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Resultaten eerste semester 2016 
Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2016 
en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 
 
 
 
 Gereguleerde omzet daalt – afname vloeit voort uit de daling van een aantal toegelaten kosten: 

bedrijfskosten, financieringskosten en toegelaten rendement 
 Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel 
 Steeds lagere interestvoeten beïnvloeden het resultaat van de groep 
 € 54,2 miljoen investeringen, voornamelijk voor de vijfde opslagtank en de tweede steiger op de 

LNG-terminal in Zeebrugge 
 Verhandelde volumes op gashandelsplaats ZTP ruim 51% gestegen 
 Succes kleinschalig LNG zet door 

 

 

1. Financiële kerncijfers 
 

Resultatenrekening (in duizend euro) 30.06.2016 30.06.2015 

Bedrijfsopbrengsten 237.760 262.113 

EBITDA 128.819 136.818 

EBIT 53.975 69.068 

Nettowinst 19.682 26.947 

Balans (in duizend euro) 30.06.2016 31.12.2015 

Totale activa 2.994.176 3.037.352 

   waarvan materiële vaste activa 2.311.202 2.330.542 

Investeringen in materiële vaste activa 54.189 188.094 

Eigen vermogen 656.640 736.222 

 

EBITDA: bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 

EBIT: bedrijfsresultaat 

 

Omzet van het eerste semester 2016: € 237,8 miljoen. De omzet van het eerste semester 2016 van de 

groep Fluxys Belgium bedraagt € 237,8 miljoen in vergelijking met € 262,1 miljoen tijdens dezelfde 

periode in 2015, wat neerkomt op een daling van 9,3%. In overeenstemming met de regulering vloeit die 

daling van de gereguleerde omzet hoofdzakelijk voort uit de daling van een aantal toegelaten kosten, 

namelijk de bedrijfskosten (zie volgend punt), de financieringskosten en het toegelaten rendement (zie 

commentaar op het nettoresultaat).  

 

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel. In het tariefvoorstel voor de regulatoire 

periode 2016-2019 is een nieuw referentiekader vastgelegd voor Fluxys Belgium, namelijk wat betreft de 
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toegelaten beheersbare kosten. Dankzij kostenbeheersing en efficiëntie-inspanningen is de groep Fluxys 

Belgium erin geslaagd om de nieuwe regulatoire doelstellingen te bereiken. 

 

Steeds lagere interestvoeten beïnvloeden het nettoresultaat van de groep. De gemiddelde OLO-rente 

voor de eerste jaarhelft van 2016 bedraagt 0,41% ten opzichte van 0,98% in het eerste semester van 2015. 

Die daling heeft een negatieve invloed op het door de regulering toegelaten rendement op geïnvesteerd 

kapitaal en derhalve op het resultaat van het eerste semester van 2016. Bovendien werd het resultaat van 

het eerste semester van 2015 gunstig beïnvloed door de terugvordering van herwaarderingsmeerwaarden 

bij uitgebruikneming van oude installaties. Die terugvordering is sinds 2016 niet meer toegestaan. Het 

nettoresultaat van het eerste semester van 2016 bedraagt aldus € 19,7 miljoen, een daling van € 7,2 

miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 2015 (€ 26,9 miljoen). 

 

€ 54,2 miljoen investeringen. Het investeringsbudget voor 2016 bedraagt € 195 miljoen en tijdens het 

eerste semester werd er in totaal € 54,2 miljoen geïnvesteerd. Bijna € 20 miljoen ging naar 

vervoersprojecten en ongeveer € 34 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur. De belangrijkste 

lopende projecten zijn: 

 De bouw van een 5de LNG-opslagtank en bijbehorende installaties op de LNG-terminal in Zeebrugge. 

De investering vloeit voort uit het langetermijncontract van 20 jaar dat vorig jaar werd afgesloten met 

Yamal Trade voor het leveren van overslagdiensten vanaf 2018.  

 De bouw van een 2de steiger op de LNG-terminal in Zeebrugge waar ook de kleinste LNG-schepen 

zullen kunnen aanmeren. De steiger wordt in het vierde kwartaal van 2016 in gebruik genomen. 

 De bouw van een vervoersleiding tussen Tessenderlo en Diest (18 km) en bijbehorende bovengrondse 

installaties. De infrastructuur gaat in het najaar van 2016 in gebruik.  

 De vernieuwing in Ravels en Oud-Turnhout van twee parallelle leidingen op de noord/zuid-

vervoersverbinding doorheen België. Het project wordt in de herfst van 2016 afgerond. 

 Leidingwerken in Destelbergen en Merelbeke in het kader van de vernieuwing en uitbreiding van het 

net. 

 De bouw van een vervoersleiding tussen Houthulst en Langemark-Poelkapelle (6,8 km) en bijbehorend 

drukreduceerstation voor de bevoorrading van de regio Ieper. Het gaat om een aftakking van de leiding 

Alveringem-Maldegem en de infrastructuur zal in de loop van november in gebruik genomen worden. 

 

2. Markante feiten  
 

Aardgas blijft sleutelelement in de energiemix. In het licht van de nakende nucleaire uitstap blijft 

aardgas een sleutelfactor in de centrale elektriciteitsproductie. Hernieuwbare bronnen zullen uiteraard 

verder aan belang winnen maar de hoeveelheid te vervangen nucleaire capaciteit kan niet uitsluitend 

worden ingevuld via bijkomende productiecapaciteit op wind of zon en via invoer. In die optiek zijn 

elektriciteitscentrales op aardgas de beste keuze om zowel basislast te leveren als back-up voor 

hernieuwbare productie: zowel in termen van koolstofuitstoot, energie-efficiëntie als flexibele 

inzetbaarheid scoren ze beter dan kolencentrales.  
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Ook in de decentrale elektriciteitsproductie heeft aardgas belangrijke troeven. Zo kan 

warmtekrachtkoppeling op aardgas nog ruim uitbreiden in kleine en middelgrote ondernemingen en voor 

huishoudens is de technologie in volle ontwikkeling. Voorts heeft aardgas een belangrijk potentieel als 

alternatieve brandstof in vervoer: enerzijds gecomprimeerd aardgas (CNG) voor personenwagens en 

utilitaire voertuigen (het aantal CNG-tankstations nam in België in de eerste jaarhelft toe van 45 naar 62), 

en anderzijds vloeibaar aardgas (LNG) voor schepen en vrachtwagens (zie ook verderop onder ‘Succes 

kleinschalig LNG’). 

 

Hubdiensten bij Fluxys Belgium. Sinds 1 januari kunnen klanten bij Fluxys Belgium zowel 

vervoerscapaciteit boeken als hubdiensten voor het kopen of verkopen op de Belgische 

gashandelsplaatsen. Eind 2015 nam de onderneming daartoe de hubdiensten van zusterbedrijf Huberator 

over en de overgang per 1 januari ging gepaard met een tariefdaling voor die diensten.  

 

ZTP breekt records: +51%. Het aantal actieve traders op de gashandelsplaatsen Zeebrugge Beach en ZTP 

is verder blijven toenemen en de verhandelde volumes klokten op ongeveer hetzelfde niveau af als in de 

eerste helft van 2015. Terwijl het verhandelde volume op Zeebrugge Beach met circa 8% daalde (353 TWh), 

brak ZTP records met een stijging in de verhandelde volumes van ruim 51% (97 TWh). 

 

Netgebruikers optimaliseren capaciteitsportfolio. In Europa zet de trend door waarbij netgebruikers zo 

weinig mogelijk capaciteit boeken op basis van de inschatting die ze maken van de precieze capaciteit die 

nodig zal zijn om hun klanten te beleveren. In lijn daarmee verkocht Fluxys Belgium in het eerste 

semester van 2016 minder vervoerscapaciteit dan in dezelfde periode vorig jaar.  

 

Fluxys Belgium klaar voor omschakeling net L-gas naar H-gas. Tussen 2020 en 2030 bouwt Nederland 

zijn uitvoer van laagcalorisch aardgas (L-gas) stapsgewijs volledig af. Met het oog op de 

bevoorradingszekerheid zullen Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders hun netten voor L-gas 

geleidelijk ombouwen zodat leveranciers hoogcalorisch aardgas (H-gas) in plaats van L-gas tot bij de 

eindverbruikers kunnen brengen. Synergrid, de federatie van de netbeheerders voor aardgas en 

elektriciteit in België, werkte op vraag van de overheid voor die omschakeling een indicatieve timing uit. 

Fluxys Belgium is klaar om binnen de voorgestelde timing de omschakeling in 2018 te beginnen en in 2029 

af te ronden. 

 

Opslag: opportuniteitsvenster in juli. Door het aflopen van een contract in het eerste semester van 2016 

daalde de hoeveelheid opslagcapaciteit die op lange termijn is geboekt van circa 70% naar circa 60%. De 

proactieve aanpak in de opslagverkoop kon in de eerste jaarhelft niet opwegen tegen de ongunstige 

marktomstandigheden: net zoals in het eerste semester 2015 bleef de overblijvende 

kortetermijncapaciteit onverkocht. De marktomstandigheden veranderden echter in juli, toen het Verenigd 

Koninkrijk te kampen kreeg met opslagschaarste. Door commercieel snel oplossingen aan te bieden, kon 

Fluxys Belgium alle overblijvende kortetermijncapaciteit verkopen. 

 

LNG-terminal Zeebrugge kent gunstige gebruiksgraad. Hoewel in de eerste helft van 2016 minder LNG-

schepen werden gelost dan in dezelfde periode vorig jaar, kende de LNG-terminal een gunstige 

gebruiksgraad in vergelijking met de andere terminals in Noordwest-Europa: er werden in vergelijking 
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met de eerste jaarhelft 2015 meer grote LNG-schepen geladen en de activiteiten rond kleinschalig LNG 

namen toe. 

 

Succes kleinschalig LNG zet door. Naast de overslag van grote volumes LNG diversifieert de LNG-

terminal in Zeebrugge zijn aanbod om in te spelen op de nieuwe en groeiende markt voor kleinschalig 

LNG.  

 Het aantal laadbeurten van kleine LNG-schepen zette door op hetzelfde niveau als vorig jaar. Een 

markttest heeft uitgewezen dat er vraag is naar bijkomende mogelijkheden om kleine LNG-schepen te 

laden. Op die basis bestudeert Fluxys LNG de uitbreiding van het dienstenaanbod voor kleinschalig 

LNG, met onder meer de mogelijkheid om een bijkomende aanlegsteiger te bouwen.  

 Het aantal laadbeurten van LNG-tankwagens nam beduidend toe. Ondanks de lancering van 

gelijkaardige diensten in andere terminals in Noordwest-Europa kwamen in de eerste jaarhelft 772 

tankwagens LNG laden, tegenover 556 in dezelfde periode vorig jaar. Om in de toekomst de wachttijden 

voor LNG-tankwagens tot een minimum te beperken, onderzoekt Fluxys LNG om in 2017 een tweede 

laadstation op de terminal te bouwen. 

 

3. Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2016 
 

Er zijn voor Fluxys Belgium geen risico’s en onzekerheden die nieuw zijn sinds de afsluiting van het 

boekjaar 2015 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het jaarlijks financieel verslag 2015, p.250-257). Fluxys 

Belgium blijft de evolutie opvolgen en neemt de gepaste maatregelen. 

 

4. Transacties tussen verbonden partijen 
 

Voor de transacties tussen verbonden partijen verwijzen we naar toelichting 11 van de verkorte 

halfjaarlijkse financiële staten in het halfjaarlijks financieel verslag. 

 

5. Financiële vooruitzichten 2016 
 

Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het geïnvesteerde 

eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrente dividend zal 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.  

 

Fluxys Belgium bestudeert de mogelijkheid om een deel van de beschikbare reserves of het overgedragen 

resultaat uit te keren om het effect van de lage OLO’s op het dividend gedeeltelijk te compenseren. 
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6. Externe controle  
 

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen 

elementen naar voren heeft gebracht die het nodig zouden maken de boekhoudkundige informatie in dit 

persbericht en het bijhorende halfjaarverslag beduidend aan te passen. 

 

7. Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar 
 

Het halfjaarlijks financieel verslag van Fluxys Belgium met de verkorte financiële staten is beschikbaar op 

de website. 

 

 

CONTACTPERSONEN 
   
Financiële en boekhoudkundige 
gegevens 
Geert Hermans 
Tel.: +32 2 282 75.66 
Fax: +32 2 282 75 83 
geert.hermans@fluxys.com 

 Pers 
Rudy Van Beurden 
Tel: +32 2 282 72 30 
Fax: +32 2 282 79 43 
rudy.vanbeurden@fluxys.com  
 

  Laurent Remy 
Tel.: +32 2 282 74 50 
Fax: + 32 2 282 79 43 
laurent.remy@fluxys.com 

 

http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Financial%20info/HalfYearlyFinancialReports/HalfYearlyFinancialReports
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Financial%20info/HalfYearlyFinancialReports/HalfYearlyFinancialReports
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