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Resultaten eerste semester 2017 

Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2017 

en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 
 
 

 

 Omzet neemt toe, met name dankzij de start van de vervoerscontracten tussen Duinkerke en 

Zeebrugge 

 Lichte stijging van de rentevoeten heeft een positieve impact op het resultaat van de groep 

 € 36,0 miljoen investeringen, voornamelijk voor de vijfde opslagtank en de tweede steiger op de 

LNG-terminal in Zeebrugge 

 Infrastructuur Fluxys Belgium: sleutelrol op Noordwest-Europese markt 

 Elektriciteitscentrales nemen bijna een kwart meer aardgas af  

 Belgische gashandelsplaatsen gaan door op positief elan: ZTP +46% 

 Kleinschalig LNG blijft succesvol en aardgas als brandstof voor vervoer zet gestaag door 

 

 

1. Financiële kerncijfers 

 

Winst- en verliesrekening (in duizend euro) 30.06.2017 30.06.2016 

Bedrijfsopbrengsten 250.708 237.760 

EBITDA * 139.810 128.819 

EBIT * 59.322 53.975 

Nettoresultaat 22.898 19.682 

Balans (in duizend euro) 30.06.2017 31.12.2016 

Investeringen in materiële vaste activa 36.008 139.219 

Totaal van de materiële vaste activa 2.279.179 2.321.123 

Eigen vermogen 638.436 694.352 

Totaal van de geconsolideerde balans 2.945.443 2.989.171 

 
* EBIT : Winst/verlies voor financieel resultaat en winstbelastingen  
   EBITDA : Winst/verlies voor financieel resultaat en winstbelastingen en voor afschrijvingen, 

waardeverminderingen en voorzieningen 

 

Omzet van het eerste semester 2017: € 250,7 miljoen. De omzet van het eerste semester 2017 van de 

groep Fluxys Belgium bedraagt € 250,7 miljoen: dat is een stijging van 5,4% in vergelijking met dezelfde 

periode in 2016 waarin de omzet € 237,8 miljoen bedroeg. Die toename kan hoofdzakelijk worden 

verklaard door de contracten voor de capaciteitsverkoop tussen Duinkerke en Zeebrugge, die zijn gestart 

zodra de LNG-terminal van Duinkerke operationeel was. 
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Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel. In het tariefvoorstel voor de regulatoire 

periode 2016-2019 is een nieuw referentiekader vastgelegd voor Fluxys Belgium, met name voor de 

toegelaten beheersbare kosten. Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-inspanningen te 

leveren is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om de nieuwe regulatoire doelstellingen te bereiken en 

te kunnen genieten van stimuli. 

 

Lichte stijging van de rentevoeten heeft een positieve impact op het nettoresultaat van de groep. De 

gemiddelde verwachte OLO-rente voor de periode bedraagt 0,77% ten opzichte van 0,41% in het eerste 

semester van 2016. Die stijging heeft een positieve impact op het door de regulering toegelaten rendement 

op het geïnvesteerd kapitaal. Dankzij die lichte stijging van de rentevoeten en de efficiëntie-inspanningen 

die werden geleverd, is het nettoresultaat van het eerste semester van 2017 (€ 22,9 miljoen) gestegen met 

€ 3,2 miljoen in vergelijking met dezelfde periode in 2016 (€ 19,7 miljoen).  

 

€ 36,0 miljoen investeringen. In het eerste semester van 2017 heeft de groep Fluxys Belgium € 36,0 

miljoen geïnvesteerd van het voorziene investeringsbudget van € 103 miljoen voor 2017. Die investeringen 

hadden vooral betrekking op LNG-infrastructuurprojecten op de terminal van Zeebrugge, met name de 

bouw van een vijfde LNG-opslagtank en bijbehorende installaties en het afronden van de uitgaven voor de 

tweede steiger. Daarnaast voert Fluxys Belgium de nodige aanpassingen uit om zijn netwerk voor te 

bereiden op de stapsgewijze conversie van L-gas uit Nederland naar H-gas afkomstig uit andere bronnen. 

Zo zijn een vijftiental KMO's die zijn aangesloten op het distributienetwerk in Antwerpen kunnen 

overstappen op H-gas. 

2. Markante feiten  

 

Elektriciteitscentrales nemen bijna een kwart meer aardgas af. Met een gedeelte van de andere 

productie-eenheden voor elektriciteit in België en in het buitenland tijdelijk onbeschikbaar in de eerste 

maanden van het jaar toonden de aardgascentrales andermaal hun centrale rol in de 

bevoorradingszekerheid in elektriciteit. De aardgascentrales draaiden overigens over heel de eerste 

jaarhelft genomen beduidend meer dan in de zelfde periode vorig jaar: hun afname lag 24% hoger.  

 

Het aardgasvervoer naar de industrie bleef min of meer op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2016. 

In het segment van de distributie sluiten de netbeheerders jaarlijks ongeveer 50 000 nieuwe verbruikers 

aan en die bijkomende aansluitingen compenseren het dalende gemiddelde verbruik van gezinnen en 

KMO’s als resultaat van de toenemende energie-efficiëntie van woningen, kantoren en commerciële 

ruimtes. In vergelijking met de eerste zes maanden van 2016 waren de temperaturen in dezelfde periode 

dit jaar zachter, wat een lichte daling meebracht in de afnames van de distributie. Voor alle 

verbruikssegmenten samen stegen de vervoerde volumes voor de Belgische markt met 4% tot 97 TWh. 

 

Infrastructuur Fluxys Belgium: sleutelrol in het invullen van gewijzigde flexibiliteitsbehoefte op de 

Britse en Noordwest-Europese markt. De grootste aardgasopslag in het Verenigd Koninkrijk is sinds 

vorig jaar onbeschikbaar en die evolutie brengt belangrijke verschuivingen mee in de flexibiliteitsbehoefte 

op de ruimere Noordwest-Europese markt. Tegen die achtergrond stegen in vergelijking met de eerste 

helft van vorig jaar de volumes die Fluxys Belgium van grens tot grens vervoerde met ruim 30% tot 144 
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TWh. De aan- en uitvoer vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kende een forse toename en 

ook de uitvoer naar Nederland steeg beduidend. In de opslagactiviteit bracht de gewijzigde 

flexibiliteitsbehoefte ook mee dat Fluxys Belgium alle nog beschikbare kortetermijncapaciteit voor het 

opslagseizoen 2017-2018 kon verkopen.  

 

Belgische gashandelsplaatsen gaan door op positief elan: ZTP +46%. De verhandelde volumes op de 

Belgische gashandelsplaatsen stegen met 14% ten opzichte van het eerste semester 2016. De 

verhandelde volumes op gashandelsplaats Zeebrugge Beach stegen met 5% tot 370 TWh, terwijl de 

verhandelde volumes op ZTP met bijna de helft toenamen tot 142 TWh (+46%). Positief is ook de trend dat 

op ZTP in toenemende mate aardgas in maandpakketten wordt verhandeld. In het verlengde daarvan is 

sinds begin september een ZTP maand-index beschikbaar waarmee eindverbruikers en leveranciers hun 

aardgascontracten kunnen laten indexeren op de Belgische gashandelsprijs, die de voorbije 20 maanden 

in 85-95% van de gevallen voordeliger uitviel dan de prijzen op de gashandelsplaatsen in de buurlanden.  

 

Kleinschalig LNG blijft succesvol. Naast de overslag van grote volumes LNG diversifieert de LNG-terminal 

in Zeebrugge zijn aanbod om in te spelen op de nieuwe markt voor kleinschalig LNG.  

 Het aantal laadbeurten van kleine LNG-schepen nam lichtjes toe. Nieuw waren daarbij de laadbeurten 

voor het LNG-bunkerschip Engie Zeebrugge waarin moederbedrijf Fluxys partner is en dat Zeebrugge 

als thuishaven heeft.  

 Het aantal laadbeurten van LNG-tankwagens bleef op hetzelfde niveau, ondanks de lancering van 

gelijkaardige diensten in andere terminals in Noordwest-Europa. Om in de toekomst de vraag vlot te 

kunnen blijven beantwoorden, wordt op de terminal in 2018 een tweede laadstation gebouwd. Het 

project krijgt financiële steun van de Europese Commissie. 

 

Aardgas als brandstof voor vervoer zet gestaag door. Met de ingebruikneming eind 2016 van de tweede 

aanlegsteiger op de LNG-terminal in Zeebrugge is een mijlpaal gezet in de verdere ontwikkeling van 

aardgas als scheepsbrandstof. Aan de steiger kunnen immers nu ook kleine schepen aanmeren zoals het 

LNG-bunkerschip Engie Zeebrugge, dat instaat voor de bevoorrading van LNG-aangedreven schepen. In de 

eerste maanden van 2017 zijn in Zeebrugge twee LNG-aangedreven schepen in gebruik genomen die 

vanuit de LNG-terminal met het bunkerschip worden bevoorraad. 

 

Ook in het wegvervoer blijft aardgas als alternatieve brandstof positief evolueren. De verschillende 

initiatieven van Fluxys Belgium, Gas.be (voorheen de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden), 

de distributienetbeheerders, de exploitanten van tankstations, de autoconstructeurs en de verschillende 

overheden werpen mooie vruchten af: het aantal ingeschreven voertuigen op aardgas nam in de eerste 

jaarhelft toe van 4500 tot 7100 en qua tankstations zal het aantal volgens de huidige planning eind dit jaar 

de kaap van 100 halen.  
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Daling van de vervoerstarieven met gemiddeld 7,5% in 2018. Op 1 januari 2018 dalen de tarieven voor het 

vervoer van aardgas voor de derde keer in vijf jaar, wat een gunstige invloed zal hebben op de 

aardgasfactuur van particulieren, KMO’s en grote bedrijven. Die tariefdaling is het resultaat van de 

aanhoudende efficiëntie-inspanningen van Fluxys Belgium en van de lage rentevoeten. Die twee 

elementen hebben ertoe geleid dat Fluxys Belgium en de CREG zijn overeengekomen om de procedure te 

starten voor het verlagen van de aardgasvervoerstarieven voor de periode 2018-2019. De tariefdaling en de 

niet-indexering op 1 januari 2018 resulteren samen in een daling van ongeveer 7,5% van het 

vervoerstarief. De daling van de vervoerstarieven op 1 januari 2018 zal geen negatieve invloed hebben op 

het resultaat van Fluxys Belgium. Dat hangt immers grotendeels af van het door de regulering toegelaten 

rendement. 

 

Herfinanciering van de obligatielening die vervalt in het eerste semester van 2018. Een obligatielening 

ten belope van € 350 miljoen vervalt in het eerste semester van 2018. Fluxys Belgium overweegt om die 

lening te herfinancieren in de loop van het tweede semester. 

 

3. Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 2017 

 

De risico’s en onzekerheden voor Fluxys Belgium hebben geen significante evolutie gekend sinds de 

afsluiting van het boekjaar 2016 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het jaarlijks financieel verslag 2016, 

p.232-240). Fluxys Belgium blijft hun evolutie opvolgen en neemt de gepaste maatregelen. 

 

4. Transacties tussen verbonden partijen 

 

Voor de transacties tussen verbonden partijen verwijzen we naar toelichting 12 van de verkorte 

halfjaarlijkse financiële staten in het halfjaarlijks financieel verslag. 

 

5. Financiële vooruitzichten 2017 

 

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt 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 afhankelijk van die drie parameters. Op basis 

van de huidige financiële markten kunnen geen precieze prognoses worden gemaakt voor de evolutie van 

de rentevoeten en dus van het rendement op de gereguleerde activiteiten.  
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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  
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