Persbericht Fluxys Belgium
27 maart 2019 – Gereglementeerde informatie: resultaten 2018

•
•
•
•
•

Gereguleerde omzet stabiel
Nettoresultaat: € 54,5 miljoen
Voorstel aan de algemene vergadering van 14 mei 2019: brutodividend van € 1,26 per
aandeel (2017: € 1,23)
Investeringen: € 78,1 miljoen, voornamelijk voor de bouw van de vijfde tank op de LNGterminal in Zeebrugge
Koudegolf en piekvraag voor stroomproductie op aardgas: net Fluxys Belgium toont
opnieuw zijn robuustheid

•

Overslag grote volumes op LNG-terminal in Zeebrugge neemt sterk toe

•

België zet eerste stap naar groen gas voor de consument

1. Financiële kerncijfers
Resultatenrekening
(in duizenden euro’s)
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA*
EBIT*
Nettowinst
Balans
(in duizenden euro’s)
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar
Totaal van de materiële vaste activa
Eigen vermogen
Netto financiële schuld*
Totaal van de geconsolideerde balans

31.12.2018
503.246
278.382
120.601
54.469
31.12.2018
78.139
2.181.771
687.156
881.932
2.914.902

31.12.2017
510.528
283.171
129.320
70.321
31.12.2017
83.354
2.250.659
713.795
950.528
3.290.873

*EBITDA
Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan het resultaat
van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van
niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.
*EBIT
Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het
resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden
ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.
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*Netto financiële schuld
Rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten gevolge van
transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, de kasequivalenten en de
geldbeleggingen op lange en korte termijn.

Meer info over de evolutie 2017-2018 van EBITDA, EBIT en netto financiële schuld in de bijlagen

Omzet in 2018: € 503,2 miljoen. De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt
€ 503,2 miljoen in 2018, een lichte daling in vergelijking met € 510,5 miljoen tijdens dezelfde
periode in 2017. In overeenstemming met de regulering is die daling van de gereguleerde omzet
hoofdzakelijk te verklaren door de daling van de bedrijfskosten, de financieringskosten en de
belastingen, gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van het door de regulering toegelaten
rendement.
Nog steeds lage rentevoeten beïnvloeden het nettoresultaat van de groep . Het merendeel van
de activiteiten van de groep Fluxys Belgium is gereguleerd. Hun resultaat wordt bepaald op
basis van verschillende regulatoire parameters, waaronder het geïnvesteerd eigen vermogen,
de financiële structuur en de OLO-rentevoeten.
De gemiddelde OLO-rentevoet van 2018 bedroeg 0,81%, ten opzichte van 0,74% in 2017. Die
stijging heeft een positieve invloed op het gereguleerd rendement op het geïnvesteerde kapitaal
en dus ook op het jaarresultaat van 2018.
Het nettoresultaat in 2018 bedraagt € 54,5 miljoen, een daling van € 15,8 miljoen in vergelijking
met 2017 (€ 70,3 miljoen). Het nettoresultaat van 2017 was echter uitzonderlijk hoog door een
eenmalige herziening van de in het verleden geboekte uitgestelde belastingen ten belope van
€ 16,2 miljoen als gevolg van de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting.
€ 78,1 miljoen investeringen. In 2018 bedroegen de investeringen in materiële vaste activa
€ 78,1 miljoen, tegenover € 83,4 miljoen in 2017. € 17,8 miljoen ging naar vervoersprojecten,
€ 0,8 miljoen voor de opslaginfrastructuur en € 59,5 miljoen naar projecten voor LNG
infrastructuur (voornamelijk de bouw van een vijfde tank op de LNG-terminal in Zeebrugge).
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2. Markante feiten
Net Fluxys Belgium toont opnieuw zijn robuustheid. Het net en het balanceringssysteem van
Fluxys Belgium toonden zich eind februari-begin maart 2018 bijzonder robuust. In die periode
heerste er een koudegolf, waren er onderbrekingen bij producenten en technische problemen
elders op het Noordwest-Europese gasnet. In die uitzonderlijke omstandigheden bood het
systeem van Fluxys Belgium de nodige veerkracht voor een goede werking van de markt en
competitieve prijzen op de groothandelsmarkt.
Het net van Fluxys Belgium stond ook andermaal klaar voor de piekvraag van de
elektriciteitscentrales op aardgas. In oktober en november 2018 tekenden ze recordmaanden
op om de behoeften voor de Belgische stroomproductie in te vullen. In november werd maar
liefst 43% van de geproduceerde elektriciteit door gascentrales geleverd.
Overslag grote volumes op LNG-terminal in Zeebrugge neemt sterk toe. In vergelijking met
2017 kwamen bijna dubbel zoveel schepen naar de LNG-terminal in Zeebrugge om LNG te
lossen en er is meer dan dubbel zoveel LNG hervergast en in het net geïnjecteerd. Ook de vraag
naar het laden van grote LNG-schepen veerde weer op.
In mei 2018 werd met de start van de scheepsoverslagdiensten bovendien een nieuwe fase
ingezet in de diversificatie van de LNG-terminal. Er werden maar liefst 9 operaties uitgevoerd
waarbij LNG rechtstreeks werd overgeslagen tussen twee schepen. Na de ingebruikneming van
de 5e opslagtank in de loop van 2019 zal de tank als buffer dienen voor de overslag tussen twee
schepen als ze niet gelijktijdig aangemeerd liggen.
Tweede laadstation voor LNG-tankwagens in gebruik. Op de LNG-terminal ging in december
2018 ook een tweede laadstation voor LNG-tankwagens in gebruik om in de toekomst de vraag
vlot te kunnen blijven beantwoorden: de capaciteit neemt toe van 4000 tot 8000 laadbeurten per
jaar. Het station krijgt via de Connecting Europe
Facility financiële steun van de Europese
Commissie.
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Aardgas voor vervoer in de lift. Het aantal CNG-voertuigen in België steeg in 2018 met 60% tot
14.000 en het aantal CNG-tankstations nam toe tot meer dan 100. Ook LNG als
scheepsbrandstof nam aan belang toe omdat in het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee
strenge emissienormen gelden voor zwavel. Bovendien tikt het orderboek voor nieuwe LNGaangedreven schepen aan en verwacht wordt dat tegen 2020 nog meer bestellingen volgen: in
dat jaar worden de zwavel-emissienormen voor alle scheepstrafiek immers aanzienlijk
aangescherpt.
België zet eerste stap naar groen gas voor de consument. België zag in 2018 de eerste eenheid
voor de productie van biomethaan in gebruik gaan. Fluxys Belgium werkte in dat verband
samen met Belgische gasfederatie gas.be en de distributienetbeheerders een systeem van
groengascertificaten uit. Op die manier kunnen consumenten in België groen gas kopen net
zoals dat met groene stroom het geval is.

3. Fluxys Belgium NV – resultaten 2018 (volgens Belgische normen):
voorstel van resultaatsverdeling
Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 47,6 miljoen, tegenover € 44,7 miljoen in
2017. De stijging van het nettoresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar heeft dezelfde
oorzaken als die van de evolutie van het geconsolideerde resultaat, namelijk de stijging van de
notering van lineaire obligaties (OLO) die een invloed hebben op het gereguleerde rendement,
de efficiëntiewinsten, de dividendopbrengsten net als de daling van het resultaat uit nietgereguleerde activiteiten.
Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te gaan
tot een jaarlijkse uitkering van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met het deel van de
reserves dat vrijkomt aan het ritme van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarde.
Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 14 mei 2019 een brutodividend van
€ 1,26 bruto per aandeel voorstellen door € 9,9 miljoen van de onbeschikbare reserves vrij te
maken.
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Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 43,3 miljoen en
een onttrekking aan de reserves van € 50,6 miljoen, zal de raad van bestuur aan de algemene
vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:
• € 88,5 miljoen als dividenduitkering en
• € 53,0 miljoen als over te dragen winst.
Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het totale brutodividend
€ 1,26 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2018. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld
vanaf 23 mei 2019.

4. Financiële vooruitzichten 2019
Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige tarifaire
methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde
eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrente dividend zal
in hoofdzaak blijven evolueren in functie van die drie parameters. De huidige financiële markten
laten niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te schuiven voor wat betreft de evolutie
van de rentevoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten.

5. Externe controle
De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn
afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de
boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.

Contactpersonen
Financiële en boekhoudkundige gegevens
Geert Hermans
Tel.: +32 2 282 75 66
Fax: +32 2 282 75 83
geert.hermans@fluxys.com

Pers
Laurent Remy
Tel.: +32 2 282 74 50
Fax: +32 2 282 79 43
laurent.remy@fluxys.com
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6. Bijlagen
Geconsolideerde balans
I. Vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Deelnemingen waarop vermogensmutatie is
toegepast
Overige financiële vaste activa
Vorderingen uit financiële lease
Leningen en vorderingen
Overige vaste activa
II. Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen uit financiële lease
Belastingvorderingen

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

2.321.691

2.392.797

2.181.771

2.250.659

39.862

45.246

16

16

77.525

81.179

3.902

0

144

0

18.471

15.697

593.211

898.076

29.103

27.856

690

7.222

6.280

12

Handels- en overige vorderingen

97.217

108.598

Geldbeleggingen

53.279

415.153

389.587

320.573

Geldmiddelen en kasequivalenten
Overige vlottende activa
Totaal der activa

17.055

18.662

2.914.902

3.290.873
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Geconsolideerde balans
I. Eigen vermogen
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de
moedermaatschappij
Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies
Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves
Minderheidsbelangen
II. Langlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
Voorzieningen
Voorzieningen voor personeelsbeloningen
Andere langlopende financiële verplichtingen

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

687.156

713.795

687.156

713.795

60.310

60.310

626.846

653.485

0

0

1.977.106

2.019.777

1.723.831

1.752.654

4.028

3.947

58.819

59.346

1.794

0

188.634

203.830

250.640

557.301

158.004

467.176

209

325

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

3.844

3.879

Belastingverplichtingen

4.102

6.689

79.345

76.957

Uitgestelde belastingverplichtingen
III. Kortlopende verplichtingen
Rentedragende verplichtingen
Voorzieningen

Kortlopende handels- en overige schulden
Overige kortlopende verplichtingen
Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen

5.136

2.275

2.914.902

3.290.873
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

Bedrijfsopbrengsten

503.246

510.528

Verkoop van gas voor balancering en operationele behoeften

106.233

66.096

Overige exploitatiebaten

14.068

12.248

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen

-4.142

-2.678

Aankoop van gas voor balancering en operationele behoeften

-106.240

-66.014

Diensten en diverse goederen

-120.729

-122.996

Personeelslasten

-107.852

-107.077

Overige exploitatielasten

-6.202

-6.944

Netto toevoegingen aan de afschrijvingen

-155.565

-160.081

Netto toevoegingen aan de voorzieningen

-1.816

5.399

-400

831

120.601

129.312

0

-1.058

Waardeverminderingen
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten
Financiële opbrengsten

1.322

2.464

Financieringskosten

-42.189

-48.240

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na financieel
nettoresultaat

79.734

82.478

Winstbelastingen

-25.265

-12.157

Winst (verlies) van het boekjaar

54.469

70.321

Gedeelte Fluxys Belgium

54.469

70.321

Gedeelte minderheidsbelangen

0

0

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de moedermaatschappij in €

0,7752

1,0008

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de
aandeelhouders van de moedermaatschappij in €

0,7752

1,0008
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Netto resultaat over de periode

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

54.469

70.321

6.140

-4.748

Elementen die in de toekomst niet geherclassificeerd zullen
worden naar de winst-en-verliesrekening
Herwaardering van toegezegd-pensioenregelingen
Belastingen op de andere componenten van het totaalresultaat
Winstbelastingen – Wijziging van belastingtarieven (1)
Andere componenten van het totaalresultaat

-1.136

1.614

0

36.572

5.004

33.438

Totaalresultaat van de periode

59.473

103.759

Gedeelte Fluxys Belgium

59.473

103.759

0

0

Gedeelte minderheidsbelangen
(1)

In 2017 heeft de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting geleid tot een eenmalige herziening
van de in het verleden geboekte uitgestelde belastingen. De vermindering van de uitgestelde belastingen op
het passief van de balans werd geboekt via de andere elementen van het totaalresultaat voor het gedeelte
met betrekking tot verrichtingen die gewoonlijk daar worden geboekt, namelijk de herwaardering van
materiële vaste activa (€ 37,7 miljoen), de gespreide belasting op de meerwaarde op materiële vaste activa (€
0,4 miljoen) en de herwaarderingen van toegezegd-pensioenregelingen (€ -1,5 miljoen). Het saldo van die
herziening werd geboekt op het nettoresultaat van het boekjaar 2017 (€ 16,2 miljoen ).
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Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

I. SALDO
OP 31-12-2016
1. Totaalresultaat van het
boekjaar

Maatschappelijk
kapitaal
60.272

In duizenden euro’s

Agio

Onbeschikbare
reserves

Niet uitgekeerd
resultaat

Reserves
personeelsbeloningen
(2)

Andere
componenten
van het totaalresultaat (2)

Eigen
vermogen
toerekenbaar aan de
aandeelhouders van
de moedermaatschappij

38

45.729

595.602

-7.289

0

694.352

0

694.352

70.321

-4.619

38.057

103.759

0

103.759

2. Uitgekeerde dividenden

-9.905

-74.411

60.272

38

35.824

591.512

-11.908

38.057

Totaal van het
eigen
vermogen

-84.316

-84.316

0

0

3. Andere wijzigingen
II. SALDO
OP 31-12-2017

Minderheidsbelangen

713.795

(2) 1e toepassing IFRS 9
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Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

II. SALDO
OP 31-12-2017
1. Aanpassingen met betrekking tot het
voorafgaande boekjaar
1.1. Wijzigingen van boekhoudkundige
principes met invloed op het eigen
vermogen
III. EINDSALDO OP 01-01-2018 herwerkt

Maatschappelijk
kapitaal
60.272

In duizenden euro’s

Agio

Onbeschikbare reserves

Niet
uitgekeerd
resultaat

Reserves
personeelsbeloningen
(2)

Andere
componenten van
het totaalresultaat (2)

38

35.824

591.512

-11.908

38.057

312
60.272

38

35.824

1. Totaalresultaat van het boekjaar
2. Uitgekeerde dividenden
3 Wijzigingen in de consolidatiekring
4. Kapitaalverhoging
5. Andere wijzigingen
IV. EINDSALDO
OP 31-12-2018
(2)

60.272

38

Eigen vermogen
toerekenbaar aan
de aandeelhouders van de
moedermaatschappij

Minderheidsbelange
n

Totaal van
het eigen
vermo-gen

713.795

0

713.795

312

312

591.824

-11.908

38.057

714.107

0

54.469

5.004

0

59.473

59.473

-86.424

-86.424

-9.904

-76.520

25.920

569.773

-6.904

38.057

1e toepassing IFRS 9
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

I. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans

320.573

291.727

II. Nettokasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten

247.233

220.206

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie

290.989

267.000

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten

120.601

129.312

1.2. Aanpassingen voor niet-monetaire posten

157.956

153.218

1.2.1. Afschrijvingen

155.565

160.081

1.2.2. Voorzieningen

1.816

-5.399

400

-831

0

0

1.2.3. Waardeverminderingen
1.2.4. Omrekeningsverschillen
1.2.5. Overige aanpassingen voor posten zonder thesaurie-effect

175

-633

12.432

-15.530

1.3.1. Toename (afname) in voorraden

-1.247

-6.356

1.3.2. Toename (afname) in belastingvorderingen

-6.268

101

1.3.3. Toename (afname) in handels- en overige vorderingen

11.381

-20.289

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa

454

49

1.3.5. Toename (afname) in belastingschulden

435

-117

1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden

3.531

7.869

1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen

2.861

699

1.3.8. Overige toename (afname) in werkkapitaal

1.285

2.514

-43.756

-46.794

-44.728

-48.165

1.067

1.500

-95

-129

III. Nettokasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten

285.132

-439.985

1. Verwervingen

-83.398

-129.817

-83.398

-105.660

0

0

0

-24.157

2. Kasstromen met betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten
2.1. Gestorte verschuldigde belastingen
2.2. Ontvangen rente op beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten
2.3. Overige instromen (uitstromen) met betrekking tot de andere
bedrijfsactiviteiten

1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste activa te verwerven
1.2. Betalingen om dochterondernemingen, joint ventures of geassocieerde
ondernemingen te verwerven
1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)
2. Overdrachten
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van materiële en immateriële vaste activa
2.2. Ontvangsten uit de overdracht van dochterondernemingen, joint ventures of
geassocieerde ondernemingen
2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere financiële activa
3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten
4. Ontvangen overheidssubsidies
5. Toename (-) / Afname (+) van geldbeleggingen
IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten
1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen
1.1. Ontvangsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten
1.2. Ontvangsten uit de verkoop van eigen aandelen
1.3. Ontvangsten uit financiële lease
1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële instrumenten
1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële verplichtingen (3)
2. Uitgaande kasstromen m.b.t. financieringen

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

6.656

1.652

1.208

1.652

0

0

5.448

0

0

8

0

2.116

361.874

-313.944

-463.351

248.625

108.380

443.696

0

0

0

0

2.630

5.581

-144

0

0

0

105.894

438.115

-434.311

-63.959

2.1. Terugkoop van eigenvermogensinstrumenten die vervolgens werden
vernietigd

0

2.2. Inkoop van eigen aandelen

0

0

2.3. Aflossing van financiële leaseschulden

0

0

0

2.4. Aflossing van samengestelde financiële schulden

0

0

2.5. Aflossing van andere financiële verplichtingen (3)

-434.311

-63.959

-50.996

-46.796

-51.165

-46.926

169

130

-86.424

-84.316

69.014

28.846

389.587

320.573

3. Rente
3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit
3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit
4. Betaalde dividenden
V. Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten
VI. Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans
(3)

Voor de herfinanciering van een lening die verviel in mei 2018, heeft Fluxys Belgium in oktober 2017 obligaties
uitgegeven voor een bedrag van € 350 miljoen. Dat bedrag werd gedurende 7 maanden bij Fluxys NV
geplaatst. Die verrichting is opgenomen in de rubriek ‘Toename (-) / Afname (+) van geldbeleggingen.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys Belgium

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

120.601

129.312

Netto toevoegingen aan de afschrijvingen

155.565

160.081

Netto toevoegingen aan de voorzieningen

1.816

-5.399

400

-831

0

0

Waardeverminderingen
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens
vermogensmutatiemethode
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen

EBITDA in duizenden euro’s
Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys Belgium
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens
vermogensmutatiemethode
Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen

EBIT in duizenden euro’s
Geconsolideerde balans Fluxys Belgium

0

8

278.382

283.171

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

120.601

129.312

0

0

0

8

120.601

129.320

In duizenden euro’s
31-12-2018

31-12-2017

Langlopende rentedragende verplichtingen

1.723.831

1.752.654

Kortlopende rentedragende verplichtingen

158.004

467.176

Overige financieringen (kortlopende)

-30.097

-20.361

Overige financieringen (langlopende)

-95.343

-157.538

Overige schulden (kortlopende)

-95.367

-53.985

Overige schulden (langlopende)

-390.212

-337.304

0

-350.000

Termijnbeleggingen (100%)
Termijnbeleggingen (75%)
Geldmiddelen en kasequivalenten (75%)
Overige financiële activa (75%)

Netto financiële schuld in duizenden euro’s

-39.959

-48.865

-292.190

-240.430

-56.735

-60.819

881.932

950.528
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