-10,5

Herclassificatie

-

-

-

-

36.262,9

455,0

374,2

37.092,1

Per 31 december 2018
Verwervingen

-

21,0

-

21,0

-0,2

-90,8

-

-91,0

Herclassificatie

-3.692,5

-

-374,2

-4.066,7

Per 31 december 2019

32.570,2

385,2

-

32.955,4

-2.251,1

-322,0

-

-2.573,1

-432,0

-68,2

-

-500,2

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

Verkopen en buitengebruikstellingen

-

10,5

-

10,5

-2.683,1

-379,8

-

-3.062,9

-124,8

-42,6

-

-167,4

-

-

-

-

0,2

90,9

-

91,1

Balance at 31 december 2019

-2.807,7

-331,5

-

-3.139,2

Boekwaarde per 31 december 2018

33.579,7

75,3

374,2

34.029,2

Boekwaarde per 31 december 2019

29.762,4

53,7

-

29.816,1

Verkopen en buitengebruikstellingen

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen
Per 1 januari 2018
Afschrijvingen

Per 31 december 2018
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Verkopen en buitengebruikstellingen

De Groep heeft 6 concessies en beheert 3 windparken. De concessies, met boekwaarde van EUR 29.762,4 duizend, zijn
voornamelijk in de loop van 2017 en 2018 verworven. De uitstaande bedragen hebben betrekking op de off-shore
windmolenparken van Northwester 2, Oriel en Belwind.
In de loop van 2019 heeft Parkwind Groep geactiveerde kosten voor een bedrag van EUR 4.066,7 duizend
geherclassificeerd van immateriële naar materiële vaste activa. Dit zijn kosten met betrekking tot geactiveerde interesten
en kosten voor de ontwikkeling van het windmolenpark op zee in Parkwind Ost en Oriel.
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Toelichting 3. Materiële vaste activa
Opgemaakt in duizenden euro

Installaties,
machines en
uitrusting

Gebruiksrechten

Meubilair,
kantoren en
ICTapparatuur

587.316,3

-

18.514,4

-

-

-

Activa in
aanbouw

Overige
materiële
vaste activa

410,8

-

371,3

588.098,4

60,0

94.779,5

-

113.353,8

-19,7

-

-

-19,7

Totaal

Aanschaffingswaarde
Per 1 januari 2018
Verwervingen
Verkopen en buitengebruikstellingen
Herclassificatie
-

-

-

-

-

-

605.830,7

-

451,1

94.779,5

371,3

701.432,6

Verwervingen

898,5

-

83,4

374.417,5

380,7

375.780,1

Verkopen en buitengebruikstellingen
IFRS 16 – wijziging van de grondslagen voor
financiële verslaggeving

-11,3

-

-178,2

-

-6,9

-196,3

-

2.898,0

-

-

-

2.898,0

-20.796,6

-

-

25.029,6

-39,3

4.193,7

1,4

-

-

-

-

1,4

585.922,7

2.898,0

356,4

494.226,5

705,8

1.084.109,4

Overige
Per 31 december 2018

Herclassificatie
Overige
Per 31 december 2019

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen
Per 1 januari 2018

-36.502,9

-

-282,4

-

-98,7

-36.884,0

Afschrijvingen

-39.812,7

-

-79,1

-

-100,2

-39.992,1

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

Verkopen en buitengebruikstellingen

-

-

-

-

-

-

Herclassificatie
-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2018

-76.315,6

-

-361,5

-

-198,9

-76.876,1

Afschrijvingen

-43.405,8

Overige

-42.571,1

-717,0

-56,8

-

-60,9

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

Verkopen en buitengebruikstellingen

-

-

176,8

-

6,7

183,6

-47,1

-

-

-

36,8

-10,3

-

-

-

-

-

-

-118.933.8

-717,0

-241,6

-

-216,3

-120.108,6

Herclassificatie
Overige
Per 31 december 2019
Boekwaarde per 31 december 2018

529.515,1

-

89,6

94.779,5

172,4

624.556,5

Boekwaarde per 31 december 2019

466.989,0

2.181,0

114,8

494.226,5

489,5

964.000,8

In 2019 ging Parkwind Groep verder met de bouw van het windmolenpark Northwester 2. De bouw is reeds in 2018
begonnen en zal in de eerste helft van 2020 worden afgerond.
Verder heeft Parkwind Groep besloten om alle ontwikkelingskosten van Parkwind Ost en Oriel te herclassificeren van
‘Installaties, machines en apparatuur’ naar ‘Activa in aanbouw’. Deze kosten blijven op de post ‘Activa in aanbouw’ totdat
de ontwikkeling van het windmolenpark is afgerond.
Gebruiksrechten bestaan uit volgende categorieën: ‘booster stations’ (EUR 135,4 duizend), bedrijfswagens (EUR 236,5
duizend) en kantoorgebouwen en parking (EUR 1.809,1 duizend).
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Toelichting 4. Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures
Opgemaakt in duizenden euro

Northwind
Nobelwind

Geassocieerde
onderneming/
Joint venture
Geassocieerde
onderneming
Geassocieerde
onderneming

A&P Services
CableCo

Land van
vestiging

Hoofdactiviteit

Dec 2019

Dec 2018

België

Offshore wind

30,00%

30,00%

België

Offshore wind

41,08%

41,08%

50,00%

50,00%

34,53%

34,53%

Joint venture

België

Geassocieerde
onderneming

België

Onderhoudsdiensten
Export
kabelinfrastruct
uur

2019

2018

34.408,7

44.197,6

-14.965,1

-2.714,7

11.273,9

5.581,5

-9.736,8

1.311,6

-7.656,1

-13.625,6

32,0

-341,7

13.356,7

34.408,7

Per 31 december 2019

Northwind

Nobelwind

A&P Services

CableCo

Omzet en andere bedrijfsinkomsten

116.475,2

86.311,8

1.261,3

6.965,2

46.872,8

37.797,9

198,0

490,6

-24.003,9

-16.253,7

-

13,9

22.868,9

21.544,2

198,0

504,5

Per 1 januari
Kapitaalverminderingen
Nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen
Niet-gerealiseerde resultaten (OCI) van geassocieerde
deelnemingen
Dividenden
Overige
Per 31 december

Bedrijfsresultaat (EBIT)
Netto financieel resultaat
Winst (verlies) vóór rente en belastingen
Winstbelastingen

-6.907,7

-6.306,7

-

-136,6

Winst van het boekjaar
Winst (verlies) toe te rekenen aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij

15.961,2

15.237,4

198,0

367,9

4.788,4

6.259,5

99,0

127,0

Niet-gerealiseerde resultaten - kasstroomafdekking

-8.862,4

-17.229,9

-

-

Totaal niet-gerealiseerde resultaten
Total niet-gerealiseerde resultaten, toe te rekenen aan de
aandeelhouders van de moedermaatschappij

-8.862,4

-17.229,9

-

-

-2.658,7

-7.078,1

-

-

596.471,8

484.399,0

-

75.758,5

66.256,2

33.411,3

465,1

6.375,1

Activa

662.728,0

517.810,4

465,1

82.133,6

Langlopende verplichtingen

616.083,2

512.433,4

-

950,2

Kortlopende verplichtingen

57.276,4

33.522,7

195,6

170,6

Verplichtingen

673.359,6

545.956,1

195,6

1.120,8

Nettoactiva

-10.631,6

-28.145,7

269,5

81.012,8

-3.189,4

-11.562,2

134,9

27.973,4

Vaste activa
Vlottende activa

Aandeel van de Groep in de nettoactiva
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31 December 2018

Northwind

Nobelwind

A&P Services

CableCo

Omzet en andere bedrijfsinkomsten

107.286,7

80.469,4

1.782,7

8.050,9

39.537,7

22.925,1

526,5

80,6

-25.702,0

-17.472,9

-0,6

-26,4

Winst (verlies) vóór rente en belastingen

13.835,8

5.452,2

525,9

54,2

Winstbelastingen

-3.961,6

416,5

-157,0

15,0

9.874,2

5.868,6

368,9

69,2

2.962,3

2.410,8

184,5

23,9

Niet-gerealiseerde resultaten - kasstroomafdekking

4.409,3

-27,2

-

-

Totaal niet-gerealiseerde resultaten
Total niet-gerealiseerde resultaten, toe te rekenen aan de
aandeelhouders van de moedermaatschappij

4.409,3

-27,2

-

-

1.322,8

-11,2

-

-

639.297,1

510.807,7

-

80.924,5

53.679,5

51.737,5

662,2

6.185,2

Activa

692.976,6

562.545,2

662,2

87.109,7

Langlopende verplichtingen

654.497,7

515.865,0

-

932,0

Kortlopende verplichtingen

36.756,1

37.049,4

221,8

121,0

691.253,8

552.914,4

221,8

1.053,0

1.722,8

9.630,8

440,4

86.056,8

516,8

3.956,3

220,2

29.715,0

Bedrijfsresultaat (EBIT)
Netto financieel resultaat

Winst van het boekjaar
Winst (verlies) toe te rekenen aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij

Vaste activa
Vlottende activa

Verplichtingen
Nettoactiva
Aandeel van de Groep in de nettoactiva

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de IFRS-bijdrage van elke geassocieerde deelneming en joint venture in de
geconsolideerde jaarrekening van Parkwind Groep. Het overzicht maakt een abstractie van de bijdrage van CableCo in
Northwind en Nobelwind, die als een investering via de vermogensmutatiemethode wordt verwerkt, aangezien elke
geassocieerde deelneming en joint venture afzonderlijk wordt gepresenteerd. Gegeven deze presentatievereiste worden
de individuele nettoactiva van Nobelwind en Northwind negatief.
De mutatie ten opzichte van vorig jaar wordt voornamelijk verklaard door de verandering in de reële waarde van de
renteswaps en de kapitaalvermindering waartoe de aandeelhouders van Northwind en Nobelwind hebben besloten.
Volgend overzicht geeft bijkomende informatie rond de overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:
Bankgarantie Nobelwind (EUR 7.394,1 duizend)
Bankgarantie Northwind (EUR 7.380,0 duizend)

Toelichting 5. Investeringen in financiële activa
Opgemaakt in duizenden euro
31/12/2019

31/12/2018

Leningen aan geassocieerde ondernemingen
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Waardevermindering

18.333,7

18.343,0

269,0

169,0

-

-

Financiële vaste activa

18.602,7

18.512,0

Leningen aan geassocieerde ondernemingen
Andere financiële activa
Waardevermindering
Financiële vlottende activa

-

-

0,6

0,6

-

-

0,6

0,6
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Investeringen in financiële activa zijn voornamelijk achtergestelde leningen die zijn verstrekt aan geassocieerde
ondernemingen.
De deelneming die door Parkwind NV in North Sea Wind CV (0,66%) wordt gehouden, is geboekt als een financieel actief
dat tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening wordt gewaardeerd. Het
doel van North Sea Wind CV is het verstrekken van een lening aan Parkwind voor een bedrag van EUR 15.000,0 duizend
om de rente te ontvangen op het uitstaande leningsbedrag. De inkomsten die door North Sea Wind CV worden gegenereerd
worden achteraf verdeeld over de verschillende aandeelhouders. In 2018 werd North Sea Wind CV verwerkt als een
dochteronderneming van Parkwind Groep.
De wijziging in de boekhoudkundige verwerking werd veroorzaakt door de kapitaalverhoging van de B-aandelen (publieke
plaatsing), met als gevolg een verwatering van de participatie aangehouden door Parkwind Groep. Een presentatie van
North Sea Wind CV als financieel actief gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening geeft de economische realiteit van de transactie beter weer, aangezien de lening die door North
Sea Wind CV aan Parkwind NV is verstrekt nu als financiële verplichting wordt opgenomen. Deze lening was niet zichtbaar
in de geconsolideerde balans van Parkwind Groep indien North Sea Wind CV nog als een dochteronderneming van
Parkwind zou worden verwerkt.
We verwijzen naar toelichting 22.1 voor meer informatie over de waardering en classificatie van de financiële instrumenten.

Toelichting 6. Afgeleide financiële instrumenten
Opgemaakt in duizenden euro
31/12/2019

31/12/2018

Renteswaps

-

497,7

Boekwaarde

-

497,7

Langlopend

-

497,7

Kortlopend

-

-

Renteswaps

-50.441,5

-12.599,9

Boekwaarde

-50.441,5

-12.599,9

-50.441,5

-12.599,9

-

-

Afgeleide financiële activa

Afgeleide financiële verplichtingen

Langlopend
Kortlopend

Parkwind presenteert het uitstaande saldo van de afgeleide financiële instrumenten (renteswaps) samen met de
uitstaande leningsbalansen en niet als een aparte post op de balans.
Aanvullende informatie over de derivaten is opgenomen in toelichting 22.

Toelichting 7. Handelsvorderingen
Opgemaakt in duizenden euro
31/12/2019

31/12/2018

Handelsvorderingen

10.162,3

15.567,1

Op te stellen facturen

7.348,2

7.793,2

Minus: vergoeding voor dubieuze debiteuren
Totaal handelsvorderingen

-

-

17.510,5

23.360,3

De gemiddelde kredietperiode is 30 dagen na het einde van de maand. Er wordt geen rente aangerekend op uitstaande
handelsvorderingen.
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De Groep heeft bepaald dat de verwachte kredietverliezen op handelsvorderingen over de levensduur niet materieel zijn.
Er zijn dan ook geen waardevermindering opgenomen.
De boekwaarde van de handelsvorderingen benadert hun reële waarde.

Toelichting 8. Overige vlottende activa
Opgemaakt in duizenden euro

BTW- en andere belastingvorderingen

31/12/2019

31/12/2018

1.026,1

13.849,7

-

331,6

Kortlopende vorderingen met betrekking tot personeelsbeloningen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

533,2

81,4

7.428,3

7.696,9

Toe te rekenen inkomsten
Totaal

991,7

146,3

9.979,3

22.106,0

BTW en andere belastingvorderingen hebben voornamelijk betrekking op de uitstaande BTW-vorderingen voor Northwester
2 en Belwind. In 2018 heeft Parkwind Groep een aanzienlijke BTW-vordering op Northwester 2 (EUR 11.247,7 duizend)
geboekt als gevolg van de lopende werkzaamheden voor het windmolenpark op zee.
In 2019 heeft Parkwind Groep een toename van de overige vorderingen verwerkt aangezien Parkwind Groep kosten vooruit
heeft betaald die in de loop van januari 2020 werden terugbetaald.
Vooruitbetaalde kosten bevatten vooruitbetalingen voor verzekerings- en onderhoudscontracten.
De overlopende passiva in 2019 bevatten rente op leningen aan geassocieerde deelnemingen.

Toelichting 9. Geldmiddelen & Kasequivalenten
Opgemaakt in duizenden euro
31/12/2019

31/12/2018

Geldmiddelen

138.337,6

115.455,4

Totaal geldmiddelen & kasequivalenten

138.337,6

115.455,4

Informatie over niet-opgenomen financieringsfaciliteiten is te vinden in toelichting 22.
Er zijn geen materiële niet-beschikbare saldi van geldmiddelen en kasequivalenten.

Toelichting 10. Aandelenkapitaal
Opgemaakt in duizenden euro
31/12/2019

31/12/2018

Aandelenkapitaal

223.321,0

223.321,0

Totaal aandelenkapitaal

223.321,0

223.321,0
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Toelichting 11. Voorzieningen
Opgemaakt in duizenden euro

Op 1 januari
Toevoegingen
Afwikkeling van de disconteringsvoet

2019

2018

30.665,8

29.839,3

11,0

755,5

599,2

71,0

Gebruik

-8,1

-

Overige

-741,6

-

30.526,3

30.665,8

Op 31 december

Het openstaande bedrag van de voorzieningen heeft betrekking op de ontmantelingsverplichting van Parkwind Groep voor
de verschillende windmolenparken.
Eind 2018 werd een bedrag van EUR 741,6 duizend als voorziening geboekt, terwijl het openstaande bedrag betrekking
had op een te ontvangen factuur. Het bedrag werd in de loop van 2019 geherklasseerd.
De ontmantelingsvoorziening wordt erkend in overeenstemming met de relevante Koninklijke Besluiten en voor het eerst bij
de voltooiing van de bouwwerkzaamheden van het offshore molenpark. De ontmantelingsvoorziening is door het Koninklijk
Besluit vereist voor het herstel van het concessiegebied op het einde van de concessieperiode.
Ontmantelingskosten worden voorzien tegen de actuele waarde van de verwachte kosten om de verplichting af te wikkelen
met behulp van geschatte kasstromen en worden opgenomen als onderdeel van de kostprijs van het desbetreffende actief.
Volgens de huidige wet- en regelgeving worden de verplichtingen voor ontmanteling en herstel berekend op basis van een
twintigjarige concessieperiode.

Toelichting 12. Financiële verplichtingen
Opgemaakt in duizenden euro

Gewaarborgde bankleningen
Leaseverplichtingen
Andere rentedragende leningen
Langlopende rentedragende en overige langlopende verplichtingen
Kortlopende bankleningen
Gewaarborgde bankleningen
Leaseverplichtingen
Kortlopende rentedragende en overige verplichtingen

31/12/2019

31/12/2018

729.032,2

408.121,7

1.621,0

-

78.280,6

59.583,3

808.933,8

467.705,1

-

2.189,3

32.428,9

31.387,2

570,7

-

32.999,5

33.576,5

De Groep heeft twee kredietfaciliteiten:
•
Een uitstaande kredietfaciliteit van EUR 324.019.6 duizend (vorig jaar: uitstaand bedrag van EUR 355.406.7
duizend). De lening is aangegaan op 20 december 2017. De aflossingen zijn begonnen op 30 juni 2018 en lopen
door tot 31 december 2029. De lening is gedekt door de activa en opbrengsten van Belwind. De lening heeft een
variabele rente op basis van 6M EURIBOR.
•
Een totale kredietfaciliteit van EUR 481.225.6 duizend, die op 5 oktober 2018 werd afgesloten en waarvan
geldopnames zullen worden gedaan. De aflossingen gaan in op 30 juni 2021 en lopen door tot 31 december 2036.
De lening is gedekt door de activa en opbrengsten van Northwester 2. De lening heeft een variabele rente op
basis van 1M en 6M EURIBOR. Eind 2019 had de Groep een niet-opgenomen bedrag van EUR 94.225.6 duizend
(2018: EUR 409.225.6 duizend).
De Groep dekt een deel van beide leningen af voor renterisico's door middel van een renteswap waarbij een variabele
rentevoet wordt omgewisseld voor een vaste rentevoet.
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De overige rentedragende leningen hebben betrekking op: verstrekte aandeelhoudersleningen (EUR 48.056.6 duizend),
de kredietfaciliteit van EUR 15.000,0 duizend die is verstrekt door North Sea Wind en leningen van vorige aandeelhouders
(EUR 15.224,0 duizend).
De Groep voldoet aan alle leningsconvenanten op rapporteringsdatum.
Meer informatie rond het looptijdprofiel van de kredietfaciliteiten is terug te vinden in toelichting 22.6.

Toelichting 13. Handelsschulden, verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en
andere kortlopende schulden
Opgemaakt in duizenden euro
31/12/2019

31/12/2018

Handelsschulden

36.818,4

12.265,3

Totaal handelsschulden

36.818,4

12.265,3

1.576,9

1.601,2

612,9

1.054,8

Verschuldigde bezoldigingen
Sociale zekerheid en belastingen
Verschuldigde BTW
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Overige kortlopende schulden
Totaal verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en andere
kortlopende verplichtingen
Totaal handelsschulden, verplichtingen met betrekking tot
personeelsbeloningen en andere kortlopende verplichtingen

22,4

11,2

5.393,0

1.763,5

55,3

3.526,0

7.660,5

7.956,7

44.478,9

20.222,0

Handelsschulden en overige schulden bestaan voornamelijk uit openstaande bedragen voor handelsaankopen en lopende
bouwwerkzaamheden. De handelsschulden zijn eind 2019 gestegen, aangezien de bouw van Northwester 2 nog steeds
aan de gang was.
De boekwaarde van handelsschulden, verplichtingen met betrekking tot personeelsbeloningen en andere kortlopende
schulden benadert hun reële waarde.

Toelichting 14. Inkomstenbelastingen
Opgemaakt in duizenden euro
2019

2018

2.896,0

12.183,2

Verschuldigde belastingen
Met betrekking tot het lopende jaar
Met betrekking tot voorgaande jaren
Totaal verschuldigde belastingen

-

-

2.896,0

12.183,2

-3.467,9

-7.348,7

-

-

-3.467,9

-7.348,7

-571,9

4.834,6

Uitgestelde belastingen
Met betrekking tot het lopende jaar
Uitgestelde belastingen overgeboekt van het eigen vermogen naar de winst- en
verliesrekening
Totaal uitgestelde belastingen
Totaal winstbelastingen
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De belastinglasten van het jaar kunnen als volgt worden aangesloten met de boekhoudkundige winst:

Winst voor belastingen
Aandeel in de nettowinst (verlies) van investeringen verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode.
Aangepaste winst voor belastingen

2019

2018

11.186,9

12.254,7

11.273,9

5.581,5

-87,0

6.673,2

25,7

-1.973,9

-287,2

-88,7

1.197,4

-

Belastinglasten berekend op 29,58%
Aangepast voor:
Niet-aftrekbare kosten
Gebruik van investeringsaftrek
Regularisatie vorig jaar

-446,0

-

Erkenning (besteding) van overgedragen fiscale verliezen

-351,9

-2.088,4

Ontvangen dividenden

2.633,5

4.030,4

-714,8

-3.064,3

-1.484,9

-1.649,6

571,9

-4.834,6

Wijziging van het belastingtarief
Overige
Belastinglasten in de winst-en-verliesrekening

In december 2017 zijn in België belastinghervormingen doorgevoerd op basis waarvan de belastingtarieven als volgt zullen worden
verlaagd: In België wordt het belastingtarief verlaagd van 33,99% in 2017 tot 29,58% in 2018 en 2019, en wordt het belastingtarief
verder verlaagd tot 25,00% in 2020.
In het lopende jaar zijn alle uitstaande belastingposities herberekend naar 25,00%.
Uitgestelde belastingen
De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen kunnen als volgt worden toegewezen:
Activa

Passiva

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

13.372,8

10.876,4

-30.665,0

-34.343,6

Overige vlottende activa

2.593,1

4.331,7

-

-

Voorzieningen

5.679,6

6.066,6

-

-

12.610,4

3.150,0

-

-432,1

547,8

-

19.504,3

20.634,1

-

-

54.308,0

45.058,8

-30.665,0

-34.775,7

-

-

-

-

-30.340,0

-31.314,9

30.340,0

31.314,9

23.968,0

13.743,9

-325,0

-3.460,9

Materiële vaste activa

Renteswaps
Leaseverplichtingen
Fiscale verliezen en investeringsaftrek
Totaal uitgestelde belastingvorderingen / (uitgestelde
belastingverplichtingen)
Niet-opgenomen (belastingvorderingen) /
belastingverplichtingen
Compensatie van belastingvorderingen/belastingverplichtingen
Netto uitgestelde belastingvorderingen / (uitgestelde
belastingverplichtingen)

Er is geen uitgestelde belastingvordering erkend voor de fiscale verliezen van Parkwind Ost en Oriel.

Toelichting 15. Inkomsten
Opgemaakt in duizenden euro
2019

2018

Verkoop van elektriciteit geproduceerd door de windmolenparken

21.459,2

24.868,1

Verkoop van groenestroomcertificaten

57.746,7

56.489,5

Levering van diensten

13.015,4

13.558,9

Inkomsten

92.221,3

94.916,6
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Toelichting 16. Verbruiksgoederen en hulpstoffen
Opgemaakt in duizenden euro
2019

2018

-720,3

-720,8

-

-

-720,3

-720,8

2019

2018

Overige bedrijfsopbrengsten

1.192,0

376,3

Overige bedrijfsopbrengsten

1.192,0

376,3

Aankoop van verbruiksgoederen en hulpstoffen
Variatie in de inventaris van goederen en onderhanden werk
Verbruiksgoederen en hulpstoffen

Toelichting 17. Overige bedrijfsopbrengsten
Opgemaakt in duizenden euro

De overige bedrijfsopbrengsten bevatten kosten die zijn doorgerekend aan geassocieerde deelnemingen & joint ventures
en kosten die in de winst- en verliesrekening van vorig jaar werden opgenomen en in het huidig jaar zijn geactiveerd.
Daarnaast heeft Parkwind kosten doorgerekend naar aanleiding van de verkoop van 5% van de aandelen in Oriel.

Note 18. Personeelskosten
Opgemaakt in duizenden euro
2019

2018

Bezoldigingen

-7.138,6

-5.802,7

Socialezekerheidsbijdragen

-1.822,9

-1.342,0

Overige personeelskosten

-1.172,4

-925,8

-480,1

-391,7

-10.614,0

-8.462,2

Pensioenkosten
Personeelskosten

De pensioenkosten hebben betrekking op de bijdragen van Parkwind aan de verzekeringsmaatschappijen voor de
groepsverzekering. Er is geen materieel tekort op jaareinde.
De personeelsbeloningen zijn gestegen door een toename van het aantal FTE's (van 72,6 FTE's naar 95 FTE's).
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Toelichting 19. Diensten en diverse goederen en overige bedrijfskosten
Opgemaakt in duizenden euro
2019

2018

Huurlasten

-396,1

-803,1

Huurgerelateerde lasten

-366,6

-

Variabele betaling windmolen

-942,7

-

-15.707,5

-14.998,3

-44,5

-35,0

Onderhoud en herstellingen
Nutsvoorzieningen
Transportkosten
Vergoedingen
ICT, drukwerk en mailings

-776,5

-691,5

-3.848,2

-5.978,0

-909,7

-232,2

-4.373,9

-4.087,0

Oprichtings- en opleidingskosten

-352,2

-191,2

Reis- en representatiekosten

-512,6

-524,9

Andere diensten en diverse goederen

-565,7

-1.054,7

-28.796,3

-28.595,8

Verzekeringskosten

Diensten en diverse goederen
Bedrijfsbelasting

-62,1

-39,5

Overige

-19,2

- 342,4

Andere bedrijfskosten

-81,3

-381,9

In de loop van 2019 zijn voor de diensten en diverse goederen kleine presentatiewijzigingen geregistreerd. De vergelijkende
cijfers voor 2018 zijn aangepast om de juiste presentatie binnen de diensten en diverse goederen weer te geven.
De kosten opgenomen onder de huurlasten bevatten de leasebetalingen voor korte termijn leasecontracten,
leasecontracten van geringe waarde en contracten die niet voldoen aan de definitie van een leasecontract onder IFRS 16.
Leasegerelateerde kosten zijn kosten die verband houden met de leasecontracten (bijvoorbeeld brandstof, onderhoud en
verzekering van bedrijfsauto's).
Parkwind heeft één windmolen die geen eigendom is van Parkwind Groep. Het contract bevat een variabele vergoeding,
aangezien de vergoeding afhankelijk is van de opbrengst van de windmolen. Parkwind Groep heeft daarom geconcludeerd
dat de betalingen lineair worden opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening en dat er geen
leaseverplichting of gebruiksrecht is opgenomen. De betalingen werden in 2018 geboekt onder de financieringskosten en
werden in de loop van 2019 gecorrigeerd naar diensten & diverse goederen.

Toelichting 20. Financieringsbaten
Opgemaakt in duizenden euro

Rentebaten
Overige
Totaal financieringsbaten

2019

2018

2.080,8

2.789,5

18,4

1,9

2.099,2

2.791,4

Rentebaten hebben betrekking op leningen verstrekt aan geassocieerde deelnemingen (zie toelichting 5. Investeringen in
financiële activa).
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Toelichting 21. Financieringslasten
Opgemaakt in duizenden euro

Rentelasten op bank- & andere rentedragende leningen
Aanpassingen aan de reële waarde van financiële activa gewaardeerd aan
reële waarde via de winst- en verliesrekening
Aanpassing aan de tijdswaarde van de verplichting

2019

2018

-18.168,6

-20.559,4

-

-373,4

-628,8

-71,0

-28,5

-

Wisselkoersverliezen
Bankkosten

-462,3

-

Andere rentelasten

-109,5

-54,0

Financieringslasten

-19.395,7

-21.057,8

Minus: gekapitaliseerde belangen
Totaal financieringslasten

7.581,1

8.300,3

-11.814,6

-12.757,5

De financieringslasten omvatten de rente op de uitstaande kredietfaciliteiten van Parkwind Groep.
In 2019 is een bedrag van EUR 462,2 duizend geherclassificeerd van diensten en diverse goederen naar financieringskosten, aangezien
de kosten betrekking hebben op de rente op variabele betalingen voor een windmolen. In het voorgaande jaar werd een bedrag van EUR
393,0 duizend opgenomen onder de diensten en diverse goederen.
De rentelasten op uitstaande leaseverplichtingen bedroegen EUR 27,6 duizend. Merk op dat er geen interestkosten werden opgenomen
in het vorige jaar, aangezien IFRS 16 op dat moment nog niet van toepassing was.
De Parkwind Groep heeft rentelasten geactiveerd voor windmolenparken in aanbouw voor een bedrag van EUR 7.581,1 duizend (vorig
jaar EUR 8.300,3 duizend).

Toelichting 22. Financiële instrumenten
Opgemaakt in duizenden euro
Waardering aan reële waarde
Historische of
geamortiseerde
kostprijs

Officiële
noteringen
Niveau 1

Waarneembare
marktprijzen
Niveau 2

Nietwaarneembare
marktprijzen
Niveau 3

Totaal

138.337,6

-

-

-

138.337,6

18.333,7

-

-

-

18.333,7

-

-

-

269,6

269,6

27.489,8

-

-

-

27.489,8

Financiële activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Leningen
Financiële activa tegen reële waarde via P&L
Vorderingen
Afgeleide producten
Per 31 december 2019

-

-

-

-

-

184.161,1

-

-

269,6

184.430,7

789.300,1

-

-

-

789.300,1

36.818,4

-

-

-

36.818,4

-

-

50.441,5

-

50.441,5

826.119,5

-

50.441,5

-

876.560,0

Financiële verplichtingen
Leningen
Handelsschulden
Afgeleide producten
Per 31 december 2019
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Historische of
geamortiseerde
kostprijs

Waardering aan reële waarde
Officiële Waarneembare
Historische of
noteringen
marktprijzen geamortiseerde
Niveau 1
Niveau 2
kostprijs

Totaal

Financiële activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Leningen
Financiële activa tegen reële waarde via P&L
Vorderingen
Afgeleide producten
Per 31 december 2019

115.454,9

-

-

-

115.454,9

18.343,0

-

-

-

18.343,0

-

-

-

169,6

169,6

45.466,3

-

-

-

45.466,3

-

-

497,7

-

497,7

179.264,2

-

497,7

169,6

179.931,5

489.179,4

-

-

-

489.179,4

12.265,3

-

-

-

12.265,3

-

-

12.559,9

-

12.559,9

501.444,7

-

12.559,9

-

514.004,6

Financiële verplichtingen
Leningen
Handelsschulden
Afgeleide producten
Per 31 december 2019

22.1 Waardering tegen reële waarde - waarderingstechnieken
De reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden betaald om een
verplichting over te dragen in een ordelijke transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum. De waardering
tegen reële waarde is gebaseerd op de veronderstelling dat de transactie om het actief te verkopen of de verplichting over
te dragen, ofwel plaatsvindt:
•
In de markt voor het actief of de verplichting; of
•
Bij gebrek aan een hoofdmarkt, in de voordeligste markt voor het actief of de verplichting.
De belangrijkste of de voordeligste markt moet toegankelijk zijn voor de Entiteit. De reële waarde van een actief of een
verplichting wordt bepaald aan de hand van de veronderstellingen die marktdeelnemers zouden hanteren bij het bepalen
van de prijs van het actief of de verplichting, in de veronderstelling dat de marktdeelnemers in hun beste economisch belang
handelen. Bij de bepaling van de reële waarde wordt rekening gehouden met het vermogen van een marktdeelnemer om
economische voordelen te genereren door het actief te gebruiken voor het hoogste en beste gebruik ervan of door het te
verkopen aan een andere marktdeelnemer die het actief zou gebruiken voor het hoogste en beste gebruik ervan. De entiteit
maakt gebruik van waarderingstechnieken die geschikt zijn in de omstandigheden en waarvoor voldoende gegevens
beschikbaar zijn om de reële waarde te bepalen, waarbij het gebruik van relevante waarneembare inputs wordt
gemaximaliseerd en het gebruik van niet-waarneembare inputs tot een minimum wordt beperkt.
Alle activa en verplichtingen waarvoor de reële waarde in de jaarrekening wordt bepaald of vermeld, worden binnen de
reëlewaardehiërarchie als volgt gecategoriseerd, op basis van de input op het laagste niveau dat van belang is voor de
bepaling van de reële waarde als geheel:
•
Niveau 1 - Genoteerde (niet-aangepaste) marktprijzen in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen
•
Niveau 2 - Waarderingstechnieken waarvoor de input van het laagste niveau dat significant is voor de waardering
tegen reële waarde direct of indirect waarneembaar is
•
Niveau 3 - Waarderingstechnieken waarvoor de input op het laagste niveau dat significant is voor de waardering
tegen reële waarde niet waarneembaar is.
Ten behoeve van de informatieverschaffing over de reële waarde heeft de entiteit categorieën van activa en verplichtingen
bepaald op basis van de aard, kenmerken en risico's van het actief of de verplichting en het niveau van de
reëlewaardehiërarchie zoals hierboven uiteengezet.
22.2 Doelstellingen van het financieel risicobeheer
De financiële verplichtingen van de Groep, met uitzondering van derivaten, bestaan uit leningen en overige
financieringsverplichtingen en handels- en overige schulden. Het doel van deze financiële verplichtingen is de financiering
van de activiteiten van de Groep. De financiële activa van de Groep, met uitzondering van derivaten, omvatten
handelsvorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen aan geassocieerde deelnemingen en joint ventures en
liquide middelen en kortlopende deposito's die rechtstreeks voortvloeien uit de activiteiten van de Groep. De Groep heeft
ook derivatentransacties afgesloten.
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De Groep is blootgesteld aan marktrisico’s (o.a. valutarisico, stroomprijsrisico en rente risico), kredietrisico en
liquiditeitsrisico. Het senior management van de Groep houdt toezicht op het beheer van deze risico's. Alle afgeleide
activiteiten ten behoeve van het risicobeheer worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams die over de juiste
vaardigheden, ervaring en supervisie beschikken. Het is het beleid van de Groep dat er geen handel in derivaten voor
speculatieve doeleinden mag plaatsvinden. De raad van bestuur evalueert en stemt in met het beleid voor het beheer van
elk van deze risico's, zoals hieronder samengevat.
22.3 Beheer van valutarisico's
De operationele entiteiten van Parkwind Groep bevinden zich in de eurozone. Parkwind Groep loopt een transactierisico op
aankopen in vreemde valuta. Parkwind Groep dekt geen transacties in vreemde valuta af.
22.4 Beheer van het renterisico
De Groep is blootgesteld aan renterisico's omdat de entiteiten van de Groep geld lenen tegen variabele rentevoeten. Het
risico wordt door de Groep beheerd door een groot deel van de leningen tegen variabele rentevoeten af te dekken via
renteswapcontracten.
De blootstelling van de Groep aan rentetarieven op financiële activa en financiële verplichtingen wordt gedetailleerd in het
hoofdstuk over het beheer van het liquiditeitsrisico in deze toelichting.
22.4.1 Rentegevoeligheid
Aangezien het merendeel van de leningen met variabele rente is afgedekt, zou de winst van de Groep over het jaar
eindigend op 31 december 2019 niet materieel zijn beïnvloed, indien de rente 100 basispunten hoger/lager zou zijn geweest
en alle andere variabelen constant zouden zijn gehouden.
22.4.2 Hedge accounting
In het kader van renteswapcontracten gaat de Groep ermee akkoord het verschil tussen vaste en variabele rentebedragen,
berekend op basis van de overeengekomen nominale hoofdsommen, om te wisselen. Dergelijke contracten stellen de
Groep in staat om het risico van wijziging van de rente op haar leningsverplichtingen te beperken. De reële waarde van de
renteswaps op de verslagdatum is gebaseerd op de rapportering van de reële waarde van de tegenpartijen die de
toekomstige kasstromen verdisconteren met behulp van de curves op de verslagdatum en het kredietrisico dat inherent is
aan het contract, en wordt hieronder toegelicht. De gemiddelde rentevoet is gebaseerd op de uitstaande saldi op het einde
van het boekjaar.
Aangezien de kritieke voorwaarden van de renteswapcontracten en de bijbehorende afgedekte posities gelijk zijn, voert de
Groep een kwalitatieve beoordeling van de effectiviteit uit en wordt verwacht dat de waarde van de renteswapcontracten
en de waarde van de bijbehorende afgedekte posities systematisch in tegengestelde richting zal veranderen als reactie op
de bewegingen in de onderliggende rente. De belangrijkste bronnen van de ineffectiviteit van deze afdekkingsrelaties zijn
de ingesloten ‘Euribor-floors’ op de ‘hedge items’ die niet worden weerspiegeld in de hedges, en een positief verschil tussen
het nominale bedrag van de hedges en het uitstaande leningbedrag in de 'drawdown'-fase. Beide bronnen van hedge
ineffectiviteit worden als niet materieel beschouwd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reconciliatie voor de integraal geconsolideerde entiteiten van Parkwind
Groep, terwijl de gecumuleerde waarde van afgeleide financiële instrumenten verwerkt in de niet-gerealiseerde resultaten
een bedrag van EUR 18.728,9 duizend (vorig jaar: EUR 8.992,1 duizend) bevat voor geassocieerde ondernemingen en
joint ventures. Bovendien wordt de gecumuleerde waarde van financiële instrumenten in de niet-gerealiseerde resultaten
gepresenteerd na aftrek van uitgestelde belastingen.
2019

2018

-38.339,3

-10.450,0

38.339,3

10.450,0

Effect op de financiële positie – kasstroomafdekkingen (interestvoet):
Verandering in reële waarde gebruikt voor de berekening van hedge
ineffectiviteit van het jaar – afgedekte positie
Verandering in waarde gebruikt voor de berekening van hedge ineffectiviteit van
het jaar – afdekkingsinstrument
Hedge ineffectiviteit verwerkt via winst- en verliesrekening
Gecumuleerde waarde van afdekkingsinstrumenten erkend als verplichting
Gecumuleerde waarde van afdekkingsinstrumenten verwerkt via nietgerealiseerde resultaten

-

-

-50.441,5

-12.102,2

-27.088,1

-6.325,7
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De gecumuleerde waarde van afdekkingsinstrumenten verwerkt via niet-gerealiseerde resultaten bevat enkel de waarde
voor dochterondernemingen van Parkwind Groep en is exclusief de bedragen gerelateerd aan geassocieerde
ondernemingen en joint ventures. Bovendien houdt dit bedrag rekening met het aandeel van Parkwind Groep in de
gecumuleerde waardeverandering verwerkt via niet-gerealiseerde resultaten.
22.5 Kredietrisico
Kredietrisico verwijst naar het risico dat een tegenpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt met als gevolg
financieel verlies voor de Groep.
De Groep heeft een concentratie van kredietrisico's op een laag aantal klanten (slechts vier externe klanten - allen actief in
dezelfde sector - en geassocieerde ondernemingen), en heeft geen verleden van kredietverliezen op haar
handelsvorderingen. Ook worden deze klanten geacht een hoge kredietkwaliteit te hebben en daarom:
•
hebben de vorderingen een laag risico op wanbetaling;
•
hebben de debiteuren een sterke capaciteit om op korte termijn aan hun contractuele kasstroomverplichtingen te
voldoen; en
•
kunnen, maar zullen niet noodzakelijkerwijs, ongunstige veranderingen in de economische en zakelijke
omstandigheden op langere termijn het vermogen van de debiteuren om aan hun contractuele
kasstroomverplichtingen te voldoen, verminderen.
Op basis van bovenstaande beoordeling bepaalt de Groep dat de verwachte kredietverliezen over de levensduur van de
handelsvorderingen niet materieel zijn. De Groep zal haar kredietrisico en verwachte kredietverliezen regelmatig evalueren.
De Groep heeft haar historische ervaring met kredietverliezen voor leningen aan geassocieerde deelnemingen beoordeeld.
Om het 12-maands ECL te bepalen, wordt rekening gehouden met de aard van de tegenpartijen en met de algemene
economische omstandigheden, zowel de huidige als de verwachte resultaten. De groep is van oordeel dat het kredietrisico
niet significant is toegenomen en acht het daarom passend om alleen het ECL op 12 maanden vast te stellen en niet het
levenslange ECL. De Groep zal zijn kredietrisico en verwachte kredietverliezen regelmatig evalueren.
Het kredietrisico op afgeleide financiële instrumenten is beperkt omdat de tegenpartijen banken zijn met hoge kredietratings
die door internationale kredietbeoordelingsbureaus zijn toegewezen.
De Groep heeft geen zekerheden of andere kredietverbeteringen om de kredietrisico's van haar financiële activa af te
dekken.
22.6 Liquiditeitsrisico
De Groep heeft een passend raamwerk voor het beheer van het liquiditeitsrisico vastgesteld voor het beheer van de
financierings- en liquiditeitsbehoeften van de Groep op korte, middellange en lange termijn. De Groep beheert het
liquiditeitsrisico door, indien nodig, het aanhouden van adequate reserves, bankfaciliteiten en reservekredietfaciliteiten,
door het continu monitoren van de verwachte en werkelijke kasstromen en door het afstemmen van de looptijdprofielen van
financiële activa en passiva. Details over bijkomende niet-opgenomen faciliteiten die de Groep ter beschikking heeft om het
liquiditeitsrisico verder te beperken, worden hieronder uiteengezet.
De volgende tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de resterende contractuele looptijd van de niet-afgeleide
financiële verplichtingen van de Groep met overeengekomen aflossingstermijnen. De tabellen zijn opgesteld op basis van
de niet-verdisconteerde kasstromen van financiële verplichtingen op basis van de vroegste datum waarop de Groep
verplicht kan worden te betalen. De tabel bevat zowel de rente- als de hoofdkasstromen. Voor zover de rentestromen
variabel zijn, wordt het niet-gedisconteerde bedrag afgeleid van de rentecurves op de verslagdatum.
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Opgemaakt in duizend euro

Leaseverplichting
Variabele rentevoet instrumenten
Vaste rente instrumenten
Per 31 december 2019

Opgemaakt in duizend euro

Leaseverplichting
Variabele rentevoet instrumenten
Vaste rente instrumenten
Per 31 december 2018

Minder dan 1
jaar

1 tot 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Boekwaarde

570,7

936,4

686,5

2.193,6

2.193,6

35.812,4

295.289,2

571.455,6

902.557,1

761.461,1

3.752,7

63.556,3

76.668,8

143.977,8

-

40.135,8

359.781,9

648,810,9

1.048.728,6

763.654,7

Minder dan 1
jaar

1 tot 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Boekwaarde

-

-

-

-

-

7.915,3

380.180,7

589.307,7

977.403,6

441.698,2

-

-

-

-

-

7.915,3

380.180,7

589.307,7

977.403,6

441.698,2

Financieringsfaciliteiten
De Groep heeft toegang tot financieringsfaciliteiten zoals hieronder beschreven, waaronder EUR 155,5 miljoen ongebruikt
waren op de verslagdatum (31/12/2019: EUR 470,5 miljoen). De Groep verwacht aan haar overige verplichtingen te kunnen
voldoen uit operationele kasstromen en opbrengsten van vervallende financiële activa.
31/12/2019

31/12/2018

Gebruikt bedrag

773.932,3

458.932,3

Ongebruikt bedrag

155.475,5

470.475,5

Beveiligde bankleningen:

Er zijn geen niet-gewaarborgde bankschulden.

Toelichting 23. Dochterondernemingen en verwerving van dochterondernemingen
Opgemaakt in duizenden euro
Land van
vestiging
Belwind NV

België

Northwester 2

België

Oriel Windfarm Limited

Ierland

Parkwind Ost GmbH

Duitsland

Hoofdactiviteit
Productie van
groene stroom
Productie van
groene stroom
Productie van
groene stroom
Productie van
groene stroom

Dec 2019

Dec 2018

78,54%

78,54%

70,00%

70,00%

20,00%

25,00%

90,00%

90,00%

Onderstaande tabel toont details van dochterondernemingen die geen volledige eigendom zijn van de Groep en een
materieel minderheidsbelang hebben:
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31 December 2019

Belwind

Northwester 2

Oriel

Parkwind Ost

79.205,9

-

-

-

-720,3

-

-

-

-

-

-

463,2

-23.943 6

-68,1

-183,9

-97,2

-32.299,6

-2,8

-0.4

-

Overzicht resultatenrekening
Omzet
Kosten van verkochte goederen
Overige bedrijfsopbrengsten
Diensten & diverse goederen
Afschrijving, waardevermindering en bijzondere
waardevermindering van activa
Netto financieel resultaat

-9.020.3

-0,7

-

-2,7

Winst voor belasting

13.222,1

-71,6

-184,3

363,3

Belastinglasten

-2.944,3

56,5

-

-

Winst over het boekjaar

10.277,8

-15,1

-184,3

-363,3

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

2.205,6

-4,5

-147,4

-36,3

31 December 2019

Belwind

Northwester 2

Oriel

Parkwind Ost

305.477,1

450.426,7

7.234,4

38.740,1

28.413,5

7.850,7

1.365,9

5.174,4

Activa

333.890,6

458.277,5

8.600,4

43.914,5

Langlopende verplichtingen

347.629,5

476.220,0

10.398,5

41.716,4

Kortlopende verplichtingen

34.917,6

40.031,5

3.918,2

3.824,4

Verplichtingen

382.547,0

516.251,3

14.316,7

45.540,8

Eigen vermogen
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen

-48.656,4

-57.973,9

-5.716,3

-1.626,3

-54.743,5

-53.795,9

-1.143,3

-1.463,7

6.087,1

-4.178,0

-4.573,0

-162,6

Belwind

Northwester 2

Oriel

Parkwind Ost

81.357,7

-

-

-

-720,8

-

-

-

-21.618,6

-98,6

-580,7

-4,8

-32.432,9

-

-

-

-11.088,2

-

-373,4

-

15.497,3

-98,6

-954,0

-4,8

Samenvatting van de financiële positie
Vaste activa
Vlottende activa

31 December 2018
Overzicht resultatenrekening
Omzet
Kosten van verkochte goederen
Diensten & diverse goederen
Afschrijving, waardevermindering en bijzondere
waardevermindering van activa
Netto financieel resultaat
Winst voor belasting
Belastinglasten

-3.256,5

-

-

-

Winst over het boekjaar

12.240,8

-98,6

-954,0

-4,8

Toe te rekenen aan minderheidsbelangen

2.626,9

-29,6

715,5

0,5

31 December 2018

Belwind

Northwester 2

Oriel

Parkwind Ost

443.429,9

87.727,8

3.875,7

20.893,3

50.460,0

15.818,9

642,1

3.171,2

Samenvatting van de financiële positie
Vaste activa
Vlottende activa
Activa

493.889,9

103.546,7

4.517,8

24.064,5

Langlopende verplichtingen

376.287,4

129.693,6

6.524,4

20.400,7

Kortlopende verplichtingen
Verplichtingen
Eigen vermogen
Toe te rekenen aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij
Toe te rekenen aan minderheidsbelangen

39.617,3

4.226,6

3.063,3

3.754,1

415.904,6

133.920,2

9.587,7

24.154,9

77.985,3

-30.373,5

-5.069,9

-90.4

46.295,9

-34.475,6

-1.267,5

-81,4

31.689,3

4.102,1

-3.802,4

-9,0
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Toelichting 24. Kapitaalverplichtingen
Opgemaakt in duizenden euro

Parkwind heeft kapitaal- en andere uitgaven gecontracteerd voor de bouw van het Northwester 2 windmolenpark en
Parkwind Ost. De bouw van het Northwester 2 windpark zal in de eerste helft van 2020 worden afgerond.

Toelichting 25. Voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa
Opgemaakt in duizenden euro

Er zijn geen materiële voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa die voor 2019 en 2018 moeten worden
gerapporteerd.

Toelichting 26. Verbonden partijen
Opgemaakt in duizenden euro

Saldi en transacties tussen de Vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen van de
Vennootschap zijn, zijn bij de consolidatie geëlimineerd en worden niet in deze toelichting vermeld.
De hieronder vermelde transacties zijn diegene die met alle verbonden partijen (met uitzondering van de geconsolideerde
verbonden partijen) zijn uitgevoerd, inclusief:
•
Meerderheidsaandeelhouders en alle ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in hun bezit zijn;
•
Aandeelhouders met een aanzienlijke invloed;
•
Geassocieerde deelnemingen of gezamenlijke overeenkomsten;
•
de belangrijkste personeelsleden van de Groep; en
•
Andere belangrijke verbonden partijen
Geassocieerde
ondernemingen en
joint ventures
Vergoedingen en financieringsinkomsten
Vergoedingen en financieringskosten
Leningen aan verbonden partijen
Leningen van verbonden partijen
31 December 2019

Vergoedingen en financieringsinkomsten
Vergoedingen en financieringskosten
Leningen aan verbonden partijen
Leningen van verbonden partijen
31 December 2018

Aandeelhouders

Totaal

6.148,1

-

6.148,1

-

3.863,8

3.863,8

18.333,7

-

18.333,7

-

63.056,6

63.056,6

24.481,8

66.920,4

91.402,2

Geassocieerde
ondernemingen en
joint ventures

Aandeelhouders

Totaal

5.368,1

1.314,5

6.682,6

-

3.847,7

3.847,7

18.991,8

-

18.991,8

-

44.413,7

44.413,7

24.359,9

49.575,9

73.935,8

De Groep heeft leningen verstrekt aan haar verbonden partijen tegen tarieven die rekening houden met de
kredietwaardigheid van elke specifieke entiteit. De hierboven vermelde bedragen zijn het resultaat van transacties die zijn
uitgevoerd onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden die gelden in marktconforme transacties tussen
onafhankelijke partijen.
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Toelichting 27. Gebeurtenissen na balansdatum
Opgemaakt in duizenden euro

Heden is de gemeenschap zwaar getroffen door het Coronavirus en worden de door de overheid opgelegde maatregelen
nageleefd. Het is op heden onmogelijk in te schatten wat de gevolgen hiervan voor de vennootschap zullen zijn. De raad
van bestuur volgt dit van nabij op.

Toelichting 28. Bezoldiging van de onafhankelijke commissaris
Opgemaakt in duizenden euro

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vergoedingen die aan de onafhankelijke commissaris en zijn
aanverwante partijen zijn betaald voor de diensten die zij aan Parkwind Groep hebben geleverd.

Auditopdrachten
Andere opdrachten
Totaal

2019

2018

158,0

122,0

25,8

24,0

183,8

146,0
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