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Kerngegevens eerste semester 2008 
 
§ € 100 miljoen investeringen gerealiseerd in de loop van 

het eerste halfjaar, waarvan 60% voor vervoer in 
België 

§ Verdubbeling van de capaciteit van de LNG-terminal in 
Zeebrugge sinds april 2008  

§ De stijging van het geconsolideerde nettoresultaat naar 
€ 56,7 miloen wordt voornamelijk verklaard door de 
nieuwe investeringen 

§ Beroep aangetekend tegen de tariefbeslissingen van de 
CREG van mei en juni 2008 

§ Nieuwe diensten om het gebruik van de bestaande 
transport- en transitcapaciteit in het net te 
optimaliseren en voor het laden van LNG-schepen 

§ Gebeurtenis na de halfjaarlijkse afsluiting: overname 
van Distrigas & C° door Fluxys 
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1. Fluxys Groep – resultaten op 30 juni 2008  
(in IFRS) 

 
Een tussentijds jaarverslag is, conform de geldende voorschriften, beschikbaar op onze 
website www.fluxys.com. 
 
1.1 Inleiding 
In de financiële halfjaarlijkse staten 2008 werden dezelfde boekhoudkundige principes en 
methodes gebruikt als in de meest recente jaarlijkse financiële staten, behalve wat het 
afschrijvingsritme van sommige installaties betreft. De daaruit voortvloeiende 
afschrijvingspercentages werden in overeenstemming gebracht met het “tarifaire” KB van 
08-06-2007. 
 
Deze wijziging die de raad van bestuur van Fluxys heeft vastgelegd in zijn zitting van 26 juni 
2008, leidde tot een stijging van 1,7 mln. € van de winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten vóór 
belastingen. 
 
1.2 Consolidatiekring  
Sinds 31 december 2007 werden volgende wijzigingen aan de consolidatiekring aangebracht:  
 
Compartiment Distri Ré. De dekking van de risico’s van de groep die vroeger werd gedaan 
door Distri Ré werd met ingang van 1 januari 2008 overgenomen door de onderneming Flux 
Ré die eind 2007 werd opgericht. Bijgevolg werden de activa en passiva van het 
compartiment van Fluxys in Distri Ré overgebracht naar deze dochteronderneming die 
volgens de globale integratiemethode werd geconsolideerd. Voor deze overdracht werden 
geen resultaten geboekt. 
 
APX Gas Zeebrugge. De groep bezat via Huberator een deelneming van 42% in de joint 
venture APX Gas Zeebrugge, de onderneming verantwoordelijk voor het elektronische 
handelsplatform en de clearingdiensten op de hub van Zeebrugge. 
 
Deze deelneming werd begin maart 2008 overgedragen. Deze overdracht maakte een 
geconsolideerde meerwaarde van k€ 1.791 vrij. 
 
Distrigas & C°. Zoals verder beschreven, is de overname van dit bedrijf door de Groep 
Fluxys gebeurd na de afsluiting van de halfjaarlijkse rekeningen en heeft hier dus geen effect 
op. 
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1.3 Samenvatting van de geconsolideerde winst- en verliesrekening  
(in duizenden €) 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening in IFRS                                     (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 

Bedrijfsopbrengsten  244.287 218.490 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  75.678 56.272 

Winst door overdracht van financiële activa  1.791 0 

Netto financieel resultaat   2.042 4.473 

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten na 
financieringskosten 

 79.511 60.745 

Winstbelastingen  -22.854 -18.762 

Winst (verlies) van de periode  56.657 41.983 

Aandeel Fluxys  55.774 40.022 

Aandeel minderheidsbelangen  883 1.961 
Nettobasisresultaat per aandeel toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 

 79,3782 56,9598 

 
 
Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2008 bedragen 
244.287 k€ tegenover 218.490 k€ voor de eerste helft van 2007, dit is een stijging met 
25.797 k€. 
 
Deze opbrengsten worden uitgesplitst in: 
§ 213.490 k€ (of 87,4%) afkomstig van activiteiten die onder de gaswet vallen, namelijk 

gastransport, -opslag en -terminalling in België, dit is een stijging met 22.257 k€ in 
vergelijking met dezelfde periode in 2007. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van 
de stijging van de interestvoeten (OLO’s) die in rekening worden gebracht om het 
toegelaten rendement op geïnvesteerd kapitaal (WACC) te berekenen en van de stijging 
van de Regulated Asset Base (RAB) waarop dit rendementspercentage wordt toegepast, 
als gevolg van de uitgevoerde investeringen. 

§ 30.797 k€ (of 12,6%) van andere bedrijfsactiviteiten: een stijging met 3.540 k€ ten 
opzichte van de eerste helft van 2007, voornamelijk dankzij de stijging van de inkomsten 
van de leiding Balgzand-Bacton (Nederland – Verenigd Koninkrijk) die sinds 1 december 
2006 in dienst is en waarin de groep een deelneming van 20% heeft. 

 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De stijging van dit resultaat is 
hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de bedrijfsopbrengsten, zowel van activiteiten 
die onder de gaswet vallen als van andere activiteiten. Het is belangrijk ermee rekening te 
houden dat de winst (verlies) uit voortgezette activiteiten in het tweede semester zou 
kunnen worden beïnvloed door de rekeningen voor het boekjaar 2007 die nog niet zijn 
goedgekeurd door de CREG.  
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Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat ligt 2.431 k€ lager dan in dezelfde 
periode in 2007. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de interesten op de lening van 
85.000 k€ die in 2007 is gesloten bij de Europese Investeringsbank om de 
capaciteitsuitbreding van de LNG-terminal in Zeebrugge te financieren, die werden 
gekapitaliseerd tot de indienstneming van de installaties (april 2008).  
 
Winstbelastingen. De stijging van 4.092 k€ van deze belasting is te wijten aan de evolutie 
van het resultaat voor belastingen. Ze is wel afgezwakt door het niet-belastbaar resultaat 
van de overdracht van de deelneming in APX Gas Zeebrugge en de verhoging van de 
notionele interesten die in mindering werden gebracht van de belastbare basis.   
 
1.4 Samenvatting van de geconsolideerde balans (in duizenden €) 
 
ACTIVA                                                                                                        (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 

I. Vaste activa  1.801.381 1.729.056 

Materiële vaste activa  1.613.027 1.543.585 

Immateriële vaste activa   16.484 14.179 

Goodwill  3.969 4.507 

Overige financiële activa  1.763 394 

Overige vaste activa   166.138 166.382 

Uitgestelde belastingvorderingen  0 9 

II. Vlottende activa  343.339 340.594 

Voorraden  50.704 33.980 

Belastingvorderingen  5.030 891 

Handelsvorderingen en overige vorderingen  56.391 70.906 

Geldmiddelen en kasequivalenten  223.114 219.500 

Overige activa  8.100 15.317 

Totaal van de activa  2.144.720 2.069.650 

 
Vaste activa. De toename van de vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van de 
investeringen tijdens het eerste semester (98.655 k€) die voornamelijk betrekking hebben 
op de capaciteitsuitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge, het nieuwe 
compressiestation van Zelzate, de aanleg van nieuwe leidingen en de uitbre iding van de 
opslagcapaciteit in Loenhout. 
 
De afschrijvingen op materiële vaste activa in dit semester bedragen 29.032 k€. 
 
Vlottende activa. Het totaal van de vlottende activa is stabiel gebleven in vergelijking met 
eind 2007. De voorraden stijgen wegens de aankoop van materieel en gas nodig in het kader 
van de balancering van het net, terwijl de andere vlottende activa dalen. Deze daling is 
hoofdzakelijk het gevolg van de inning van vorderingen uit financiële lease. 
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PASSIVA                                                                                                      (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 

I. Eigen vermogen  1.248.065 1.239.647 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigen-
vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

 1.229.403 1.217.051 

Aandelenkapitaal en agio  60.310 60.310 

Niet-uitgekeerde reserves  1.169.803 1.157.275 

Omrekeningsverschillen  -710 -534 

Minderheidsbelangen  18.662 22.596 

II. Langlopende verplichtingen  721.706 713.088 

Rentedragende verplichtingen  315.252 303.212 

Voorzieningen  22.672 22.477 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  50.155 49.427 

Uitgestelde belastingverplichtingen  333.627 337.972 

III. Kortlopende verplichtingen  174.949 116.915 
Rentedragende verplichtingen  39.355 48.273 
Andere financiële verplichtingen  526 - 

Voorzieningen  8.549 6.810 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  3.582 3.125 

Belastingverplichtingen  13.173 1.270 

Handelsschulden en overige schulden  105.826 53.199 

Overige verplichtingen  3.938 4.238 

Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen  2.144.720 2.069.650 
 
Eigen vermogen. Het eigen vermogen is tijdens het semester als volgt geëvolueerd: 
 

Mutatie van het eigen vermogen     

   

(in 
duizenden 

euro’s) 

 

Eigen vermogen toerekenbaar 
aan houders van eigen 

vermogens-instrumenten van 
de moedermaatschappij 

MINDERHEIDS-
BELANG 

TOTAAL 
EIGEN 

VERMOGEN 
    
Eindsaldo op 31-12-2007 1.217.051 22.596 1.239.647 
1. Winst (verlies) van het boekjaar 55.774 883 56.657 
2. Baten en lasten direct opgenomen in het eigen 
vermogen -615 5 -610 
3. Uitgekeerde dividenden -42.861 -4.768 -47.629 
4. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 
5. Overige toename (afname) 54 -54 0 
V. Eindsaldo op 30-06-2008 1.229.403 18.662 1.248.065 
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Langlopende verplichtingen. De stijging van de rentedragende verplichtingen is 
voornamelijk het gevolg van de toewijzing van de tariefboni aan de eerste helft van 2008.   
 
Kortlopende verplichtingen. De stijging van de kortlopende verplichtingen is toe te 
schrijven aan een duidelijke stijging van de handelsschulden wegens de registratie van een 
groot aantal investeringsfacturen in de maand juni. 
 
1.5 Samenvattende tabel van de kasstromen (in duizenden euro’s) 
 
 30-06-2008 30-06-2007 
Geldmiddelen bij het begin van de periode 219.500 278.600 
   Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 144.226 52.510 
   Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -104.247 -63.704 
   Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -32.927 -30.790 
   Effect van wijzigingen in de consolidatiekring  -3.438 0 
Nettowijziging van de geldmiddelen 3.614 -41.984 
Geldmiddelen bij het einde van de periode 223.114 236.616 

(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvat eveneens het verschil in de behoefte 

aan werkkapitaal. 

(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen.  

(3) Die stromen omvatten hoofdzakelijk de betaalde dividenden. 

 

 



 

 

Persbericht  

Resultaten eerste semester 2008 – 27 augustus 2008 

 

 

 

Fluxys NV • www.fluxys.com • Kunstlaan 31 • B-1040 Brussel • Fax: +32 (0)2 282 79 43  

BTW: BE 402 954 628 • RPR BRUSSEL 0402.954.628 • Pagina 8 van 15 

 
 

2. Gebeurtenissen na de halfjaarlijkse afsluiting 
 
 
2.1 Distrigas & C° 
 
Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur van Fluxys  van 30 juni 2008 en na een 
gunstig advies van het comité van onafhankelijke bestuurders, dat overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 524 van het wetboek van vennootschappen werd opgericht, heeft de 
Fluxys Groep in juli 2008 100% van CVA Distrigas & C° verworven.  
 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze persberichten van 1 en 17 juli 2008 
die beschikbaar zijn op onze website: www.fluxys.com. 
 
Naar aanleiding van die overname bezit de Fluxys Groep nu 100% van NV Huberator. 
 
Het besluit van het waarderingsverslag dat de Commissaris in het raam van deze transactie 
heeft opgesteld, bevindt zich onder punt 2.2. Het volledige waarderingsverslag van de 
Commissaris is beschikbaar op de website: www.fluxys.com. 
 
 
2.2 Beoordeling van de Commissaris overeenkomstig artikel 524 van het wetboek 

van vennootschappen  
 
In het kader van onze opdracht hebben wij volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
a) wij hebben de notulen van de Raad van Bestuur dd 30 juni 2008 bekomen en de 

conclusie vergeleken met de conclusie opgenomen in het advies van het comité van de 
onafhankelijke bestuurders; 

b) wij hebben nagegaan of de financiële gegevens die vermeld staan in het advies van het 
comité van de onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de Raad van Bestuur 
getrouw zijn weergegeven. Meer in het bijzonder met betrekking tot de 
transactieactiviteiten hebben wij het aangepast en algemeen aanvaard karakter van de 
berekeningsmethode van de prijsaanpassing beoordeeld. 

 
Op basis van bovenstaande werkzaamheden kunnen wij besluiten: 
§ voor wat betreft punt a) hierboven, dat de conclusie opgenomen in de notulen van de 

Raad van Bestuur dd 30 juni 2008 overeenstemt met de conclusie in het advies van het 
comité van de onafhankelijke bestuurders; 

§ voor wat betreft punt b) hierboven, dat de financiële gegevens die vermeld staan in het 
advies van het comité van de onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de Raad 
van Bestuur getrouw zijn weergegeven. Dit houdt evenwel niet in dat wij de 
transactiewaarde noch de opportuniteit van de beslissing van de Raad van Bestuur 
hebben beoordeeld.  
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Ons verslag kan enkel gebruikt worden in het kader van de hierboven beschreven transacties 
en kan niet voor andere doeleinden aangewend worden. Dit verslag heeft enkel betrekking 
tot de gegevens die hierboven werden vermeld en niet tot andere gegevens, van welke aard 
ook. 
 
 
Antwerpen, 27 augustus 2008 
 
___________________________________ 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers  
 
 
2.3 SEGEO 
 
Fluxys heeft op datum van 27 juni 2008 een akkoord gesloten om de deelneming van 25% 
van Gaz de France in SEGEO over te nemen. Hierdoor zal Fluxys 100% in haar 
dochteronderneming SEGEO bezitten. Dit akkoord zal in werking treden in de tweede 
jaarhelft. 
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3. Recente verwezenlijkingen en ontwikkelingen 
 
 
€ 100 miljoen investeringen in eerste semester 2008. De investeringsuitgaven voor het 
eerste semester 2008 bedragen € 100 miljoen, waarvan 60% voor vervoer in België. Het 
investeringsprogramma voor 2008 is hoofdzakelijk toegespitst op de volgende projecten: 

- afwerking van de capaciteitsuitbreiding op de LNG-terminal in Zeebrugge, 
- bouw en ingebruikneming van het compressiestation in Zelzate, 
- renovatie van compressiestations, 
- uitbreiding van de ondergrondse opslagcapaciteit in Loenhout: de werken zijn 

begonnen in 2007 en duren tot 2011,  
- aanleg van de leiding Brakel – Haaltert: de aanleg van de leiding is begonnen in mei 

2008 en de ingebruikneming ervan is gepland in oktober 2008. 
 
3.1 Vervoer 
 
Brakel-Haaltert. De aanleg van de aardgasvervoersleiding Brakel-Haaltert voor de 
versterking van de aardgasbevoorrading van Vlaanderen is gestart in mei 2008 en de leiding 
zal in dienst worden genomen in oktober 2008. 
 
Nieuwe oost/west-capaciteit in de vergunningsfase. In het eerste semester heeft 
Fluxys een nieuwe reeks vergunningsdossiers ingediend om langs de bestaande vervoersas 
Zeebrugge-Zelzate/Eynatten (VTN) een tweede leiding aan te leggen tussen Eynatten en 
Opwijk (VTN2).  
 
Het VTN2-project vloeit voort uit een marktbevraging die Fluxys in 2005-2006 hield. De 

marktbevraging leidde tot contracten met een twintigtal netgebruikers voor nieuwe 

transitstromen in beide richtingen op het traject in kwestie. De aanleg van de tweede leiding 
Eynatten-Opwijk is gepland in 2010 en de leiding zal ook de aanvoercapaciteit ten behoeve 

van de Belgische markt verhogen.  

 
Fluxys is van plan om langs de bestaande vervoersas vanaf Opwijk tot Zomergem een 
tweede leiding aan te leggen. In dat kader heeft Fluxys in juni 2008 de betrokken gemeenten 
in Oost-Vlaanderen uitgenodigd voor een eerste informatiesessie. Rekening houdend met de 
looptijd van de verschillende vergunningsprocedures zou het leidingdeel Opwijk-Zomergem 
in 2012 kunnen worden aangelegd. 



 

 

Persbericht  

Resultaten eerste semester 2008 – 27 augustus 2008 

 

 

 

Fluxys NV • www.fluxys.com • Kunstlaan 31 • B-1040 Brussel • Fax: +32 (0)2 282 79 43  

BTW: BE 402 954 628 • RPR BRUSSEL 0402.954.628 • Pagina 11 van 15 

 
 

Nieuwe noord/zuid-capaciteit: nauwe coördinatie met naburige operatoren. Fluxys 
en de Franse netwerkbeheerder GRTgaz lanceerden in april 2007 elk een marktbevraging 
naar de interesse om bijkomende langetermijncapaciteit te boeken voor aardgastransit 
tussen België en Frankrijk. Circa 40 netgebruikers hebben hun belangstelling bevestigd voor 
een aanzienlijke langetermijncapaciteit die grote investeringen in de infrastructuur van 
Fluxys en GRTgaz veronderstelt. De coördinatie werd uitgebreid naar Nederland en 
Duitsland. 
 
3.2 Opslag 
 
Opslag Loenhout: uitbreiding voortgezet. In 2007 is Fluxys begonnen met de werken om 
de ondergrondse opslagcapaciteit van de opslag in Loenhout uit te breiden. De opzet bestaat 
erin om over een periode van 4 jaar (2008-2011) de nuttige opslagcapaciteit stapsgewijs 
met 15% te verhogen van 600 tot 700 miljoen kubieke meter. Voorts wordt de flexibiliteit in 
het gebruik van de opslag versterkt door zowel de uitzendcapaciteit als de injectiecapaciteit 
te verhogen.  
 
Limburgse Kempen: onderzoek voortgezet. Samen met de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek en de Limburgse Reconversiemaatschappij onderzoekt Fluxys 
potentiële plaatsen voor ondergrondse aardgasopslag in de Limburgse Kempen. In november 
2007 is in Bree, Maaseik, Kinrooi en Dilsen-Stokkem seismisch onderzoek uitgevoerd om de 
diepe ondergrond in kaart te brengen. In de eerste helft van 2008 is uit het onderzoek 
gebleken dat er inderdaad structuren aanwezig zijn. Op 18 augustus 2008 zijn aanvullende 
onderzoeken begonnen om een beter zicht te krijgen op de geologische karakteristieken van 
de ondergrond. 
 
3.3 LNG Terminalling 
 
Nieuwe installaties LNG-terminal in gebruik genomen. De nieuwe installaties voor de 
capaciteitsverdubbeling van de LNG-terminal in Zeebrugge zijn in april 2008 in gebruik 
genomen. Het aantal losvensters dat wordt aangeboden aan de terminalgebruikers die in 
2004 langtermijnovereenkomsten met Fluxys LNG hebben gesloten, neemt zo tegen het 
einde van het jaar stapsgewijs toe van 66 tot 110. 
 
Marktbevraging voor verdere uitbreiding gelanceerd. Gelet op het toenemende belang 
van LNG in de bevoorrading van Europa lanceerde Fluxys LNG eind 2007 een internationale 
marktbevraging om te peilen naar interesse voor bijkomende capaciteit op de LNG-terminal 
in Zeebrugge. Bij dit onderzoek hebben een vijftiental partijen interesse getoond voor 
bijkomende capaciteit voor het opslaan, lossen, hervergassen van LNG en voor het injecteren 
van gas in het net. Op basis van die resultaten wordt momenteel een project bestudeerd . 
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Op LNG-terminal ook laaddiensten. In juli 2008 lanceerde Fluxys LNG de nieuwe dienst 
om schepen te laden met LNG dat op de terminal in Zeebrugge opgeslagen wordt. Met de 
nieuwe LNG-laaddiensten speelt Fluxys LNG in op de vraag van terminalgebruikers om nog 
beter commerciële opportuniteiten op de LNG-markt te kunnen benutten. 
 
3.4 Hubdiensten 
 
Nieuwe belangstelling om aardgas te verhandelen op Hub Zeebrugge bleef in de eerste helft 
van 2008 aanhouden. Huberator, de Fluxys-dochter die Hub Zeebrugge exploiteert, 
ondertekende contracten met 4 nieuwe leden, wat begin juli het aantal Huberator-leden op 
74 bracht en de nettoverhandelde volumes lichtjes deed stijgen in vergelijking met de 
volumes tijdens de eerste helft van 2007 (+4%).  
 
3.5 Nieuwe diensten om het gebruik van bestaande capaciteit in het net te 

optimaliseren 
 
Sinds april 2008 biedt Fluxys zijn transportklanten maximale soepelheid in het gebruik van 
de ingangspunten op het net. Met die nieuwe Day Ahead Service kunnen ze voor de 
volgende dag vrij kiezen op welke ingangspunten ze aardgas zullen binnenbrengen, 
afhankelijk van wat hen commercieel het beste uitkomt. De capaciteit op de ingangspunten 
die via de Day Ahead Service wordt genomineerd, kan verminderd worden of onderbroken in 
de mate dat de genomineerde capaciteit de beschikbare capaciteit overschrijdt. 
 
In april 2008 lanceerde Fluxys ook zijn elektronisch platform voor de handel in 
transitcapaciteit op de secundaire markt. Het platform maakt het mogelijk om 
transitcapaciteit voor de volgende dag en andere kortetermijnproducten in real time te 
verhandelen. Het doel is om de liquiditeit op de secundaire transitcapaciteitsmarkt te 
stimuleren zodat de beschikbare capaciteit in het Fluxys -aardgasvervoersnet zo efficiënt 
mogelijk kan worden benut. 
  
In juni 2008 hebben Fluxys en GRTgaz een Memorandum of Understanding ondertekend om 
op basis van het Fluxys-platform een gemeenschappelijke applicatie te ontwikkelen waarmee 
netgebruikers capaciteit kunnen verhandelen in de netten van beide operatoren.  
 
Fluxys lanceerde in juni 2008 ook de Transit/Transport Synergy Service. Met de nieuwe 
dienst wordt klanten de mogelijkheid geboden om transitcapaciteit onder bepaalde 
voorwaarden om te zetten in transportcapaciteit voor de levering van aardgas op de 
Belgische markt. 
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4. Onzekerheid in regulatoir kader 
 
Op 15 mei en 6 juni 2008 heeft de federale regulator, de CREG, een aantal tariefbeslissingen 
genomen op het gebied van aardgastransport, -transit en -opslag. Fluxys betwist de 
gegrondheid en de wettelijkheid van deze beslissingen die onder meer voor instabiliteit en 
een gebrek aan voorspelbaarheid kunnen zorgen die op lange termijn nadelig kunnen zijn 
voor de goede werking van de markt. 
 
Fluxys heeft dus gerechtelijke stappen gezet om deze beslissingen te laten schorsen en 
nietig te verklaren. In a fwachting van de gerechtelijke beslissingen, worden de transport- en 
opslagdiensten gefactureerd aan de voorlopige tarieven die de CREG op 19 december 2007 
heeft vastgelegd en worden de transitdiensten nog steeds gefactureerd volgens de 
contractuele tarieven die vóór de betwiste beslissingen werden toegepast. 
 
De toepassing van de beslissingen van de CREG zou geen significante impact gehad hebben 
op de geconsolideerde rekeningen van de Fluxys Groep op 30 juni 2008, want de gevolgen 
van die beslissingen zijn voornamelijk ten laste van de onderneming Distrigas & C°, die op 
30 juni 2008 niet door Fluxys wordt geconsolideerd. 
 
In het licht van de overname door Fluxys van deze onderneming na de afsluiting van de 
halfjaarlijkse rekeningen (zie bovenvermeld punt 2) is het belangrijk dat hier wordt vermeld 
dat indien, als gevolg van het resultaat van de lopende gerechtelijke stappen, de waarde van 
de transitactiviteit van Distrigas & C° lager zou liggen dan de overeengekomen waarde die 
voor deze verkoop werd betaald, een garantie op schadeloosstelling door Fluxys werd 
bekomen bij SUEZ-Tractebel (die zich ook sterk maakte voor Publigas). 
 
 
5. Vooruitzichten 2008 
 
Door haar activiteiten verder te ontwikkelen, zou de groep voor het lopende boekjaar een 
resultaat, zonder eenmalige elementen, moeten kunnen voorleggen dat minstens gelijk is 
aan dat van vorig jaar, behoudens belangrijke onvoorziene omstandigheden. 
 
De rekeningen voor het boekjaar 2007 werden nog niet goedgekeurd door de CREG. De 
beslissingen ter zake van de regulator worden in de tweede jaarhelft verwacht. 
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6. Verslag van de Commissaris 
 
 
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde verkorte 
balans, verkorte winst- en verliesrekening, verkort kasstroomoverzicht, verkort overzicht van 
het totaalresultaat en selectieve toelichtingen 1 tot 29 (gezamenlijk de “tussentijdse 
financiële informatie”) van Fluxys NV (“ de vennootschap”) en haar dochterondernemingen 
(samen “de Groep”) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2008. 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze 
tussentijdse financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen op 
deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. 
 
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de International 
Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de 
EU. 
 
Ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig 
de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt nazicht zoals uitgevaardigd 
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de 
bespreking van de financiële informatie met het management en analytisch onderzoek en 
andere ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële 
data. Een beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de 
geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde 
controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening  zoals uitgevaardigd door het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag. 
 
Op basis van ons beperkt nazicht kwamen er geen elementen of feiten aan onze aandacht 
welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden 
eindigend op 30 juni 2008 niet is opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse financiële 
verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 
 
27 augustus 2008 
 
 
De Commissaris 
 
 
______________________________ 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers  
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7. Verklaring over het eerste semester afgesloten op 
30 juni 2008 

 
Hierbij verklaren wij dat, voor zover ons bekend: 

- de verkorte financiële staten van Fluxys, opgesteld conform de geldende 
boekhoudnormen, een getrouw beeld geven van het patrimonium, de financiële 
situatie en de resultaten van de onderneming en de ondernemingen die in de 
consolidatie zijn opgenomen; 

- het tussentijdse jaarverslag een getrouwe uiteenzetting bevat over de belangrijke 
gebeurtenissen in het eerste semester van 2008, evenals een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden voor de Groep. 

 
Brussel, 27 augustus 2008 
 
 
Michel Vermout Sophie Dutordoir 
Lid van het Directiecomité Voorzitter van het Directiecomité 
Chief Financial Officer Chief Executive Officer 
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E-mail: rene.sterckx@fluxys.net 
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Bérénice Crabs 
Tel.: +32 (0)2 282 72 30 
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Andere talen: het persbericht is ook beschikbaar in het Frans en Engels op de website van 
Fluxys: www.fluxys.com. 
 


