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Jaarrekening 2020: 
 

SOFICO toont haar veerkracht en versterkt haar 
liquiditeitspositie, een teken van steun aan het 

economisch herstel in Wallonië 
 

7 juni 2021 
 
De jaarrekening voor het begrotingsjaar 2020 van SOFICO werd neergelegd bij 
de Nationale Bank van België. In een jaar dat werd gekenmerkt door de 
economische recessie als gevolg van de gezondheidscrisis, heeft SOFICO de 
uitvoering van ambitieuze projecten voortgezet. De organisatie toonde ook haar 
veerkracht op het gebied van inkomsten en heeft haar liquiditeitspositie op 31 
december 2020 versterkt. Ze bevestigt een aanjager te zijn van het economisch 
herstel in Wallonië, met name via de uitrol van het ‘Plan infrastructures et 
mobilité pour tous 2020-2026’ (PIMPT). 
 

 
Belangrijkste financiële indicatoren 31-dec-20 31-dec-19 
(Miljoen €)   
Bedrijfsopbrengsten 362,9 367,8 
Niet-recurrente bedrijfsopbrengst 0,4 0,5 
Bedrijfskosten (348,9) (350,6) 
Netto financiële kosten (10,2) (9,7) 
Afschrijvingen van subsidies 2,8 13,8 
Belastingen (6,1) (4,3) 
   
Nettowinst 0,9 17,5 
   
Investeringen 143,8 257,4 
   
Infrastructuuractiva in beheer 2.429,6 2.433,7 
   
Eigen kapitaal 1.795,9 1.779,9 
   
Liquiditeiten 49,5 6,0 

 
Een versterkte liquiditeitspositie  
De netto liquiditeitspositie van SOFICO bedraagt 49,5 miljoen euro op 31 december 2020 
(tegenover 6,0 miljoen euro op 31 december 2019).  
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De liquiditeitspositie is aanmerkelijk verbeterd in vergelijking met het voorgaande 
boekjaar, als gevolg van goed beleid met betrekking tot de volgende belangrijke 
parameters: (i) de inning van inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en 
(ii) de uitgaven in verband met de uitvoering van projecten, beide beïnvloed door de 
lockdownmaatregelen in verband met de gezondheidscrisis gedurende het jaar 2020. 
 
Een inkomstenmodel dat getuigt van veerkracht tijdens de crisis  
Het gevolg van de lockdown in 2020 was een aanzienlijke daling van het aantal trajecten 
van particulieren op het structurerend netwerk, en dus minder geïnde schaduwtol 
(vergoeding die door het Waals Gewest wordt betaald aan SOFICO namens de 
weggebruiker). Deze daling werd gecompenseerd door de indexering van het 
schaduwtoltarief tijdens het begrotingsjaar.  
Verder werden de snelwegparkings minder bezocht (waar de diensten tijdens de crisis 
zoals normaal werden aangeboden), wat zorgde voor een daling van de daarmee 
verbonden heffingen.  
Het model van kilometerheffing voor vrachtwagens (de belangrijkste inkomstenbron voor 
SOFICO) hield wel goed stand, met maar een beperkte daling van de inkomsten.   
à 2 miljoen euro ten opzichte van het begrotingsjaar 2019 (in relatieve waarde een 
verschil van minder dan 1%). 
Tenslotte heeft het bedrijf in 2020 een nettowinst laten optekenen van 0,9 miljoen euro, 
ten opzichte van 17,5 miljoen euro in 2019. Deze daling is dus te wijten aan de 
verminderde inkomsten hierboven vermeld, alsook door een ongunstig boekhoudkundig 
effect met betrekking tot de afschrijving van subsidies. 
 
VOORUITZICHTEN VOOR 2021  
In 2021 heeft het bedrijf de herfinanciering via de emissie van langlopende obligaties 
succesvol voort weten te zetten, met het oog op de financiering van de versnelde 
implementatie van het ‘Plan infrastructures et mobilité pour tous 2020-2026’ (PIMPT).  
De organisatie bevindt zich dankzij de solide balans dus in een ideale positie om haar 
plannen ten uitvoer te brengen en bij te dragen aan het economisch herstel in Wallonië. 
We noemen bij wijze van voorbeeld de opstart van de werkzaamheden voor het herstel 
van het viaduct van Huccorgne (E42/A15), de uitbreiding (9000 ton) van de sluizen van 
Ampsin-Neuville, de voltooiing van de laatste fase van de ringweg van Couvin (E420) en 
de uitvoering van het strategisch implementatieplan voor glasvezel (2020-2025), dat als 
doel heeft zo’n 90% van de Waalse zones te voorzien van zeer snelle 
breedbandverbinding. 
 
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.  

http://www.sofico.org/
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De jaarrekening werd op vrijdag 26 maart 2021 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 vrijdag 30 april 2021. 
 
 
Contact:  
Héloïse WINANDY | Woordvoerster van SOFICO | +32 495 28 43 46 | 
heloise.winandy@sofico.org Michaël ALMER | CFO & Investor Relations | 
michael.almer@sofico.org  
 

Volg ons!   


