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Kerngegevens eerste semester 2010 
 

� Geconsolideerd halfjaarlijks nettoresultaat: € 64 miljoen 

� € 205 miljoen investeringen 

� Wijzigingen in aandeelhouderschap en structuur: 

- Publigas nam volledige Electrabel-deelneming in Fluxys over 
- Oprichting van Fluxys Holding 

� Ontwikkeling gereguleerde activiteiten in België: 

- Laaddiensten voor LNG-tankwagens en laden van kleine LNG-
schepen 

- Piekopslag-activiteit in de Zeebrugse achterhaven afgebouwd 
� Ontwikkeling niet-gereguleerde activiteiten en activiteiten 

buiten België: 

- Volumes aardgas op Hub Zeebrugge in stijgende lijn 
- Principeakkoord met Wingas over 19%-deelneming van Fluxys in 

NEL-leidingproject 
- Fluxys kandidaat-partner in LNG-terminalproject Duinkerke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulteer het Halfjaarlijks financieel verslag van de Fluxys Groep voor een uitgebreide 

rapportering over de eerste jaarhelft van 2010: www.fluxys.com 
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1. Fluxys Groep – Resultaten op 30 juni 2010 (volgens 
IFRS) 

 

Een tussentijds jaarverslag is, conform de geldende voorschriften, beschikbaar op onze website 

www.fluxys.com. 

 

1.1 Boekhoudkundige principes en methodes 

 

De boekhoudkundige principes en methodes in de halfjaarlijkse staten 2010 zijn dezelfde als in de 

meest recente jaarlijkse financiële staten. 

 

1.2 Consolidatiekring 

 

Fluxys LNG: 

Fluxys NV heeft, voor een bedrag van 28 M€, de deelneming van 6,8% verworven die Electrabel 

bezat in Fluxys LNG, dat zo een 100% dochteronderneming van Fluxys NV is geworden in de 

geconsolideerde financiële staten, met ingang vanaf 1 januari 2010. 

 

De waarde van die verworven deelneming in de consolidatie bedroeg 19,1 M€. Een verschil van 8,9 

M€ werd zo opgenomen in het gedeelte van de Groep in het eigen vermogen. 

 

Guimard NV: 

De Fluxys Groep heeft de vennootschap Guimard NV voor 100% overgenomen, voor een bedrag 

van 11,7 M€, met ingang van 1 april 2010 in de geconsolideerde financiële staten. 

 

Die vennootschap is eigenaar van een gebouw dat voor een groot deel wordt gebruikt door 

personeel van Fluxys. Zij heeft geen andere activiteiten. 

 

1.3 Voltooiing van de bedrijfscombinatie Fluxys & Co 

 

Zoals aangeduid in Toelichting 3 van de financiële staten van het jaarlijks financieel verslag 2009, 

werd de initiële boekhoudkundige verwerking van de bedrijfscombinatie Fluxys & Co beëindigd in 

het tweede semester 2009. 

 

Overeenkomstig IFRS 3 werden de financiële staten van 30 juni 2009 herwerkt op basis van de 

principes die identiek zijn aan deze die werden gebruikt voor het boekjaar 2009. Dit heeft als 

gevolg dat het halfjaarlijks resultaat op 30 juni 2009 werd teruggebracht van 61,0 naar 52,1 M€, 

hoofdzakelijk door de bijkomende afschrijvingskosten. 
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In afwachting van de juridische en regulatoire beslissingen, werd de definitieve verwervingsprijs 

van de contracten van het grens-tot-grensvervoer van Fluxys & Co (vroeger Distrigas & C°) nog 

niet vastgelegd. Ter herinnering vermelden we dat, in verband met de overeenkomsten die in de 

loop van het semester gesloten zijn tussen Electrabel en Publigas, laatstgenoemde de toegekende 

garanties aan Fluxys volledig heeft overgenomen, voor de waarde van die activa. 

 

1.4 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

 
30-06-2010 Herwerkt 

30-06-2009 

Bedrijfsopbrengsten 344.979 350.548 
Overige exploitatiebaten 4.262 3.775 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -15.792 -19.606 
Diensten en diverse goederen -67.675 -77.101 
Personeelslasten -59.944 -55.705 
Overige exploitatielasten1 -34.889 -2.768 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -57.412 -57.055 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen -7.733 -45.090 
Bijzondere waardeverminderingen 2.261 -5.024 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  108.057 91.974 

Waardeschommelingen van financiële instrumenten 179 -1.012 
Financiële opbrengsten 9.391 6.608 
Financieringskosten -26.198 -20.511 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na financieel 

nettoresultaat 91.429 77.059 

Winstbelastingen -27.808 -24.992 
Winst (verlies) van de periode 63.621 52.067 

Gedeelte Fluxys 63.393 51.012 
Gedeelte minderheidsbelangen 228 1.055 
   
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 90,2217 72,6009 
Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 90,2217 72,6009 
 

                                              
1 De overige exploitatielasten bevatten in 2010 de minderwaarden die werden gerealiseerd naar 
aanleiding van de beslissing tot het stopzetten van de activiteiten van de piekopslaginstallatie in 
Dudzele. Op basis van de tariefwetgeving worden deze doorgerekend via de bedrijfsopbrengsten. 
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1.5 Overzicht van het nettoresultaat (in duizenden €) 

 

Overzicht van het totaalresultaat (in duizenden €) 

  
30-06-2010 Herwerkt 

30-06-2009 

Netto resultaat over de periode  63.621 52.067 

Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na uitdiensttreding  2.407 -1.836 

Omrekeningsverschillen  439 719 

Belastingen op de andere componenten van het totaalresultaat  -819 624 

Andere componenten van het totaalresultaat  2.027 -493 

Totaalresultaat van de periode  65.648 51.574 

Gedeelte Fluxys  65.420 50.521 

Gedeelte minderheidsbelangen  228 1.053 
 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2010 bedragen 344.979 

k€ tegenover 350.548 k€ voor de eerste helft van 2009, dit is een daling van 5.569 k€. 

 

De opbrengsten worden uitgesplitst in: 

- 307.468 k€ (of 89,1%) afkomstig van de gereguleerde activiteiten, namelijk het vervoer en 

de opslag van aardgas en terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas in België, dit is een 

daling van 7.712 k€ in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Ter herinnering dient te 

worden vermeld dat de nieuwe tarieven voor het vervoer en de opslag van aardgas, die 

gevoelig zijn gedaald in vergelijking met de tarieven die werden toegepast in 2009, voor 

alle netgebruikers van toepassing zijn vanaf 1 januari 2010. Die daling wordt echter 

afgeremd door een eenmalige factor, met name de impact van de beslissing om de 

activiteiten in de piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten. Overeenkomstig de 

tariefwetgeving werden de kosten voor buitendienststelling van die infrastructuur alsook 

het hierop niet afgeschreven gedeelte van de Regulated Asset Base in de tarieven als 

regulatoir actief geboekt. 

- 37.511 k€ (of 10,9%) van de andere bedrijfsactiviteiten van de onderneming, een stijging 

met 2.143 k€ ten opzichte van de eerste helft van 2009, voornamelijk door de evolutie van 

de verkopen inzake software-oplossingen aan operatoren actief op de aardgasmarkt alsook 

door de stijgende opbrengsten uit onze deelneming in de BBL-infrastructuur in Nederland. 

 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten is voor onze gereguleerde activiteiten gestegen in vergelijking met het eerste 

semester van 2009. Die evolutie vloeit hoofdzakelijk voort uit de bovenvermelde effecten van de 

sluiting van de piekopslaginstallatie in Dudzele en de voortzetting van het investeringsprogramma. 

De impact van die laatste factor wordt echter afgeremd door de daling van het toegestane 

rendement op het geïnvesteerd kapitaal in de gereguleerde activiteiten, ten gevolge van de 

dalende evolutie in de quotering van de lineaire obligaties (OLO’s). 
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Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat is gedaald met 1.713 k€ in vergelijking met 

dezelfde periode in 2009. Die daling is hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de 

interestlasten op de leningen die in de loop van het jaar 2009 werden uitgegeven of opgenomen. 

Die impact wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door de inning van de eerste dividenden uit 

de verworven deelneming in Interconnector (UK) Ltd en door de waardestijging van de 

aangehouden financiële dekkingsinstrumenten. 

 

Winstbelastingen. De stijging met 2.816 k€ van deze last is hoofdzakelijk te wijten aan de 

evolutie van het resultaat voor belastingen. 

 

1.6 Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden €)  

 

ACTIVA (in duizenden €) 

 30-06-2010 31-12-2009 

I. Vaste activa 2.724.698 2.739.610 

Materiële vaste activa 2.344.392 2.326.330 
Immateriële vaste activa 296.623 296.485 
Goodwill 3.764 3.465 
Overige financiële vaste activa 70 84.242 
Vorderingen uit financiële lease  29.088 29.088 
Overige vaste activa 50.761 0 

II. Vlottende activa 876.769 704.555 

Voorraden 64.827 67.851 
Overige financiële vlottende activa 24.293 23.250 
Vorderingen uit financiële lease  697 1.395 
Belastingvorderingen 2.467 4.838 
Handels- en overige vorderingen 60.943 64.511 
Korte termijnbeleggingen 189.935 16.025 
Geldmiddelen en kasequivalenten 292.041 514.389 
Overige vlottende activa 8.101 12.296 
Activa aangehouden voor verkoop 233.465 0 

Totaal der activa 3.601.467 3.444.165 
 

Vaste activa. De daling van de vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van de transfer van de 

activa die verbonden zijn aan de deelnemingen in Fluxys Europe BV (voorheen Fluxys NL BV), 

Fluxys Finance NV (voorheen Fluxys Europe NV), Huberator, GMSL, C4Gas en APX, naar de rubriek 

‘Activa aangehouden voor verkoop’ ten gevolge van de aangekondigde herstructurering van de 

Groep. De investeringen die werden gerealiseerd tijdens het eerste semester (202.579 k€) hebben 

voornamelijk betrekking op de aanleg van vervoersleidingen (98.958 k€, waaronder de VTN2-

infrastructuur (76.282 k€)), de compressiestations (30.046 k€), de uitbreiding van de 

opslagcapaciteit in Loenhout (18.152 k€) en de verwerving van een onderneming die eigenaar is 

van een gebouw in Brussel.  
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De geboekte buitendienststellingen in het eerste semester van 2010 betreffen voornamelijk de 

buitendienststelling van de piekopslaginstallatie in Dudzele. 

 

In dit semester bedragen de afschrijvingen op de materiële vaste activa 53.240 k€. 

 

Vlottende activa. Het totaal van de vlottende activa is voornamelijk gestegen door de 

bovenvermelde herclassificatie van de activa aangehouden voor verkoop. De korte 

termijnbeleggingen en de geldmiddelen en kasequivalenten dalen globaal gezien ten gevolge van 

de gerealiseerde investeringen in het eerste semester. 

 

 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 

 30-06-2010 31-12-2009 

I. Eigen vermogen 1.377.008 1.388.995 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 

eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 1.376.405 1.369.083 
Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat 1.316.875 1.309.992 

Omrekeningsverschillen -780 -1.219 

Minderheidsbelangen 603 19.912 
II. Langlopende verplichtingen 1.735.860 1.659.646 

Rentedragende verplichtingen 1.124.859 1.040.580 
Voorzieningen 34.602 23.542 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 61.349 65.165 
Uitgestelde belastingverplichtingen 515.050 530.359 

III. Kortlopende verplichtingen 488.599 395.524 

Rentedragende verplichtingen 139.855 81.998 
Voorzieningen 178.035 178.232 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 4.104 4.342 
Overige kortlopende financiële verplichtingen 5.018 3.806 
Belastingverplichtingen 26.006 11.717 
Kortlopende handels- en overige schulden 119.228 113.034 
Overige kortlopende verplichtingen 5.585 2.395 
Verplichtingen m.b.t. activa aangehouden voor verkoop 10.768 0 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen 3.601.467 3.444.165 

 

Kortlopende verplichtingen. De stijging van de rentedragende verplichtingen is voornamelijk het 

resultaat van het uitgegeven schuldpapier voor een bedrag van 76,2 M€ per 30 juni 2010. De 

verplichtingen m.b.t. de activa aangehouden voor verkoop hebben eveneens het voorwerp 

uitgemaakt van een herclassificatie op 30 juni 2010. 
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Eigen vermogen. Het eigen vermogen is tijdens het semester als volgt geëvolueerd: 

 

Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen 

vermogen 

(in duizenden €) 

 Eigen vermogen 

toerekenbaar aan 
houders van eigen-

vermogens-
instrumenten van de 

moedermaatschappij 

Minderheids-

belangen 

Totaal van 

het eigen 
vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2009 1.369.083 19.912 1.388.995 

1. Totaalresultaat van de periode 65.420 228 65.648 
2. Uitgekeerde dividenden -49.185 -450 -49.635 

3. Wijzigingen in de consolidatiekring -8.913 -19.087 -28.000 
4. Overige toename (afname) 0 0 0 

V. EINDSALDO OP 30-06-2010 1.376.405 603 1.377.008 

 

 

1.7 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (in duizenden €) 

 
Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (in duizenden €) 

 30-06-2010 30-06-2009 
Geldmiddelen bij het begin van de periode * 530.414 166.658 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 167.019 189.918 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -205.561 -83.725 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -7.324 17.988 
Transfer naar activa aangehouden voor verkoop -2.572 0 

Nettowijziging van de geldmiddelen -48.438 124.181 

Geldmiddelen bij het einde van de periode * 481.976 290.839 

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

werkkapitaal en de betaalde belastingen. 

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

(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden. 

 

* De rubriek “geldmiddelen” omvat de geldmiddelen, de kasequivalenten alsook de korte termijnbeleggingen. 

Per 30 juni 2009 waren die laatste opgenomen onder de stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten. 

 

 

2. Gebeurtenissen na de halfjaarlijkse afsluiting 
 

Geen enkele gebeurtenis die zich na de afsluiting heeft voorgedaan, heeft gevolgen van wezenlijke 

betekenis op de voorgestelde verkorte financiële staten. De aangekondigde herstructurering van de 

Fluxys Groep zal voor het einde van het derde trimester worden afgerond. 
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3. Ontwikkeling van de gereguleerde activiteiten in 
België 

 

3.1 Investeringen 

 

€ 205 miljoen investeringen. Het omvangrijke investeringsprogramma van Fluxys oriënteert 

zich op de evolutie van het verbruik in België en op de versterking op lange termijn van de 

aantrekkelijkheid van België als aardgasdraaischijf in Noordwest-Europa. Voor 2010 plant Fluxys 

projecten voor een totaalbudget van ongeveer € 400 miljoen en in de eerste zes maanden van 

2010 werd daarvan € 205 miljoen besteed. In dezelfde periode van 2009 realiseerde Fluxys voor € 

84 miljoen investeringen. 

 

De belangrijkste projecten uit de eerste helft van 2010 zijn: 

- de start van de aanleg van een tweede leiding tussen Raeren en Opwijk (VTN2-project). Die 

nieuwe leiding wordt parallel aangelegd met de bestaande leiding Zeebrugge/Zelzate – 

Eynatten (VTN1). Het VTN2-project verhoogt de vervoerscapaciteit op de oost/west-as in het 

Fluxys-net.  

- de afwerking van de aanleg van de leiding Lommel-Ham-Tessenderlo 

- de afwerking van de aanleg van de leiding Dilsen-Boslaan 

- de vernieuwing van compressiestations en de uitbreiding van compressiecapaciteit (2009 – 

2014)  

- de uitbreiding van de capaciteit van de ondergrondse opslag in Loenhout: De opzet bestaat erin 

om over een periode van 4 jaar (2008-2011) de nuttige opslagcapaciteit stapsgewijs met 15% 

te verhogen van 600 naar 700 miljoen kubieke meter.  

- de aansluiting van twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Antwerpen en een industriële 

eindverbruiker (Algiest Bruggeman) in Gent 

- de voorbereiding van de bouw van een zeewaterhervergasser op de LNG-terminal in Zeebrugge 

 

Jaarlijkse actualisering investeringsprogramma. Fluxys actualiseert ieder jaar zijn 

voortschrijdend indicatieve investeringsprogramma op 10 jaar voor zijn drie kernactiviteiten in 

België. Sinds 2002 heeft de onderneming daarbij progressief de enveloppe voor investeringen in 

België opgetrokken van 700 miljoen euro tot 2,8 miljard euro. Dit jaar is de enveloppe voor de 

volgende 10 jaar naar beneden herzien tot 2,1 miljard euro. 

 

Een deel van die verlaging vloeit voort uit een afstemming van de budgetten op de evolutie van de 

marktprijzen. De systeemgebruikers voeren ook een voorzichtiger beleid bij hun 

capaciteitsreservering in België en Europa en ook bij de verlenging van hun bestaande contracten. 

Om overinvesteringen te vermijden heeft Fluxys in die nieuwe context voornamelijk de reikwijdte 

van zijn noord/zuid-project aangepast. 
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3.2 Vervoer 

 

Afnames. In de eerste jaarhelft van 2010 werd in België 16,5% meer aardgas verbruikt dan in 

dezelfde periode van 2009. De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het 

Fluxys-net verbruikten in de eerste helft van dit jaar ongeveer 12% meer ten opzichte van dezelfde 

periode in 2009. Het verbruik van de elektriciteitscentrales die rechtstreeks zijn aangesloten op het 

Fluxys-net lag in de periode januari-juni 2010 zelfs ongeveer 27% hoger dan in dezelfde periode 

vorig jaar. Fluxys vervoerde in die periode ook 13% meer aardgas ten behoeve van de openbare 

distributie dan in de eerste helft van 2009. 

 

Fluxys en GRTgaz: marktbevraging ontwikkeling vaste vervoerscapaciteit van Frankrijk 

naar België. Fluxys en GRTgaz lanceerden op 31 mei 2010 een gezamenlijke marktbevraging om 

te peilen naar de interesse voor langetermijn-vervoerscapaciteit van Frankrijk naar België. De 

spotmarkten Zeebrugge en PEG Nord (Point d’Échange de Gaz Nord) worden aan elkaar gekoppeld 

en de systeemgebruikers beschikken via Zeebrugge over een optimale flexibiliteit in de 

bestemming die ze aan de aardgasstromen vanuit Frankrijk willen geven.  

 

Fluxys heeft met een 20-tal systeemgebruikers een confidentialiteitsovereenkomst getekend. 

Fluxys en GRTgaz verwachten om in de herfst van 2010 de bindende fase van de marktbevraging 

te lanceren. 

 

3.3 LNG-terminalling 

 

Klein LNG-schip geladen op LNG-terminal in Zeebrugge: primeur in Europa. Met het laden 

van een klein LNG-schip in mei 2010 zorgde de LNG-terminal in Zeebrugge voor een Europese 

primeur. Het LNG-schip dat werd geladen is de Coral Methane met een capaciteit van 7.500 

kubieke meter. 

 

Ook laaddiensten voor LNG-tankwagens. Nog een uitbreiding van het aanbod op de LNG-

terminal is het laden van LNG-tankwagens, dat in juni werd geïntroduceerd. Vervoer over de weg 

van LNG is bijzonder interessant voor de aardgasbevoorrading van industriële sites in Europa die 

niet via een leidingnet worden ontsloten. De laaddiensten voor LNG-tankwagens verruimen voor de 

terminalgebruikers tevens de flexibiliteit in de bestemming die ze aan hun LNG kunnen geven. 
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3.4 Opslag 

 

Fluxys lanceert flexibele kortetermijn-opslagcapaciteit. Sinds 1 juli 2010 biedt Fluxys via de 

nieuwe virtuele-opslagdienst flexibele kortetermijn-opslagcapaciteit aan. Met de nieuwe dienst 

kunnen systeemgebruikers bijna ogenblikkelijk aardgas parkeren in of lenen uit het Fluxys-net om 

zo hun leveringen aan klanten of transfers op de spotmarkt van Hub Zeebrugge te optimaliseren. 

 

Piekopslag-activiteit in de Zeebrugse achterhaven afgebouwd. De markt toont geen 

interesse meer om piekopslagcapaciteit te boeken in de Zeebrugse achterhaven, ook niet op 

middellange termijn. Vandaag beschikken systeemgebruikers op de Noordwest-Europese markt 

immers over een ruim aanbod piekopslag-capaciteit dat flexibeler inzetbaar is. De piekopslag-

activiteit op de site is daarom sinds 1 juli 2010 beëindigd. 

 

 

4. Ontwikkeling van de niet-gereguleerde activiteiten 
en de activiteiten buiten België 

 

Hub Zeebrugge. In het eerste semester van 2010 stegen de netto verhandelde volumes met 

2,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2009 dat al een uitzonderlijk jaar was. De fysiek 

aangeleverde volumes stegen met 19%, wat kan verklaard worden door de rechtstreekse 

bevoorrading van elektriciteitscentrales vanuit Hub Zeebrugge. Ook de interesse om aardgas te 

verhandelen op Hub Zeebrugge bleef aanhouden: het aantal actieve traders op Hub Zeebrugge 

nam toe van 76 eind 2009 tot 80 op 30 juni 2010. 

 

Participatie in geplande North European Gas Pipeline NEL. Fluxys en Wingas hebben een 

principeakkoord ondertekend waarbij Fluxys een deelneming van 19% overneemt in de geplande 

North European Gas Pipeline NEL. De NEL-verbinding is één van de twee geplande leidingen in 

Duitsland voor het stroomafwaartse vervoer van aardgasstromen afkomstig van de Nord Stream-

leiding die via de Baltische Zee bijkomende volumes Russisch aardgas naar Europa zal brengen, in 

het bijzonder naar Duitsland, België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

 

Fluxys Groep kandidaat-partner in LNG-terminal Duinkerke. Fluxys heeft een bod gedaan op 

een belang tot 25% in de LNG-terminal in Duinkerke, een project op initiatief van de Franse 

elektriciteitsproducent EDF. Fluxys heeft in het verlengde hiervan met de Franse operator GRTgaz 

een marktbevraging gelanceerd om te peilen naar de interesse van de markt voor 

vervoerscapaciteit van Frankrijk naar België (zie p.10). Als de zone Zeebrugge en Duinkerke met 

elkaar verbonden worden door een leiding, zou bijkomende gebruiksflexibiliteit worden gecreëerd.  
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5. Corporate governance 
 

5.1 Evolutie in het aandeelhouderschap 

 

Op dinsdag 23 maart hebben Publigas en de GDF SUEZ Groep een akkoord gesloten over de 

verkoop van de deelneming van Electrabel in Fluxys (38,50%). De transactie op 5 mei 2010 bracht 

de participatie van Publigas in Fluxys tot 89,97%, terwijl GDF SUEZ zich volledig terugtrok uit het 

kapitaal van de onderneming.  

 

In het kader van het akkoord tussen Publigas en de GDF SUEZ Groep werd de 5%-deelneming van 

de GDF SUEZ Groep in Interconnector (UK) Ltd overgedragen aan Fluxys NL. Daarmee is het 

aandeel van de Fluxys Groep in IUK naar 15% gestegen. GDF SUEZ Groep droeg ook zijn 6,8%-

deelneming in Fluxys LNG over aan Fluxys. Sinds 5 mei is Fluxys LNG een 100% 

dochteronderneming van Fluxys. 

 

5.2 Publigas en Fluxys herschikken hun structuur 

 

Op 12 juli 2010 heeft Publigas een dochteronderneming opgericht, Fluxys Holding NV, waarin 

Publigas in de loop van september 2010 zijn volledige deelneming in Fluxys NV zal onderbrengen.  

 

De herschikking van de structuur wordt afgerond tegen eind september 2010. Na afloop van de 

herschikking zullen de volgende dochterondernemingen onder Fluxys Holding ressorteren:  

- Fluxys NV, waarin de gereguleerde activiteiten in België behouden blijven,  

- Fluxys Europe BV (voorheen Fluxys NL BV), waarin deelnemingen in niet-gereguleerde 

activiteiten in België en in ondernemingen met activiteiten in het buitenland worden 

ondergebracht,  

- Fluxys Finance NV (voorheen Fluxys Europe NV), waarin het beheer van de cash pooling en de 

financiering van de Fluxys Holding Groep zal worden gecentraliseerd. 
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6. Vooruitzichten 
 

In het kader van de aangekondigde herstructurering van de Groep zal Fluxys NV de deelnemingen 

in Fluxys Europe BV (het vroegere Fluxys NL BV), Fluxys Finance NV (het vroegere Fluxys Europe 

NV), Huberator, GMSL, C4Gas en APX verkopen voor ongeveer 323 miljoen € en in 2010 een 

meerwaarde van 161 miljoen € opnemen in de statutaire rekeningen volgens Belgische 

boekhoudnormen. 

  

Fluxys NV zal het resultaat van de getransfereerde dochterondernemingen niet meer ontvangen, 

wat zich vertaalt in een daling van het jaarlijks statutair resultaat in de grootteorde van 9 miljoen € 

(op basis van het netto resultaat 2009). De totaalprijs van de voorgestelde verkoopprijs bevat 

echter de verwachte toekomstige opbrengsten van de getransfereerde dochterondernemingen, aan 

hun huidige waarde. 

 
 

7. Externe controle 
 

De commissaris heeft bevestigd dat zijn beperkt nazicht, dat ten gronde is afgewerkt, geen 

elementen aan het licht heeft gebracht die een significante verbetering vereisen aan de 

boekhoudkundige informatie in het persbericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONTACTPERSONEN 
Financiële en boekhoudkundige gegevens 

René Sterckx 

Tel.: +32 (0)2 282 74 80 
Fax: +32 (0)2 282 75 83 
E-mail: rene.sterckx@fluxys.com 

Perscontacten 

Bérénice Crabs 

Tel.: +32 (0)2 282 72 30 
Fax: +32 (0)2 282 79 43 
E-mail: berenice.crabs@fluxys.com  

 

Andere talen: het persbericht is ook beschikbaar in het Frans en Engels op de website van Fluxys: 
www.fluxys.com. 

 


