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Kerncijfers van 2019:  
bevestiging van de rendabiliteit 

en ondersteunende investeringen  
 

29 mei 2020 
 
De algemene aandeelhoudersvergadering van SOFICO heeft vandaag de 
jaarrekening van de onderneming goedgekeurd voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2019. SOFICO bevestigt haar rendabiliteit en 
de groei van haar activiteiten: uit de resultatenrekening bleek een 
nettowinst van € 17,5 miljoen en de investeringen bedroegen meer dan 
250 miljoen voor het boekjaar 2019. 
 
Belangrijkste financiële indicatoren 31-dec-19 31-dec-18 
(Miljoen €)   

Exploitatieproducten          368,3          368,6  
Exploitatiekosten         (350,6)         (300,3) 
Netto financiële kosten             (9,7)             (9,9) 
Subsidies            13,8             12,1  
Belastingen en andere kosten             (4,3)             (4,2) 
Nettowinst            17,5             66,3  
   

Investeringen          257,4           237,3  
   

Infrastructuuractiva in beheer      2.433,7       2.310,0  
   

Eigen kapitaal      1.779,9       1.752,8  
 
 
WINSTRESULTATEN 
 
Uit de resultatenrekening blijkt de goede financiële gezondheid van de organisatie 
met een jaarwinst van € 17,5 miljoen. Dankzij de zware kilometerheffing en het 
daaruit voortvloeiende duurzame inkomen (€ 254,8 miljoen in 2019) kan de 
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organisatie voor het derde boekjaar op rij een winstgevende resultatenrekening 
voorleggen.  
De intensivering van het onderhoud van de bovenste lagen van onze wegen in de 
context van een preventief onderhoudsbeleid en de lancering van het ‘Lichtplan’ 
zorgden voor een overeenkomstige stijging van de exploitatiekosten.  
Bovendien beheerst SOFICO steeds beter het heel diverse tempo van de 
bouwplaatsen van erg korte duur binnen het beleid voor preventief onderhoud van 
wegbekleding.  
 
INVESTERINGEN 
 
De investeringen in infrastructuuractiva (geregistreerd als materiële vaste activa) 
bedragen € 257,4 miljoen voor het boekjaar 2019, tegenover € 237,3 miljoen voor 
het vorige boekjaar. De investeringen van 2019 hadden voornamelijk betrekking 
op grootschalige werken aan de waterweg (de uitbreiding van de sluizen van 
Ampsin-Neuville, Lanaye en Ivoz-Ramet), evenals de voortzetting van veel 
belangrijke projecten op het structurerende wegennet (herstel van de snelweg 
E42-E19/A7 tussen Obourg-Jemappes richting Frankrijk, herstel en uitbreiding 
naar 4 rijstroken van de snelweg E40/A3 tussen Alleur en Loncin, voortzetting van 
de bouwplaats van de ringweg Couvin - E420, enz.). 
 
FINANCIËLE SITUATIE 
 
Op 31 december 2019 had SOFICO een totaal van € 2.433,7 miljoen aan 
infrastructuuractiva in beheer, voornamelijk gefinancierd door eigen vermogen 
van onze enige aandeelhouder, het Waals Gewest, ten belope van € 1.779,9 
miljoen, met een ratio van 73% die getuigt van onze sterke solvabiliteit. 
 
Uit deze indicatoren blijkt zowel voor de exploitatiekosten als de 
investeringskosten dat SOFICO in het boekjaar 2019 een belangrijke leverancier 
van activiteiten was, met name in de bouwsector, met inachtneming van de 
algemene balans van de financiële situatie. Dankzij de investeringen van het 
boekjaar 2019 kon ook de kwaliteit van de dienstverlening aan verschillende 
gebruikers (vrachtwagens en lichte voertuigen) worden verbeterd.  
 
VOORUITZICHTEN VOOR 2020 
 
De coronaviruscrisis die we momenteel doormaken, heeft een directe impact op 
het goederenvervoer in Wallonië en dus op de inkomsten van SOFICO die verband 
houden met de kilometerheffing. De daling van de inkomsten voor de komende 
maanden, geschat op 10% op jaarbasis, moet echter worden vergeleken met de 
kostenvermindering voor SOFICO door de vertraging of zelfs de stopzetting van 
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de activiteiten voor onderhoud en herstel op onze wegen en snelwegen in dezelfde 
periode. 
Door de hierboven beschreven financiële situatie zal SOFICO de schok van de 
coronaviruscrisis kunnen opvangen en samen met haar regionale partners (SPW, 
OTW, AdN, enz.) kunnen bijdragen aan de herstelplannen voor de activiteiten en 
economie in Wallonië, zoals investeringen in wegen en actieve mobiliteit, groene 
energie langs autosnelwegen en binnenwateren, of de bekabeling met glasvezel 
voor hogesnelheidszones.  
 
WETTELIJKE VERMELDINGEN 
 
De jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met het koninklijk besluit van 29 
april 2019 ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
is volledig beschikbaar op de website van SOFICO www.sofico.org. 
De jaarrekening werd op 24 april 2020 goedgekeurd door de raad van bestuur van 
de onderneming en werd zonder voorbehoud aangenomen door het college van 
commissarissen (bestaande uit een lid van de Rekenkamer en een lid van het 
Instituut van bedrijfsrevisoren). 
De jaarrekening werd goedgekeurd door de vertegenwoordiger van de regering 
van het Waals Gewest op de algemene aandeelhoudersvergadering van 29 mei 
2020. 
 
 
Contact: Héloïse WINANDY | Woordvoerster van SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org  
 

Volg ons!     

http://www.sofico.org/
mailto:heloise.winandy@sofico.org
https://www.facebook.com/SOFICOWallonie/?fb_dtsg_ag=AdyQpO4tGNVcaD-fbx0dsP_O5Qh_CkRsELpTsuVZAfiCTw:AdyulBgHyDGLt1IY34f_tdvNnV9h8-0Ps9hls5_MWGNa9A
https://twitter.com/SOFICOWallonie
https://www.youtube.com/channel/UC6-paeFCL9JcKnZuPhLYjqg
https://www.linkedin.com/company/societe-wallonne-de-financement-complementaire-des-infrastructures/?viewAsMember=true

