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Kerngegevens eerste semester 2011 

 
 Geconsolideerd halfjaarlijks nettoresultaat: € 59 miljoen 
 € 142 miljoen investeringen 
 Mei 2011: recordmaand op LNG-terminal in Zeebrugge 
 Verschillende projecten voor versterking van centrale rol zone 

Zeebrugge 
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1. Resultaten op 30 juni 2011 (volgens IFRS) 
 
Een tussentijds jaarverslag is, conform de geldende voorschriften, beschikbaar op onze website 
www.fluxys.com. 
 

1.1 Inleiding 

 
Boekhoudkundige principes en methodes. De boekhoudkundige principes en methodes in de 
halfjaarlijkse staten 2011 zijn dezelfde als in de meest recente jaarlijkse financiële staten. 
 
Mutaties van de consolidatiekring. De buitengewone algemene vergaderingen van Fluxys NV 
(10 mei 2011) en van zijn 100%-dochteronderneming Guimard NV (9 mei 2011) hebben beslist om 
Guimard te doen opslorpen door Fluxys NV. Guimard was eigenaar van het gebouw dat Fluxys 
gebruikt om een deel van zijn centrale diensten te huisvesten. De vereenvoudigde fusie kadert in 
de herschikking van de structuur van de groep Fluxys die in 2010 werd doorgevoerd. De transactie 
heeft geen impact op de geconsolideerde financiële staten. 
 
Herschikking van de groepsstructuur. In september 2010 werd de structuur van de groep 
Fluxys herschikt. De dochterondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL die verkocht 
werden op 30 september 2010 hebben in het eerste semester 2010 nog bijgedragen tot de 
geconsolideerde winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ten belope van 15 M€. Hiermee dient 
rekening te worden gehouden bij de vergelijking met het eerste semester 2011. Fluxys en zijn 
dochterondernemingen worden gecontroleerd door Fluxys G. 
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1.2 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 

 
Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

 30.06.2011 30.06.2010 

Bedrijfsopbrengsten 311.029 344.979 
Overige exploitatiebaten 5.574 4.262 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -27.302 -15.792 
Diensten en diverse goederen -66.331 -67.675 
Personeelslasten -59.591 -59.944 
Overige exploitatielasten1 -3.147 -34.889 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -59.058 -57.412 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 6.763 -7.733 
Bijzondere waardeverminderingen 0 2.261 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  107.937 108.057 
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 476 179 
Financiële opbrengsten 6.516 9.391 
Financieringskosten -25.936 -26.198 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat 88.993 91.429 

Winstbelastingen -30.187 -27.808 
Winst (verlies) van de periode 58.806 63.621 
Gedeelte Fluxys 58.806 63.393 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 228 
   
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 83,6934 90,2217 
Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 83,6934 90,2217 

 
 
 

                                               
1 De overige exploitatielasten bevatten in 2010 de minderwaarden die werden gerealiseerd naar aanleiding van 
de beslissing om de activiteiten van de piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten. Op basis van de 
tariefwetgeving worden ze doorgerekend via de bedrijfsopbrengsten. 
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1.3 Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat 

 
Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat (in duizenden €) 

 30.06.2011 30.06.2010 
Netto resultaat over de periode 58.806 63.621 
Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na uitdiensttreding 2.658 2.407 
Omrekeningsverschillen 0 439 
Belastingen op de andere componenten van het totaalresultaat -904 -819 
Andere componenten van het totaalresultaat 1.754 2.027 
Totaalresultaat van de periode 60.560 65.648 
Gedeelte Fluxys 60.560 65.420 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 228 

 
Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2011 bedragen  
311.029 k€ tegenover 344.979 k€ voor de eerste helft van 2010, wat een daling betekent van 
33.950 k€. 
 
De opbrengsten worden uitgesplitst in: 

 295.799 k€ (of 95,1%) 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 11.669 k€ in vergelijking met dezelfde periode in 2010. Die daling is een gevolg 
van de eenmalige impact op 2010 van de beslissing om de activiteiten in de 
piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten. Overeenkomstig de tariefwetgeving werden 
de kosten voor buitengebruikstelling van die infrastructuur alsook het hierop niet-
afgeschreven gedeelte van de Regulated Asset Base in de tarieven als regulatoir actief 
geboekt in 2010. De opbrengsten uit de vervoers- en terminallingactiviteiten nemen 
voornamelijk toe als gevolg van de transacties voor het in evenwicht houden van het 
netwerk alsook door het aanrekenen van het energieverbruik van de activiteiten aan de 
klant. 

 15.230 k€ (of 4,9%) van de andere bedrijfsactiviteiten van de onderneming, een daling 
met 22.281 k€ ten opzichte van de eerste helft van 2010. We herinneren eraan dat de 
overige bedrijfsopbrengsten in het eerste semester 2010 eveneens de opbrengsten 
bevatten die voortvloeiden uit de ondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL. De 
wijziging in de consolidatiekring verklaart de hierboven vermelde daling. 

 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten bedraagt 107,9 M€ voor het eerste semester 2011, tegenover 108,1 M€ voor 
het eerste semester 2010. Die laatste bevatte de hierboven vermelde eenmalige impact van de 
sluiting van de piekopslaginstallatie in Dudzele en de bijdrage van de ondernemingen Fluxys 
Europe, Huberator en GMSL. Daarentegen heeft de toename van het geïnvesteerde kapitaal en van 
het toegestane rendement in de gereguleerde activiteiten als gevolg van de stijgende evolutie van 
de quotering van de lineaire obligaties (OLO) het resultaat gunstig beïnvloed. 
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Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat is gedaald met 2.316 k€ in vergelijking met 
dezelfde periode in 2010. Die daling is hoofdzakelijk het gevolg van de inning, in 2010, van de 
dividenden uit de deelneming in Interconnector (UK) Ltd. Die laatste werd naar de groep  
Fluxys G getransfereerd naar aanleiding van de verkoop van Fluxys Europe op 30 september 2010. 
 
Winstbelastingen. De stijging met 2.379 k€ van deze last is hoofdzakelijk te wijten aan de daling 
van de notionele intresten die aftrekbaar zijn van de belastbare basis en aan de definitief belaste 
inkomsten die in 2010 werden ontvangen. 
 
 

1.4 Geconsolideerde verkorte balans 

 
ACTIVA (in duizenden €) 

 30.06.2011 31.12.2010 
I. Vaste activa 2.904.148 2.827.466 

Materiële vaste activa 2.530.728 2.444.505 
Immateriële vaste activa 293.351 295.353 
Overige financiële vaste activa 39 39 
Vorderingen uit financiële lease  27.370 27.370 
Leningen en vorderingen  52.660 60.199 

II. Vlottende activa 600.872 724.267 
Voorraden 47.062 51.902 
Overige financiële vlottende activa 24.984 24.368 
Vorderingen uit financiële lease  859 1.718 
Belastingvorderingen 13.542 2.525 
Handels- en overige vorderingen 59.635 59.998 
Korte termijnbeleggingen 54.143 18.592 
Geldmiddelen en kasequivalenten 396.724 559.173 
Overige vlottende activa 3.923 5.991 

Totaal der activa 3.505.020 3.551.733 
 
Vaste activa. De toename van de vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van de investeringen die 
tijdens het eerste semester werden gerealiseerd (141.934 k€) en die voornamelijk betrekking 
hebben op de aanleg van vervoersleidingen (64.656 k€, waaronder de VTN2-infrastructuur (44.473 
k€)), de compressiestations (58.565 k€) en ook de uitbreiding van de opslagcapaciteit in Loenhout 
(5.765 k€). 
 
In dit semester bedragen de afschrijvingen op de materiële vaste activa 55.227 k€. 
 
Vlottende activa. De gebruikte geldmiddelen in het kader van de gerealiseerde investeringen in 
het eerste semester verklaren de daling in de vlottende activa. 
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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 
 30.06.2011 31.12.2010 

I. Eigen vermogen 1.306.696 1.400.717 
Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 1.306.696 1.400.716 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 
Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves  1.246.386 1.340.406 

Minderheidsbelangen 0 1 
II. Langlopende verplichtingen 1.764.121 1.761.342 

Rentedragende verplichtingen 1.175.190 1.161.314 
Voorzieningen 28.848 29.016 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 54.276 58.925 
Uitgestelde belastingverplichtingen 505.807 512.087 

III. Kortlopende verplichtingen 434.203 389.674 
Rentedragende verplichtingen 133.081 86.366 
Voorzieningen 174.672 178.796 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.665 3.965 
Overige kortlopende financiële verplichtingen 2.992 3.005 
Belastingverplichtingen 17.258 15.129 
Kortlopende handels- en overige schulden 97.537 100.314 
Overige kortlopende verplichtingen 4.998 2.099 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen 3.505.020 3.551.733 
 
Kortlopende verplichtingen. De stijging van de rentedragende verplichtingen vloeit enerzijds 
voort uit financiële schulden die werden aangegaan om tegemoet te komen aan de 
thesauriebehoeften op korte termijn en, anderzijds, uit de regulatoire verplichtingen op korte 
termijn. 
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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 eigenvermogens-
instrumenten van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van 
het eigen 
vermogen 

EINDSALDO OP 31.12.2010 1.400.716 1 1.400.717 
1. Totaalresultaat van de periode 60.560 0 60.560 
2. Uitgekeerde dividenden -154.580 -1 -154.581 
3. Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 
4. Overige toename (afname) 0 0 0 
EINDSALDO OP 30.06.2011 1.306.696 0 1.306.696 

 
 

1.5 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

  (in duizenden €) 
 30.06.2011 30.06.2010 

Geldmiddelen bij het begin van de periode  559.173 530.414 
Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten2 124.454 167.019 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten3 -143.279 -205.561 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten4 -143.624 -7.324 
Transfer naar activa aangehouden voor verkoop 0 -2.572 

Nettowijziging van de geldmiddelen -162.449 -48.438 
Geldmiddelen bij het einde van de periode  396.724 481.976 

 
 
 

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. 

                                               
2 De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de beweging in de behoefte aan werkkapitaal 
en de betaalde belastingen. 
3 Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen. 
4 Die stromen bevatten de betaalde dividenden. 
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3. Activiteiten en diensten 
 
€142 miljoen investeringen. Fluxys plant in 2011 projecten voor een bedrag van € 270 miljoen 
en in het eerste semester is in totaal € 142 miljoen geïnvesteerd. Een overzicht van de 
belangrijkste projecten in 2011: 
 De laatste fase in de uitbreiding van de capaciteit van de ondergrondse opslag in Loenhout. 
 Op de LNG-terminal in Zeebrugge wordt sedert de herfst van 2010 gewerkt aan een 

zeewaterhervergasser (open rack vaporizer), die de warmte van het zeewater gebruikt om het 
LNG te hervergassen. 

 De vernieuwing van compressiestations en de uitbreiding van compressiecapaciteit (2009 – 
2014). 

 De verdere afwerking van leidingen waarvoor de werken al in 2010 werden gestart (Gent 
Zeehaven, Eynatten-Opwijk, Péronnes-Leernes-Dampremy), samen goed voor 200 kilometer 
nieuwe leidingen. 

 Werken in de zone Zeebrugge voor bijkomende mogelijkheden om de aardgassamenstelling bij 
te sturen, met onder meer aanpassingen op de vroegere site voor piekopslag en de aanleg van 
een nieuwe leiding in de Zeebrugse achterhaven (4,5 kilometer). 

 Nieuwe aansluitingen voor een elektriciteitscentrale in Marcinelle, alsook voor industriële 
afnemers (Leuven, Feluy, Tienen en Lessines), en voor nieuwe 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties (Virginal en Langerbrugge).  

 
Vervoerde volumes. In het eerste semester van 2011 vervoerde Fluxys in zijn net 7% minder 
aardgas dan in dezelfde periode vorig jaar. De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische 
markt daalden met 15% terwijl de vervoerde volumes voor andere markten nagenoeg op hetzelfde 
niveau bleven. De evolutie in de vervoerde volumes heeft geen rechtstreekse invloed op de omzet: 
die wordt hoofdzakelijk bepaald door de gereserveerde capaciteit.  
 
Bij de vervoerde energie voor verbruik op de Belgische markt (99 TWh, tegenover 116 TWh in 
dezelfde periode vorig jaar) kon de economische heropleving bij de industrie maar gedeeltelijk het 
effect van de zachte temperaturen en het minderverbruik van de elektriciteitscentrales 
compenseren. 
 De distributienetbeheerders (47% van de afnames in België), die het aardgas verder 

vervoeren naar KMO’s en huishoudens, namen 17% minder af van het Fluxys-net. Die daling 
is voornamelijk toe te schrijven aan de toepassing van energiebesparende maatregelen en aan 
de bijzonder zachte temperaturen. De eerste jaarhelft van 2011 kende 1153 graaddagen 
(indicator voor de verwarmingsbehoefte), tegenover 1595 graaddagen in dezelfde periode 
vorig jaar en een gemiddelde van 1429 graaddagen in de eerste semesters van de afgelopen 
30 jaar.  

 De elektriciteitscentrales (28% van de afnames in België) verbruikten 23% minder, maar 
zitten daarmee op het niveau van 2008 en 2009. Het eerste semester van 2010 was immers 
een periode waarin de productie van elektriciteit met aardgas bijzonder hoog was. De 
aardgasprijs nam in de eerste helft van 2011 in de energiemix echter een minder voordelige 
positie in. 
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 De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net (25% van de 
afnames in België) verbruikten 6% meer en kwamen daarmee weer nagenoeg op hetzelfde 
niveau als vóór de financiële en economische crisis. 

 
Om aardgas aan te trekken voor de Belgische markt is het ook nodig om aardgasstromen aan te 
trekken die doorheen België vervoerd worden op weg naar hun eindbestemming. Zo kreeg in de 
eerste helft van 2011 circa 60% van het aardgas dat vervoerd werd in België een andere 
bestemming en werd het afgeleverd aan de grenspunten naar Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg. Met 136 TWh bleven de vervoerde 
volumes nagenoeg dezelfde als in het eerste semester van 2010 (137 TWh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2011: recordmaand op LNG-terminal in Zeebrugge. In het eerste semester van 2011 
loste Fluxys LNG 41 schepen op de LNG-terminal in Zeebrugge. Uitschieter was de maand mei, met 
11 geloste schepen die circa 1,7 miljoen kubieke meter LNG (40,8 miljoen MWh) aanbrachten, 
ongeveer 30% meer dan het totale volume dat bij het vorige record in augustus 2010 werd gelost. 
 
Langetermijncontracten voor opslag Loenhout. De Gaswet is op het vlak van opslag 
aangepast in lijn met de nieuwe Europese Verordeningen over toegang tot de netten en 
bevoorradingszekerheid. Langetermijncontracten zijn nu mogelijk en de vroegere prioriteit voor 
systeemgebruikers die de Belgische markt bevoorraden is vervangen door de verplichting voor 
opslaggebruikers om in geval van nood aardgas en/of capaciteit ter beschikking te stellen voor de 
bevoorrading van beschermde verbruikers in België. Fluxys verwacht om in het najaar voor 
langetermijncapaciteit een boekingsronde te organiseren voor alle geïnteresseerde marktpartijen 
en langetermijncontracten rond te hebben tegen de start van het volgende opslagseizoen in april 
2012. Voor het opslagseizoen 2011-2012 verkocht Fluxys overigens 700 miljoen kubieke meter 
opslagcapaciteit.  
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4. Business Development 
 
Versterking centrale rol van de zone Zeebrugge. De zone Zeebrugge heeft een centrale rol in 
de draaischijffunctie van het Fluxys-net. Fluxys heeft verschillende projecten lopen om die rol 
verder te versterken: 
 In september 2011 begint het Havenbestuur Zeebrugge met de werken voor de 

onderwaterstructuur voor een tweede aanlegsteiger op de LNG-terminal die in 2014 in gebruik 
zal worden genomen.  

 Na afloop van de marktbevraging in september en in functie van de ontvangen bindende 
capaciteitsreserveringen zal Fluxys de investeringsbeslissing voorbereiden om een 5de 
opslagtank op de LNG-terminal te bouwen. 

 Vanaf september 2011 zullen op de LNG-terminal ook LNG-schepen van het Q-Max type hun 
lading kunnen lossen. Dat zijn de grootste LNG-schepen in de omvaart en hebben een 
laadcapaciteit van 266.000 kubieke meter LNG.  

 Fluxys bereidt ook een verbinding tussen Duinkerke en Zeebrugge voor, met een nieuw 
interconnectiepunt tussen Frankrijk en België in Alveringem en een leiding van Alveringem 
naar Maldegem om het nieuwe interconnectiepunt met de zone Zeebrugge te verbinden. Het 
project ligt in het verlengde van de nieuwe LNG-terminal die in Duinkerke zal worden 
gebouwd, een project geïnitieerd door Electricité de France en waarin ook Fluxys’ 
moederbedrijf Fluxys G en Total participeren.  

 
Invoering eengemaakt entry/exit-systeem eind 2012. In het verlengde van 
marktbevragingen in 2010 zijn Fluxys en de CREG overeengekomen om eind 2012 een eengemaakt 
entry/exit-systeem in te voeren voor toegang tot het Fluxys-net. Met het nieuwe systeem zullen 
gebruikers voor het geheel van de vervoersdiensten nog soepeler capaciteit in het Belgische net 
kunnen boeken en gebruiken. De systeemgebruikers, de distributienetbeheerders en de bedrijven 
die rechtstreeks op het Fluxys-net zijn aangesloten worden uitgebreid geconsulteerd bij de 
uitwerking van het nieuwe systeem. 
 
Nauwere samenwerking met andere netbeheerders. Fluxys onderzoekt sinds 2010 met onder 
meer de Nederlandse en Duitse vervoersnetbeheerders Gasunie en Open Grid Europe de 
mogelijkheden om de onderlinge samenwerking te verdiepen. Een eerste resultaat is een 
belangrijke vereenvoudiging: vanaf medio september 2011 kunnen marktpartijen in één enkele 
stap grensoverschrijdende capaciteit kopen om aardgas te vervoeren tussen de spotmarkt in 
Zeebrugge en het virtuele trading-punt NetConnect in Duitsland. Voorts heeft Fluxys in april 2011 
met Gasunie een intentieverklaring ondertekend om de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
diensten te bestuderen.  
 
Marktontwikkeling voor aardgas als brandstof voor vervoer. Fluxys is in België via diverse 
initiatieven actief betrokken in de ontwikkeling van een markt voor aardgas als brandstof voor 
zowel wegvervoer als vervoer over zee.  
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5. Cassatieberoep tegen arrest hof van beroep in zaak 
Ghislenghien 

 
Het hof van beroep in Bergen heeft in zijn arrest van 28 juni 2011 Fluxys als 
medeverantwoordelijke veroordeeld voor de ramp in Ghislenghien. Fluxys heeft een voorziening in 
cassatie ingeleid omdat de onderneming van oordeel is dat het arrest van het hof een radicale 
wijzing inhoudt ten opzichte van de vaste rechtspraak over aansprakelijkheid. Het arrest schept 
bovendien een gevaarlijk precedent voor de veilige exploitatie van het aardgasvervoersnet. 
Veiligheid bij werken in de nabijheid van leidingen is immers een zaak van iedereen die erbij 
betrokken is en niet alleen van de beheerder van de infrastructuur. De voorziening in cassatie van 
Fluxys heeft geen impact op de afhandeling van de schadevergoedingen voor de slachtoffers noch 
op de resultaten van de onderneming. 
 
 

6. Corporate governance 
 
Uitbreiding van de raad van bestuur. Op 30 maart 2011 werd Caisse de dépôt et placement du 
Québec voor 10% aandeelhouder van Fluxys G, het moederbedrijf van Fluxys. Publigas behield 
daarbij een aandeel van 90% in Fluxys G. Als gevolg daarvan heeft de algemene vergadering van 
Fluxys NV op 10 mei 2011 op voorstel van Caisse de dépôt et placement du Québec Macky Tall 
aangesteld als niet-uitvoerend bestuurder bij Fluxys. Vandaag, 31 augustus 2011, heeft de raad 
van bestuur van Fluxys NV, op voorstel van de raadgevende comités, de vervanging goedgekeurd 
van Macky Tall in de raad en zijn comités door Yves Rheault, voorgedragen door Caisse de dépôt et 
placement du Québec. 
 
De algemene vergadering van 10 mei 2011 heeft eveneens Hélène Deslauriers aangesteld als 
onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur, na advies van 
de bevoegde raadgevende comités. Daarmee heeft Fluxys vandaag 20 bestuurders. 
 
Waarborg in het kader van de overname van Distrigas & C°. 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. Bij de overname 
van Distrigas & C° door Fluxys in juni 2008 kenden de toenmalige referentieaandeelhouders aan 
Fluxys een waarborg toe met betrekking tot de waarde van de activiteiten voor grens-tot-
grensvervoer die werden gekocht. Publigas nam die waarborg volledig over bij de overdracht van 
de Electrabel-deelneming in Fluxys in 2010. In het raam van de wijziging in de kapitaalstructuur 
van Fluxys G op 30 maart 2011 heeft Caisse de dépôt et placement du Québec 10% van die 
waarborg overgenomen. Een comité van onafhankelijke bestuurders heeft over die overdracht een 
positief advies uitgebracht. 
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7. Vooruitzichten 2011 
 
Gelet op de gereguleerde aard van zijn activiteiten en behoudens onvoorziene omstandigheden, 
verwacht Fluxys op het einde van het boekjaar 2011 een dividend te kunnen uitkeren dat 
vergelijkbaar is met dat van 2010 uitgezonderd eenmalige elementen. 
 
 

8. 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. 
 


