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I. TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1. Belangrijke gebeurtenissen in het eerste semester van 2008 
 
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 

langetermijnovereenkomsten met Fluxys LNG hebben 

gesloten, neemt tegen het einde van het jaar 

stapsgewijs toe van 66 tot 110. De bijkomende 

inkomsten die eruit zullen voortvloeien, zullen de 

resultaten van de Fluxys Groep positief beïnvloeden. 

 

 
€ 100 MILJOEN INVESTERINGEN IN EERSTE SEMESTER  

 

Het investeringsprogramma van de Groep Fluxys omvat 

infrastructuurprojecten in de vier kernactiviteiten van 

de Groep: transport, transit, opslag en LNG-

terminalling. 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.  

 

 
RECHTSTREEKSE DEELNEMING FLUXYS IN APX GROUP 

 

De Fluxys Groep lanceerde in 2005 samen met APX 

diensten voor schermtrading op Hub Zeebrugge. De 

Fluxys Groep nam daarbij een participatie van 42% in 

APX Gas Zeebrugge BV, de APX-dochter die instaat 

voor het bijbehorende elektronisch handelsplatform en 

de clearingdiensten.  

 

In maart 2008 sloot Fluxys NV met Gasunie en TenneT 

Holding BV een overeenkomst waarmee de Fluxys 

Groep zijn participatie in APX Gas Zeebrugge BV 

verkoopt en een rechtstreekse deelneming in APX 

Group verwerft. Daarbij is het engagement genomen 

om de trading-platformen voor Hub Zeebrugge in 

België en de Nederlandse TTF-beurs op gelijke voet te 

ontwikkelen. 

 

 
FLUXYS GROEP NEEMT DISTRIGAS & C° OVER 

 

De raad van bestuur van Fluxys heeft op 30 juni 2008 

de overname van Distrigas & C° door de Fluxys Groep 

goedgekeurd.  

 

De overname werd goedgekeurd in overeenstemming 

met de regelgeving over transacties tussen verbonden 

ondernemingen (artikel 524 van het Wetboek van  
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Vennootschappen, zie punt 5: ‘Overname van Distrigas 

& C°’). 

 

Voorwerp van de transactie. Distrigas & C° was een 

Distrigas-dochteronderneming die instond voor de 

commercialisering van de aardgastransit-capaciteit in 

de leidingen Zeebrugge-Blaregnies (Troll) en 

Zeebrugge-Zelzate/Eynatten (VTN1). In afwachting van 

de overdracht van Distrigas & C° aan de Fluxys Groep 

had Distrigas al vanaf 1 januari 2007 aan Fluxys het 

mandaat verleend om in naam en voor rekening  

van Distrigas het geheel van de transitcapaciteiten  

van Distrigas & C° te beheren en te commercialiseren. 

Distrigas & C° had naast de transitactiviteit ook een 

belangrijke thesaurie, een deelneming van 10% in 

Huberator en een deelneming van 49% in een Noors 

partnerschap dat eigenaar is van het LNG-schip "BW 

Suez Boston". 

 

Overname van strategisch belang. De overname 

van de transitactiviteiten van Distrigas & C° is voor de 

Fluxys Groep om verschillende redenen van strategisch 

belang.  

 Dankzij de overname kunnen alle 

infrastructuuractiviteiten (transit, transport, opslag 

en LNG-terminalling) binnen dezelfde Groep 

worden gecentraliseerd. 

 Fluxys zal op die manier beter de operationele 

synergieën tussen transit en transport kunnen 

maximaliseren. 

 Door de hergroepering van de activiteiten in de 

Fluxys Groep zal Fluxys zijn investeringen en zijn 

dienstenaanbod beter kunnen afstemmen op de 

behoeften in een snel veranderende markt. 

 

 

 De transactie vergroot bovendien de internationale 

uitstraling van de expertise die de Fluxys Groep op 

het vlak van transit heeft en dat is met name van 

belang voor de mogelijke ontwikkeling van dat 

soort van activiteit in het buitenland. 

 

Financiële impact. De globale prijs van de transactie 

bedraagt € 974,6 miljoen, waarvan € 350 miljoen voor 

de transitactiviteiten. Die laatste prijscomponent zou 

aangepast kunnen worden naar boven of naar beneden 

tot uiterlijk 2015. De overname werd juridisch en 

boekhoudkundig van kracht op 1 juli 2008. Sinds 1 juli 

2008 controleert Fluxys Distrigas & C°. De rekeningen 

van deze activiteit zullen dus bij de afsluiting van 31 

december 2008 volledig worden opgenomen. Gezien de 

contracten en overeenkomsten in verband met deze 

operatie, zou die slechts weinig invloed moeten hebben 

op de toekomstige resultaten van de groep. De 

overname van dit bedrijf door de Groep Fluxys is 

gebeurd na de afsluiting van de halfjaarlijkse 

rekeningen en heeft hier dus geen effect op. 

 

Voor de overname van Distrigas & C° doet Fluxys een 

beroep op schuldfinanciering ter waarde van € 375 

miljoen. Die aanpak draagt ertoe bij om de financiële 

structuur van de onderneming te doen evolueren in de 

richting van de structuur waarin het tarifair kader van 

de regulator voorziet.  

 

 
OVERNAME DOOR FLUXYS VAN PARTICIPATIE GAZ DE 
FRANCE IN SEGEO 

 

Op 27 juni 2008 hebben Gaz de France en Fluxys een 

overeenkomst ondertekend waarin Gaz de France met 

ingang van 1 januari 2008 zijn deelneming van 25 % in 

SEGEO voor € 7 miljoen aan Fluxys overdraagt. SEGEO 
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- Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest - is 

eigenaar van de infrastructuur voor het vervoer van 

aardgas tussen 's-Gravenvoeren en Blaregnies. In die 

infrastructuur, die Fluxys exploiteert, wordt aardgas 

vervoerd dat bestemd is voor België en Frankrijk. 

 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese 

Commissie van de overdracht is Fluxys nu 100% 

eigenaar van SEGEO. De rekeningen van die 

onderneming zullen voortaan volledig worden 

opgenomen met een positieve invloed op het 

operationele resultaat van de groep dat gedeeltelijk 

wordt gecompenseerd door de financiële kost van deze 

aankoop. 

 
 

 

 

WIJZIGING AANDEELHOUDERSCHAP FLUXYS 

 

Om te kunnen fuseren met Gaz de France heeft SUEZ 

zich ten opzichte van de Europese Commissie ertoe 

verbonden om zijn deelneming in Fluxys te 

verminderen tot onder 45%. In dat kader heeft SUEZ-

Tractebel op 3 juli 2008 zijn voornemen bevestigd om 

87.804 Fluxys-aandelen te verkopen aan Ecofin 

Limited, een Britse investeringsmaatschappij 

gespecialiseerd in infrastructuur- en nutsbedrijven, op 

voorwaarde dat Publigas zijn voorkooprecht niet 

uitoefent. Het aandelenpakket vertegenwoordigt 12,5% 

van de Fluxys-aandelen en SUEZ-Tractebel vermindert 

ermee zijn deelneming in Fluxys van 57,25% naar 

44,75%. Publigas heeft als stabiele aandeelhouder van 

Fluxys 60 dagen om zijn voorkooprecht op het 

aandelenpakket uit te oefenen.  
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2. Ontwikkeling van de kernactiviteiten  
 
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. Voor transit is er evenwel nog 

onduidelijkheid over het tarifair stelsel (zie punt 6: 

‘Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede 

semester 2008’). 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.  

 

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. 

 

 
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. 

 

Poederlee: project stopgezet. In mei 2007 heeft 

Fluxys seismisch onderzoek gevoerd om de 

haalbaarheid in te schatten van een nieuwe 

ondergrondse aardgasopslag in Poederlee. Voor de 
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exploratie van de site werkte Fluxys samen met 

Gazprom Export en Gazprom Marketing & Trading Ltd. 

De projectpartners hebben in februari 2008 

gezamenlijk beslist om geen verdere stappen te zetten 

in de exploratie van de site. Het seismisch onderzoek 

toonde immers aan dat de nuttige opslagcapaciteit te 

klein is om rendabel geëxploiteerd te kunnen worden.  

 

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. 

 

 
LNG-TERMINALLING 

 

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 deze resultaten wordt momenteel een project 

bestudeerd. 
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3. Ontwikkeling van de diensten 
 
MAXIMALE TRANSFERMOGELIJKHEDEN IN DE ZONE 
ZEEBRUGGE  

 

In februari 2008 lanceerde Fluxys de volledige ZEE 

Platform Service. Via de dienst kunnen netgebruikers 

zonder capaciteitsbeperkingen aardgas uitwisselen 

tussen alle ingangspunten in de zone Zeebrugge, met 

inbegrip van de LNG-terminal. De volledige ZEE 

Platform Service is een verdere stap in de ontwikkeling 

van de zone Zeebrugge als centrale draaischijf voor 

internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. 

 
MEER MOGELIJKHEDEN OM ELEKTRONISCH GEGEVENS UIT 
TE WISSELEN MET FLUXYS  

 

In februari en maart breidde Fluxys zijn klanten-

applicaties uit met WebTrack Metering Transit en een 

nieuwe versie van e-BOSS. WebTrack Metering Transit 

is gratis en voorziet transitklanten van uurgegevens 

over de aardgasstromen en de samenstelling van het 

aardgas op de gasuitwisselingspunten aan de grens 

waar ze capaciteit hebben geboekt. De nieuwe versie 

van e-BOSS biedt transportklanten een complete 

onlinetoepassing om offertes te vragen, 

dienstencontracten af te sluiten en hun 

contractportefeuille op te volgen. 

 
DRIE NIEUWE DIENSTEN OM HET GEBRUIK VAN CAPACITEIT 
IN HET NET TE OPTIMALISEREN  

 

In het eerste semester van 2008 lanceerde Fluxys drie 

nieuwe diensten waarmee klanten de capaciteit in het 

net efficiënter kunnen gebruiken in functie van hun 

noden. 

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.  
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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.  

 

 
ONDERBREEKBARE TRANSITCAPACITEIT VANAF 1 OKTOBER 
2008  

 

Vanaf 1 oktober 2008 biedt Fluxys naast vaste 

transitcapaciteit ook onderbreekbare transitcapaciteit 

aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NIEUWE TRADERS OP HUB ZEEBRUGGE  

 

Nieuwe interesse 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. De nettoverhandelde volumes stegen 

lichtjes in vergelijking met de volumes tijdens de 

eerste helft van 2007 (+4%).  

 

 
OP LNG-TERMINAL ZEEBRUGGE OOK LAADDIENSTEN 

 

In juli 2008 lanceerde Fluxys LNG de nieuwe dienst om 

schepen te laden met LNG dat op de terminal in 

Zeebrugge in bufferopslag wordt gehouden. 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.  
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4. Financiële toestand 
 

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 en 

weerspiegelen het tempo waarin Fluxys en Fluxys LNG 

verwachten om de economische voordelen in de 

toekomst te verbruiken die aan die activa verbonden 

zijn. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 (1) 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 
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(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.  

 

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 

capaciteitsuitbreiding 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. 

  

 

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 
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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 

uitbreiding 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.

 

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 
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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 

 

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.   
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SAMENVATTENDE TABEL VAN DE KASSTROMEN (IN DUIZEND €) 

 

 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. 
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5. Overname van Distrigas & C° 
 
OVERNAME DOOR DE FLUXYS GROEP 

 

De raad van bestuur van Fluxys heeft op 30 juni 2008 

de overname van Distrigas & C° door de Fluxys Groep 

goedgekeurd. Distrigas & C° is een commanditaire 

vennootschap op aandelen waarvan Distrigas de 

werkende vennoot was. Bij de transactie zijn 4.999 

aandelen van de 5.000 overgenomen door Fluxys als 

stille vennoot. Fluxys-dochter Huberator heeft 1 

aandeel overgenomen en is ook werkende vennoot en 

zaakvoerder geworden. 

 

 
TRANSACTIE TUSSEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN 

 

De goedkeuring van de overname door de raad van 

bestuur van Fluxys is gebeurd in overeenstemming met 

de regelgeving over transacties tussen verbonden 

ondernemingen (artikel 524 van het Wetboek van 

Vennootschappen). 

 

Een comité werd samengesteld uit drie onafhankelijke 

bestuurders: André Farber, Philippe Wilmès en Michel 

Van Hecke. Het comité heeft Degroof Corporate 

Finance als onafhankelijk expert aangesteld.  

Meer bepaald op basis van het gunstige 

billijkheidsoordeel van Degroof Corporate Finance heeft 

het comité van onafhankelijke bestuurders aan de raad 

van bestuur van Fluxys een positief advies gegeven 

voor de volledige operatie, in het bijzonder wat het 

prijsaanpassingsmechanisme, de duur ervan en de 

garantie van schadeloosstelling betreft.  

 

PRIJSAANPASSINGSMECHANISME EN 
SCHADELOOSSTELLING 

 

In het tarifair kader voor de transitactiviteiten zijn er 

belangrijke onzekerheden. Hiermee rekening houdend, 

voor de waardebepaling van de transitactiviteiten van 

Distrigas & C°, voorziet de koop/verkoopovereenkomst 

in een prijsaanpassingsclausule naar boven als 

wetgevende, regulatoire of rechterlijke beslissingen 

zouden leiden tot een waarde van die transitactiviteiten 

die hoger is dan de overeengekomen waarde van € 350 

miljoen.  

 

Fluxys heeft bovendien van SUEZ-Tractebel een 

garantie tot schadeloosstelling van maximum € 250 

miljoen gekregen. De garantie tot schadeloosstelling, 

waarbij SUEZ-Tractebel zich ook sterk maakt voor 

Publigas, dient om het risico in te dekken van een 

waardebepaling voor de bedoelde transitactiviteiten die 

eventueel lager ligt dan de overeengekomen waarde 

van € 350 miljoen.  

 

Fluxys en Distrigas zijn een termijn voor de 

prijsaanpassing overeengekomen tot uiterlijk 2015 om 

het regulerend kader opgehelderd te zien door een 

definitieve wetgevende, regulatoire of rechterlijke 

beslissing, evenwel zonder af te zien van een vroegere 

definitieve aanpassing zodra de bovenvermelde 

onzekerheden opgelost zijn. 
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De prijsaanpassingsmechanismen hebben tot doel 

ervoor te zorgen dat – ondanks de bovenvermelde 

onzekerheden – de prijs die Fluxys daadwerkelijk 

betaalt voor de transitactiviteiten van Distrigas & C° 

overeenstemt met de economische waarde van de 

transitactiviteiten bij afloop van de 

prijsaanpassingsperiode.  

 

 
VERMELDINGEN VOLGENS ARTIKEL 524 §3 VAN HET 
WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN 

 

Besluit van het comité van onafhankelijke 

bestuurders. Het comité van onafhankelijke 

bestuurders is tot het volgende besluit gekomen: 

 

“Na de financiële gevolgen voor Fluxys NV en zijn 

aandeelhouders te hebben onderzocht en na te hebben 

onderzocht of de transactie al dan niet duidelijk 

onrechtmatige schade aan de onderneming kan 

berokkenen in het licht van zijn beleid en na SUEZ-

Tractebel en het management van Fluxys te hebben 

gehoord, heeft het comité besloten: 

 dat de transactie geen ongegronde voordelen 

creëert ten opzichte van een verbonden 

onderneming; 

 dat de voorwaarden van de transactie (prijs, 

voorwerp, garantie) overeenstemmen met een 

aanvaardbare “fair deal”; 

 dat het nu moeilijk is een exacte prijs te bepalen 

voor de transitactiviteit maar dat de basisprijs van 

de Overdrachtsovereenkomst, te corrigeren 

afhankelijk van de parameters “ne varietur”, 

waarmee de prijsaanpassing naar gelang van de 

wettelijke en regulatoire context definitief kan 

worden vastgelegd en dus de definitieve prijs kan 

worden vastgelegd; 

 dat dezelfde parameters werden opgenomen in de 

“Convention d’Indemnisation” 

(vergoedingsovereenkomst) waardoor de 

eventuele vergoeding kan worden bepaald die de 

stabiele aandeelhouders dienen te betalen aan 

Fluxys als dekking van de risico’s van een 

waardevermindering van de transitactiviteit en het 

fiscale risico van de herstructurering en de 

overname van de deelneming in het schip Suez-

Boston; 

 dat de transactie niet van dien aard is schade te 

berokkenen in het licht van het door Fluxys 

gevoerde beleid; 

 dat de einddatum voor de definitieve 

waardebepaling van de transitactiviteit van 

Distrigas & C°, zowel in het kader van de 

mogelijkheid om de prijs aan te passen ingevolge 

de “Convention de Cession” 

(overdrachtovereenkomst), als in het kader van de 

eventuele schadeloosstelling ingevolge de 

“Convention d’Indemnisation”, het risico inhoudt 

dat er geen duidelijke en definitieve situatie is 

waardoor de waarde van de transitactiviteit kan 

worden geëvalueerd. 

 

Het comité geeft een positief advies voor de transactie 

in haar geheel voor zover de garantie van de stabiele 

aandeelhouders volledig is en geldig blijft totdat 

definitieve gerechtelijke beslissingen met kracht van 

gewijsde worden genomen. 

 

Bovenvermeld oordeel stemt overeen met de 

informatiestaat waarover het comité van onafhankelijke 

bestuurders beschikt wanneer de zitting van de raad 

van bestuur van 26 juni 2008 wordt geopend. 
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Opgesteld te Brussel, op 26 juni 2008, 

 

Michel Van Hecke, lid 

André Farber, lid 

Philippe Wilmès, voorzitter van het comité” 

 

 

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur 

van Fluxys. De notulen van de raad van bestuur van 

Fluxys op 30 juni 2008 vermelden de beslissing van de 

Raad en het oordeel van de Commissaris over de 

getrouwheid van de gegevens die vermeld staan in het 

advies van het comité van onafhankelijke bestuurders 

en in de notulen van de raad van bestuur. 

 

In haar zitting van 26 juni 2008 heeft de raad van 

bestuur besloten: 

 

“Na de adviezen van het comité van onafhankelijke 

bestuurders en van de experts te hebben gehoord, 

evenals de nuttige verduidelijkingen over dit dossier, 

beslist de raad van bestuur met eenparigheid van 

uitgebrachte stemmen om de 4.999 aandelen van 

Distrigas & C° over te nemen onder voorbehoud van de 

goedkeuring door de raad van bestuur van Publigas 

van de garantieovereenkomst en van de beslissing de 

raad van bestuur van Distrigas van maandag 30 juni.” 

 

Op 30 juni 2008 hebben de Raden van Bestuur van 

Distrigas en Transfin besloten om de 5.000 aandelen 

van Distrigas & C° te verkopen aan Fluxys (4.999 

aandelen) en Huberator (1 aandeel). De raad van 

bestuur van Fluxys heeft in haar zitting van 30 juni 

2008 de beslissing van 26 juni 2008 bevestigd:  

 

“De raad van bestuur van Fluxys bevestigt de 

beslissing die hij op 26 juni had genomen om de 4.999 

aandelen van Distrigas & C° te kopen onder 

voorbehoud van het verkrijgen van de garanties.” 

 

Deze garanties werden verkregen. Fluxys heeft van 

SUEZ-Tractebel een garantie tot schadeloosstelling van 

maximum € 250 miljoen gekregen. De garantie tot 

schadeloosstelling, waarbij SUEZ-Tractebel zich ook 

sterk maakt voor Publigas, dient om het risico in te 

dekken van een waardebepaling voor de bedoelde 

transitactiviteiten die eventueel lager ligt dan de 

overeengekomen waarde van € 350 miljoen. 

 

 

Besluiten van het rapport van de Commissaris. 

Het volledige waarderingsverslag van de Commissaris 

is beschikbaar op de website: www.fluxys.com. 

 

“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 

transitactiviteiten hebben wij het aangepast en 

algemeen aanvaard karakter van de 

berekeningsmethode van de prijsaanpassing 

beoordeeld. 

 

http://www.fluxys.com/
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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.  

 

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” 
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6. Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 
2008 

 

Dit hoofdstuk spitst zich toe op de risico’s en 

onzekerheden die nieuw zijn of een significante evolutie 

hebben gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 

2007. 

 

 
NOG GEEN BESLISSING VAN CREG OVER RESULTAAT 2007 
UIT GEREGULEERDE ACTIVITEITEN  

 

De CREG heeft het resultaat 2007 van de gereguleerde 

activiteiten nog niet definitief goedgekeurd. 

 

 
FACTOREN VOOR PRODUCTIVITEITS- EN 
EFFICIËNTIEVERBETERING NOG NIET BEVESTIGD DOOR EEN 
KONINKLIJK BESLUIT 

 

In uitvoering van de gaswet, die bepaalt dat in 2008 

wordt overgestapt van een stelsel van jaarlijkse 

gereguleerde tarieven naar een stelsel van 

vierjarentarieven, verscheen op 29 juni 2007 in het 

Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit met de 

tariefmethodologie voor de meerjarentarieven (KB 

Tarieven van 8 juni 2007). Het KB Tarieven voorziet 

onder meer in de toepassing van een factor voor 

productiviteits- en efficiëntieverbetering van de 

beheersbare kosten. De modaliteiten voor de 

toepassing van die factor moeten het voorwerp vormen 

van een afzonderlijk Koninklijk Besluit dat nog niet 

gepubliceerd werd. In de halfjaarlijkse rekeningen van 

de Groep is zo'n factor opgenomen in de vorm van een 

jaarlijkse inspanning van 4%. 

 

ONZEKERHEID OVER NIVEAU TARIEVEN VOOR TRANSPORT, 
TRANSIT EN OPSLAG  

 

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 

afwachting 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. 
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In het licht van de overname door Fluxys van deze 

onderneming na de afsluiting van de halfjaarlijkse 

rekeningen (zie Toelichting 29) 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). 

VERDUIDELIJKING GASWET IN HET VOORUITZICHT 

 

Op 13 juni 2008 keurde de ministerraad een 

voorontwerp van wet goed om inzake transit de gaswet 

te verduidelijken. Een en ander zou moeten bijdragen 

tot de stabiliteit van het tarifair kader voor de 

transitactiviteit. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 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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1. Algemene inlichtingen over de vennootschap 
 

BENAMING EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE 

VENNOOTSCHAP 

 

De maatschappelijke zetel van het moederbedrijf, 

Fluxys NV, is gevestigd in België, Kunstlaan 31 te 1040 

Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN VAN DE GROEP 

 

De Fluxys Groep heeft als activiteiten hoofdzakelijk het 

vervoer en de opslag van aardgas en de 

terminallingdiensten met betrekking tot vloeibaar 

aardgas in België. Deze activiteiten worden gereguleerd 

door de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG). 

 

De Fluxys Groep verzorgt eveneens aanvullende 

diensten die verwant zijn met de voornoemde 

hoofdactiviteiten. 

 

Voor meer informatie over deze activiteiten verwijzen 

we naar het jaarverslag 2007 evenals naar het 

tussentijdse verslag van het management. 
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2. Samengevatte financiële staten 

A. Geconsolideerde balans 

  

Geconsolideerde balans in IFRS                                                                                    (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 31-12-2007 

I. Vaste activa  1.801.381 1.729.056 

Materiële vaste activa 12 1.613.027 1.543.585 

Immateriële vaste activa 13 16.484 14.179 

Goodwill 14 3.969 4.507 

Overige financiële activa 15 1.763 394 

Vorderingen uit financiële lease  165.853 165.853 

Overige vaste activa  285 529 

Uitgestelde belastingvorderingen 23 0 9 

II. Vlottende activa  343.339 340.594 

Voorraden 16 50.704 33.980 

Belastingvorderingen 17 5.030 891 

Vorderingen uit financiële lease  9.492 19.107 

Handels- en overige vorderingen 18 46.899 51.799 

Geldmiddelen en kasequivalenten 19 223.114 219.500 

Overige vlottende activa  8.100 15.317 

Totaal der activa  2.144.720 2.069.650 
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Geconsolideerde balans in IFRS                                                                                    (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 31-12-2007 

I. Eigen vermogen 20 1.248.065 1.239.647 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 

eigenvermogensinstrumenten 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 21 315.252 303.212 

Voorzieningen 22 22.672 22.477 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 22 50.155 49.427 

Uitgestelde belastingverplichtingen 23 333.627 337.972 

III. Kortlopende verplichtingen  174.949 116.915 

Rentedragende verplichtingen  39.355 48.273 

Overige financiële verplichtingen  526 0 

Voorzieningen 22 8.549 6.810 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 22 3.582 3.125 

Belastingverplichtingen 24 13.173 1.270 

Kortlopende handels- en overige schulden 25 105.826 53.199 

Overige verplichtingen  3.938 4.238 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.144.720 2.069.650 
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B. Geconsolideerde winst (verlies)- en verliesrekening  

 

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

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 

Bedrijfsopbrengsten 5 244.287 218.490 

Overige exploitatiebaten  4.360 6.851 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 6 -15.955 -17.159 

Diensten en diverse goederen 6 -68.519 -70.713 

Personeelslasten 6 -51.203 -47.615 

Overige exploitatielasten 6 -2.741 -2.593 

Afschrijvingen  -32.501 -32.352 

Voorzieningen  -1.738 1.603 

Bijzondere waardeverminderingen 6 -312 -240 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   75.678 56.272 

Winst/verlies bij overdracht van financiële activa 7 1.791 0 

Financiële opbrengsten 8a 13.805 13.767 

Financieringskosten 8b -11.763 -9.294 

Winst (verlies) na financieel nettoresultaat uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten 
 79.511 60.745 

Winstbelastingen 9 -22.854 -18.762 

Winst (verlies) van de periode 10 56.657 41.983 

Gedeelte Fluxys 10 55.774 40.022 

Gedeelte minderheidsbelangen 10 883 1.961 

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 
11 79,3782 56,9598 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 
11 79,3782 56,9598 
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Overzicht van het totaalresultaat                                                                                     (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 

Netto resultaat over de periode  56.657 41.983 

Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na uitdiensttreding  -434 9.524 

Omrekeningsverschillen  -176 -74 

Overige  0 0 

Baten en lasten rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen  -610 9.450 

Totaal van de baten en lasten  56.047 51.433 

 

  

 

  

 



 

34 27 AUGUSTUS 2008 • SAMENGEVATTE FINANCIËLE STATEN IN IFRS VAN DE FLUXYS GROEP– 30 JUNI 2008 

C. Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen 

 

Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen 

 

 

 

 

Aandelen-

Kapitaal 

 

 

 

Agio 

I. Eindsaldo op 31-12-2006 60.272 38 

1. Aanpassing vorig boekjaar 0 0 

1.1. Wijzigingen in de boekhoudkundige grondslagen die het eigen 

vermogen beïnvloeden 
  

1.2. Fouten die het eigen vermogen beïnvloeden   

II. Aangepast eindsaldo op 31-12-2006 60.272 38 

1. Winst (verlies) van het boekjaar   

2. Baten en lasten direct opgenomen in het eigen vermogen   

3. Uitgekeerde dividenden   

4. Wijzigingen in de consolidatiekring   

5. Overige toename (afname)   

III. Eindsaldo op 30-06-2007 60.272 38 

IV. Eindsaldo op 31-12-2007 60.272 38 

1. Winst (verlies) van het boekjaar   

2. Baten en lasten direct opgenomen in het eigen vermogen   

3. Uitgekeerde dividenden   

4. Wijzigingen in de consolidatiekring   

5. Overige toename (afname)   

V. Eindsaldo op 30-06-2008 60.272 38 
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Mutatieverzicht van het eigen vermogen 

 

(in duizenden euro’s) 

Niet 

uitgekeerd 

resultaat 

Omrekenings

-verschillen 

Ingekochte 

eigen 

aandelen 

Eigen vermogen 

toerekenbaar aan 

houders van 

eigenvermogens-

instrumenten van de 

moeder-

maatschappij 

Minderheids- 

belang 

Totaal 

eigen 

vermogen 

1.150.280 70 0 1.210.660 23.191 1.233.851 

0 0 0 0 0 0 

 

 
  0   

      

1.150.280 70 0 1.120.660 23.191 1.233.851 

40.022   40.022 1.961 41.983 

9.523 -74  9.449 1 9.450 

-40.753   -40.753 -5.350 -46.103 

   0 0 0 

   0  0 

1.159.072 -4 0 1.219.378 19.803 1.239.181 

1.157.275 -534 0 1.217.051 22.596 1.239.647 

55.774   55.774 883 56.657 

-439 -176  -615 5 -610 

-42.861   -42.861 -4.768 -47.629 

   0  0 

54   54 -54 0 

1.169.803 -710 0 1.229.403 18.662 1.248.065 
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D. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)                                               (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 
I. Beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten, 
openingsbalans  219.500 278.600 

II. Nettokasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten  144.226 52.510 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie  166.184 72.674 

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten  75.678 56.272 

1.2. Aanpassingen voor niet-geldelijke posten  35.022 30.932 

1.2.1. Afschrijvingen  32.501 32.352 

1.2.2. Voorzieningen  1.738 -1.603 

1.2.3. Bijzondere waardeverminderingen  312 240 

1.2.4. Omrekeningsverschillen  50 -57 

1.2.5 Winst (verlies) op afboeking van vaste activa (-)  421  

1.2.6. Overige aanpassingen voor niet-geldelijke posten    

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal  55.484 -14.530 

1.3.1. Toename (afname) in voorraden  -16.724 -3.119 

1.3.2. Toename (afname) in belastingvorderingen  -4.139 -1.208 
1.3.3. Toename (afname) in handelsvorderingen, overige 

vorderingen en vorderingen uit financiële lease  4.900 -1.983 

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa  7.217 -5.805 

1.3.5. Toename (afname) in belastingschulden  11.903 -5.883 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden  52.627 2.158 

1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen  -300 1.310 

1.3.8. Toename (afname) in werkkapitaal  0 0 

2. Kasstromen met betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten  -21.958 -20.164 

2.1. Belastingen -26.969 -25.094 

2.1.1 Belastingen op het resultaat -22.854 -18.762 

2.1.2 Uitgestelde belastingen 

 

-4.115 -6.332 
2.2. Ontvangen rente met betrekking tot beleggingsinstrumenten, 

geldmiddelen en kasequivalenten  5.470 4.985 

2.3. Overige instromen (uitstromen) met betrekking tot de andere 
bedrijfsactiviteiten  -459 -55 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)                                               (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 

III. Nettokasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten  -104.247 -63.704 

1. Verwervingen  -105.799 -63.776 
1.1. Betalingen om materiële en niet-materiële vaste activa te 

verwerven  -104.429 -63.776 

1.2. Betalingen om dochterondernemingen, joint ventures of 
geassocieerde ondernemingen te verwerven  0 0 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven  -1.370 0 

2. Overdrachten  1.552 72 
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van de materiële en niet-materiële 

vaste activa  181 72 

2.2. Ontvangsten uit de overdracht van dochterondernemingen, joint 
ventures of geassocieerde ondernemingen  1.370 0 

2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere financiële activa  1 0 

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten  0 0 

4. Ontvangen overheidssubsidies  0 0 

5. Andere kasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten  0 0 

 

 

 

In het kader van IFRS 7 heeft Fluxys bepaalde 

elementen uit de bedrijfsactiviteiten (-8.384 k€) en de 

financieringsactiviteiten (+8.384 k€) heringedeeld op 

30 juni 2007. Deze herindeling heeft hoofdzakelijk 

betrekking op de overboeking van de ontvangsten uit 

financiële lease naar de financieringsactiviteiten met de 

bedoeling ze samen te brengen met de terugbetalingen 

van de desbetreffende schulden (9.098 k€). De overige 

herindelingen betreffen de financiële aspecten met 

betrekking tot de voorzieningen. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode)                                               (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 

IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten  -32.927 -30.790 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen  29.347 29.921 

1.1. Ontvangsten uit de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten  0 0 

1.2. Ontvangsten uit de verkoop van eigen aandelen  0 0 

1.3. Ontvangsten uit financiële lease  9.615 9.098 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa  244 0 
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële 

instrumenten  0 0 

1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële verplichtingen  19.488 20.823 

2. Terugbetaalde kasstromen m.b.t. financiering  -12.401 -13.895 
2.1. Terugkoop van eigenvermogensinstrumenten die vervolgens 

werden vernietigd  0 0 

2.2. Aankoop van eigen aandelen  0 0 

2.3. Terugbetaling van financiële leaseschulden  -2.937 -2.805 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële instrumenten  0 0 

2.5. Terugbetaling van andere financiële verplichtingen  -9.464 -11.017 

2.6. Beweging op andere vaste activa  0 -73 

3. Rente  -2.244 -714 

3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit  -7.590 -6.501 

3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit  5.346 5.787 

4. Betaalde dividenden  -47.629 -46.102 

5. Toename (afname) van banktekorten    

6. Andere kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten    
V. Nettotoename in beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en 

kasequivalenten  7.052 -41.984 

VI. Effect van wijzigingen in de consolidatiekring  -3.438 0 
VII. Beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten 

slotbalans  223.114 236.616 
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3. Selectie van verklarende toelichtingen  
 

Toelichting 1. Algemene informatie 

 

TOELICHTING 1A. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

MET IFRS 

 

De samengevatte financiële staten van het eerste 

halfjaar 2008 van de Fluxys Groep worden opgesteld in 

overeenstemming met het referentiekader van de 

International Financial Reporting Standards en in het 

bijzonder met IAS 34 Tussentijdse Financiële 

Verslaggeving, zoals goedgekeurd in de Europese Unie.  

 

Ze bevatten een selectie verklarende toelichtingen en 

dienen in parallel gelezen te worden met de 

geconsolideerde financiële staten op 31 december 

2007. 

 

Ze werden geauditeerd en zijn opgesteld in duizenden 

euro’s. 

 

 

TOELICHTING 1B. OORDEELSVORMING EN GEBRUIK VAN 

SCHATTINGEN 

 

Voor het opstellen van de financiële staten moeten 

bepaalde inschattingen en hypothesen worden gebruikt 

om activa en passiva te waarderen en de positieve en 

negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden 

en gebeurtenissen op de balansdatum in te schatten, 

alsook om zich een oordeel te vormen van de 

opbrengsten en lasten van het boekjaar. 

 

 

 

 

De belangrijkste inschattingen die de Groep heeft 

uitgevoerd om de financiële staten op te stellen, 

hebben in hoofdzaak te maken met de waardering van 

de realiseerbare waarde van de materiële en 

immateriële vaste activa, de waardering van de 

voorzieningen en inzonderheid de voorzieningen voor 

geschillen, alsook de pensioenverplichtingen en 

daarmee gelijkgestelde verplichtingen. 

 

Gelet op de onzekerheden waarmee elk 

waarderingsproces gepaard gaat, stelt de Groep zijn 

inschattingen waar nodig bij op basis van periodiek 

bijgewerkte informatie. Het kan zijn dat de toekomstige 

resultaten van de betrokken verrichtingen afwijken van 

die inschattingen. 

 

Naast inschattingen gebruikt de directie van de Groep 

ook haar beoordelingsvermogen om de meest 

aangewezen boekhoudkundige verwerking van 

bepaalde activiteiten vast te leggen voor de elementen 

waarvoor de geldende IFRS-normen en interpretaties 

geen afdoende uitsluitsel geven. 

 

 

TOELICHTING 1C. DATUM VAN VRIJGAVE VOOR 

BEKENDMAKING 

 

De Raad van Bestuur van Fluxys NV heeft de IFRS-

conforme halfjaarlijkse financiële staten van de Fluxys 

Groep op 27 augustus 2008 vastgelegd. 

 



 

40 27 AUGUSTUS 2008 • SAMENGEVATTE FINANCIËLE STATEN IN IFRS VAN DE FLUXYS GROEP– 30 JUNI 2008 

TOELICHTING 1D. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN AAN 

DE BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES 

 

De boekhoudkundige principes en 

berekeningsmethodes die voor de halfjaarlijkse 

financiële staten 2008 werden gebruikt, zijn identiek 

aan die van de meest recente jaarlijkse financiële 

staten, behalve voor wat de wijziging in de verwachte 

levensduur van sommige installaties betreft.  

 

Die laatste werd inderdaad prospectief aangepast voor 

de administratie- en nijverheidsgebouwen, voor de tel-, 

ontspannings- en compressiestations en voor het 

meubilair, machines en uitrusting (zie toelichting 2). 

Deze termijnen werden aldus afgestemd op het 

«tarifaire» KB van 08/06/2007 en weerspiegelen het 

tempo waarin Fluxys en Fluxys LNG verwachten de 

toekomstige economische voordelen te zullen 

aanwenden die aan deze actiefbestanddelen verbonden 

zijn. 

 

De aanpassing van deze afschrijvingstermijnen heeft 

een globale vermindering van de jaarlijkse 

afschrijvingskost ten belope van 5,9 M€ tot gevolg 

gehad. Met deze vermindering werd rekening gehouden 

in de gereguleerde tarieven. 
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Toelichting 2. Wijzigingen of aanvullingen aan de boekhoudkundige principes en 
methodes 

 

De boekhoudkundige principes en methodes met 

betrekking tot de materiële vaste activa werden door 

de Raad van Bestuur van Fluxys in haar zitting van 26 

juni 2008 gewijzigd. De wijzigingen, verduidelijkingen 

of aanvullingen ten opzichte van de boekhoudkundige 

principes en methodes gebruikt in de financiële staten 

2007 zijn: 

 

2.8. DE MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

Afschrijvingsmethodes 

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven 

over de gebruiksduur. Elk bestanddeel van betekenis 

waaruit materiële vaste activa zijn samengesteld, 

wordt afzonderlijk geboekt en afgeschreven over de 

gebruiksduur. De gebruikte afschrijvingsmethode 

weerspiegelt het tempo waarin de Groep verwacht de 

toekomstige economische voordelen te zullen 

aanwenden die aan dat actiefbestanddeel verbonden 

zijn. 

 

Op basis hiervan zijn de belangrijkste 

afschrijvingsperioden: 

 50 jaar voor de leidingen voor vervoer in België, 

de terminallinginstallaties en de reservoirs, 

 50 jaar voor de administratiegebouwen, de 

woningen en installaties ten behoeve van het 

personeel, 

 40 jaar voor de opslaginstallaties, 

 33 jaar voor de nijverheidsgebouwen, 

 10 jaar voor machines en uitrusting, en het 

meubilair, 

 5 jaar voor voertuigen en bouwplaatswerktuigen, 

 4 jaar voor computerapparatuur, 

 3 jaar voor prototypes. 

 

De gebruiksduur, de afschrijvingsmethode alsook de 

eventuele restwaarde van de materiële vaste activa 

worden op elke balansdatum opnieuw onderzocht en in 

voorkomend geval prospectief aangepast. 

 

2.16. DE VOORZIENINGEN 

 

Voorzieningen voor pensioenen en overige collectieve 

verplichtingen 

Fluxys heeft aanvullende pensioenvoorzieningen 

ingevoerd van het type ‘te bereiken doel’ of van het 

type ‘vaste premies’.  

 De pensioenregeling ‘ te bereiken doel ’ geeft de 

werknemer de mogelijkheid om van een kapitaal te 

genieten dat berekend wordt in functie van het 

jaarsalaris per einde loopbaan en van de 

verworven anciënniteit op het moment van de 

pensionering.  

 De pensioenregeling ‘vaste premies’ geeft de 

werknemer recht op een kapitaal dat is opgebouwd 

door eigen premiebijdragen en 

werkgeversbijdragen in functie van het salaris. 

Voor dit type pensioenregeling dienen geen 

voorzieningen te worden aangelegd. 

Indien de rechthebbende vóór de pensioendatum 

overlijdt, voorzien beide regelingen in een kapitaal ten 

gunste van de langstlevende echtgenoot en in 

uitkeringen voor wezen.
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Toelichting 3. Seizoensgebonden karakter van de activiteiten in de tussentijdse 
periode 

 

Ondanks het feit dat bijvoorbeeld bepaalde 

transportdiensten seizoensgebonden kunnen 

onderschreven worden, wordt het bedrijfsresultaat van 

de activiteiten die aan de gaswet onderworpen zijn 

nauwelijks beïnvloed door een seizoensgebonden 

karakter van de activiteiten.  

 

Het bedrijfsresultaat van deze activiteiten komt immers 

overeen met het prorata van de geschatte jaarlijkse 

billijke marge op het geïnvesteerde kapitaal, met 

betrekking tot de desbetreffende periode.   

 

Sinds de invoering van de meerjarentarieven kan deze 

marge echter beïnvloed of aangevuld worden door de 

verschillen op de beheersbare kosten die voortkomen 

uit het in rekening nemen van een voorafgaandelijk 

bepaalde efficiëntiefactor.  

 

Aangezien Fluxys zich op 30 juni 2008 in een regime 

van voorlopige tarieven bevond, werden deze 

verschillen overgedragen in afwachting van een 

beslissing van de CREG aangaande de definitieve 

tarieven.

 

 

Toelichting 4. Verwervingen en overdrachten  

 

WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING 

 

Ten opzichte van 31 december 2007 zijn de 

consolidatiekring en de deelnemingspercentages als 

volgt gewijzigd:  

 

Naar aanleiding van de oprichting van Flux Ré in 

oktober 2007, heeft deze onderneming de integraliteit 

overgenomen van de risico’s die voorheen door Distri-

Ré verzekerd werden voor rekening van de Fluxys 

Groep. Het compartiment van Fluxys in Distri-Ré werd 

dan ook met ingang van 1 januari 2008 naar deze 

dochteronderneming overgebracht. Flux Ré wordt 

volgens de globale integratiemethode opgenomen in de 

consolidatie van de Fluxys Groep. De aandelen van 

Fluxys LNG in Distri Ré werden bij diezelfde 

gelegenheid overgedragen. 

 

De dochteronderneming Huberator bezat een 

deelneming ten belope van 42% in de joint venture 

APX Gas Zeebrugge, verantwoordelijk voor een 

elektronisch handelsplatform en clearingdiensten voor 

aardgas op de hub in Zeebrugge. Deze deelneming 

werd begin maart 2008 voor 1.370 k€ overgedragen. 

Gelijktijdig heeft Fluxys een deelneming verworven van 

2,68% in APX BV. 
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Toelichting 5. Bedrijfsopbrengsten 

 

Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun aard                                            (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

Vervoer in België 5.1 158.561 145.077 13.484 

Opslag in België 5.1 23.035 21.021 2.014 

Terminalling in België 5.1 31.894 25.135 6.759 

Overige bedrijfsopbrengsten 5.2 30.797 27.257 3.540 

Totaal  244.287 218.490 25.797 

 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste halfjaar van 

2008 zijn met 25.797 k€ gestegen tot een totaal van 

244.287 k€, tegenover 218.490 k€ voor het eerste 

halfjaar van 2007. 

 

5.1. De vervoer-, opslag- en terminallingactiviteiten 

gaan in stijgende lijn ten opzichte van het 1ste halfjaar 

van 2007. Deze evolutie komt hoofdzakelijk voort uit 

de stijging van de intrestvoeten (OLO) die de basis 

vormen voor de berekening van het toegestane 

rendementspercentage (WACC), alsook uit een stijging 

van de Regulated Asset Base (RAB) waarop het 

rendementspercentage wordt toegepast. 

 

5.2. De overige bedrijfsopbrengsten werden op hun 

beurt positief beïnvloed door een stijging van de 

opbrengsten uit de Balgzand-Bacton pijpleiding 

(Nederland – Verenigd Koninkrijk), sinds 1 december 

2006 in dienst. 
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Toelichting 6. Exploitatielasten 

 
Exploitatielasten met uitsluiting van nettotoevoegingen 
aan afschrijvingen en voorzieningen                                                                              (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 6.1 -15.955 -17.159 1.204 

Diensten en diverse goederen 6.2 -68.519 -70.713 2.194 

Personeelslasten 6.3 -51.203 -47.615 -3.588 

Overige exploitatielasten  6.4 -2.741 -2.593 -148 

Totaal  -138.418 -138.080 -338 

Waarvan kosten verbonden met gewone 

huurovereenkomsten 
 -6.267 -5.382 -885 

 

6.1. GRONDSTOFFEN EN GEBRUIKTE HULPSTOFFEN 

 

In deze rubriek worden de aankopen van aardgas 

geboekt, nodig voor de balancering van het netwerk en 

van de Hub in Zeebrugge evenals voor het eigen 

verbruik van de Groep, met name in de 

compressiestations. Tevens zijn er de kosten voor het 

transportmaterieel dat uit de voorraad wordt genomen 

voor onderhouds- en herstellingsprojecten en de kosten 

voor werkzaamheden voor derden (met inbegrip van de 

kathodische bescherming).  

 

De evolutie in deze rubriek komt hoofdzakelijk voort uit 

de waarde van de stukken die in het kader van 

onderhouds- en herstellingsprojecten en de 

werkzaamheden voor derden uit de voorraad worden 

genomen. Die evolutie wordt gedeeltelijk 

gecompenseerd door kosten voor de balancering van 

het netwerk die vroeger in «Diensten en diverse 

goederen» werden geboekt. 

 

 

6.2. DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 

 

De diensten en diverse goederen bestaan uit aankopen 

van bedrijfsmateriaal, huurgelden en huurlasten, 

onderhouds- en herstellingskosten, leveringen aan de 

onderneming, retributies aan derden, vergoedingen en 

bijdragen, niet-personeelsgebonden verzekeringen, 

verplaatsings- en reiskosten, telecommunicatiekosten, 

kosten voor publicatie en informatie, kosten van 

tijdelijk en ondersteunend personeel en, tot slot, aan 

de bestuurders uitgekeerde emolumenten. 

 

De diensten en diverse goederen dalen in het 1ste 

halfjaar van 2008 ten opzichte van het 1ste halfjaar van 

2007, hoofdzakelijk omwille van de rubriekwijziging 

van de kosten voor de balancering van het netwerk: 

deze worden vanaf 2008 onder de «Grondstoffen en 

gebruikte hulpstoffen» geboekt.  
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6.3. PERSONEELSLASTEN 

 

De personeelslasten stijgen met 3.588 k€. De stijging 

is te verklaren door zowel de stijging van het aantal 

werknemers als de stijging van de loonkost ten gevolge 

van de inflatie. 

 

6.4. OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 

 

De overige exploitatielasten omvatten de onroerende 

voorheffing, de lokale belastingen en de 

minderwaarden bij overdracht of buitengebruikstelling 

van materiële vaste activa (- 68 k€). 

 

Toelichting 7. Winst/verlies bij overdracht van financiële activa 

  

De gerealiseerde winst bij overdracht van financiële 

activa komt voort uit de verkoop van de deelneming in 

APX Gas Zeebrugge in de loop van het eerste halfjaar 

van 2008 (zie Toelichting 4). 

 

 

 

 

Toelichting 8a. Financiële opbrengsten 

 

Financiële opbrengsten                                                                                                      (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

Financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten 8.1 5.346 5.787 -441 
Rente op beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en 
kasequivalenten 

8.2 5.470 4.985 485 

Verwachte opbrengsten uit pensioenfondsen 8.3 2.939 2.961 -22 

Andere financiële opbrengsten  50 34 16 

Totaal  13.805 13.767 38 

 

8.1. De financiële opbrengsten uit 

leasingovereenkomsten houden verband met de 

transitinstallaties Zeebrugge/Blaregnies (Troll), 

Zeebrugge/Zelzate/Eynatten (RTR-VTN) en de terminal 

«Interconnector Zeebrugge Terminal» (IZT). De daling 

van deze opbrengsten is het gevolg van de 

progressieve aflossing van de hoofdsom. 

 

8.2. De evolutie van de opbrengsten uit beleggingen en 

geldmiddelen vloeit voort uit een gevoelige stijging  

(+ 52 basispunten) van het gemiddeld verkregen 

rendement op een volume dat iets lager is dan dat van 

het 1ste halfjaar 2007. Deze rendementstijging 

weerspiegelt de evolutie van de marktrente tussen 1 

januari 2008 en 30 juni 2008. 

 

8.3. Zie toelichting 22. 
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Toelichting 8b. Financieringskosten 

 

Financieringskosten                                                                                                           (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

Rentekosten op schulden 8.4 -7.590 -6.501 -1.089 

Verdiscontering van de voorzieningen 8.5 -3.665 -2.705 -960 

Overige financieringskosten  -508 -88 -420 

Totaal  -11.763 -9.294 -2.469 

 

8.4. De kosten van schulden bestaan grotendeels uit 

rente op de financiële lease-overeenkomsten Troll en 

RTR-VTN evenals op de lening ter waarde van 85 M€ 

die door de Europese Investeringsbank werd 

toegestaan in het kader van de uitbreiding van de LNG-

terminal in Zeebrugge. Met betrekking tot deze lening 

in het bijzonder moet worden vermeld dat haar 

intresten, naar aanleiding van de indienstneming van 

de installaties, niet meer geactiveerd worden sinds 1 

april van dit jaar. Het intrestbedrag voor het 2de 

trimester bedroeg 1.008 k€. 

De rentekosten met betrekking tot de financiële 

leaseovereenkomsten dalen met 553 k€. Aan de andere 

kant stijgt de rente voor de tarifaire boni ter 

beschikking van de CREG met 649 k€, zowel door de 

toename van het bedrag van deze boni als door de 

gemiddeld toegekende intrestvoet. 

 

8.5. De kosten met betrekking tot de actualisering van 

de voorzieningen stijgen. Deze evolutie wordt 

geanalyseerd in Toelichting 22.
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Toelichting 9. Winstbelastingen 

 

Uitsplitsing van de winstbelastingen                                                                                 (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

Verschuldigde belastingen  -26.969 -25.094 -1.875 

Uitgestelde belastingen  4.115 6.332 -2.217 

Totaal 9.1 -22.854 -18.762 -4.092 

 

9.1. De winstbelastingen vallen 4.092 k€ hoger uit dan 

in het 1ste halfjaar van 2007. Dit verschil is als volgt te 

verklaren: 

 

Verschuldigde belastingen                                                                                                        (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

      

Belastingen op het resultaat van het boekjaar  -26.969 -25.100 -1.869 

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  -27.151 -25.975 -1.176 

Overschotten aan betaalde belastingen en voorheffingen 
(naar activa geboekt)  1.119 1.014 105 

Geraamde belastingsupplementen (naar verplichtingen 

geboekt) 
 -937 -139 -798 

Aanpassingen in verschuldigde belastingen van 

voorgaande boekjaren 
 0 6 -6 

Totaal 9.2 -26.969 -25.094 -1.875 

 

9.2. De stijging van de verschuldigde belastingen is te 

verklaren door de evolutie van het resultaat vóór 

belastingen. Deze verhoging wordt echter afgezwakt 

door het niet-belastbare karakter van het resultaat 

gerealiseerd bij overdracht van financiële activa, 

evenals door de stijging van de notionele intresten die 

in mindering worden gebracht van de belastbare basis. 

De aftrekbare notionele intrestvoet voor het boekjaar 

2008 bedraagt 4,307% tegenover 3,781% voor het 

vorige boekjaar. 
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Uitgestelde belastingen                                                                                                   (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

In verband met het ontstaan of de omkering van 

toerekeningsverschillen in de tijd 
 4.115 6.332 -2.217 

Verschillen als gevolg van de waardering van materiële 

vaste activa 
9.3 6.979 7.579 -600 

Verschillen uit voorzieningen  -1.316 -702 -614 

Overige verschillen  -1.548 -545 -1.003 
In verband met wijzigingen in belastingtarieven of 
de verschuldigdheid van nieuwe belastingen  0 0 0 

In verband met wijzigingen van boekhoudkundige 
principes en fundamentele fouten  0 0 0 

In verband met wijzigingen van het fiscale statuut 
van een onderneming of haar aandeelhouders  0 0 0 

Totaal  4.115 6.332 -2.217 

 

9.3. De uitgestelde belastingen vloeien hoofdzakelijk 

voort uit het verschil tussen de boekwaarde en de 

fiscale waarde van de materiële vaste activa. De daling 

van de impact van dit verschil op de uitgestelde 

belastingen per 30 juni 2008 is te verklaren door de 

toekomstgerichte herziening van de 

afschrijvingstermijnen (zie Toelichting 1d). 
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Toelichting 10. Winst (verlies) van de periode 

 

Winst (verlies) van de periode                                                                                (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 Verschil 

Gedeelte minderheidsbelangen  883 1.961 -1.078 

Gedeelte van de Groep  55.774 40.022 15.752 

Totaal winst (verlies) van de periode  56.657 41.983 14.674 

 

Het netto geconsolideerde resultaat van de periode 

bedraagt 56.657 k€, ofwel een stijging met 14.674 k€ 

ten opzichte van de vorige periode.  

 

De voornaamste reden voor deze evolutie is de stijging 

van: 

 het resultaat van de activiteiten die onder de 

gaswet vallen, naar aanleiding van de evolutie van 

het toegestane rendementspercentage (zie 

Toelichting 5), het geïnvesteerde kapitaal (RAB) en 

de ingebruikname van de installaties voor de 

uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge. 

 het resultaat uit onze deelneming in de BBL-

installaties die op 1 december 2006 in gebruik 

werden genomen. 
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Toelichting 11. Winst (verlies) per aandeel 

 

Winst (verlies) per aandeel 

Teller (in duizenden euro’s)  30-06-2008 30-06-2007 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan de 
houders van eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij 

 55.774 40.022 

Winst (verlies)  55.774 40.022 

Verwateringseffect  0 0 
Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 
toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten 
van de moedermaatschappij 

 55.774 40.022 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 
toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten 
van de moedermaatschappij 

 0 0 

Winst (verlies)  0 0 

Verwateringseffect  0 0 
Verwaterde winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden 
beëindigd toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

 0 0 

Winst (verlies) toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  55.774 40.022 

Winst (verlies)  55.774 40.022 

Verwateringseffect  0 0 

Verwaterde winst (verlies) toerekenbaar aan de houders van 

eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 
 55.774 40.022 

    

Noemer (in eenheden)  30-06-2008 30-06-2007 

Gemiddeld aantal aandelen in omloop  702.636 702.636 

Verwateringseffect  0 0 

Gemiddeld aantal aandelen in omloop, na verwatering  702.636 702.636 

    

Winst (verlies) per aandelen in euro  30-06-2008 30-06-2007 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan de houders 
van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  79,3782 56,9598 

Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan 
de houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  79,3782 56,9598 
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Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd toerekenbaar 
aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij 

 0 0 

Verwaterde Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 
toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij 

 0 0 

Winst (verlies) toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  79,3782 56,9598 

Verwaterde Winst (verlies) toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  79,3782 56,9598 
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Toelichting 12. Materiële vaste activa 

 

Evolutie van de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen 
Gastransport-

netten* 
Gasopslag* 

Bruto boekwaarde     

Per 31-12-2006 25.538 89.720 1.713.160 312.046 

Investeringen 1.172 1.844 14.041 638 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -44 0 -684 -59 

Interne overboekingen 0 5.724 14.878 95 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31-12-2007 26.666 97.288 1.741.395 312.720 

Investeringen 596 48 10.198 188 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -97 0 -165 0 

Interne overboekingen 0 121 22.476 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30-06-2008 27.165 97.457 1.773.904 312.908 

* Installaties onderworpen aan de gaswet (Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen, zoals later gewijzigd). 
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Toelichting 12. Materiële vaste activa 

 

(in duizenden euro’s) 

LNG-
Terminal* 

Andere installaties 
en machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend materieel 

Overige 
materiële vaste 

activa 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

      

813.981 155.075 26.292 233 179.250 3.315.295 

1.788 295 4.228 0 108.073 132.079 

0 0 0 0 0 0 

-99 0 -1.971 0 -126 -2.983 

46 21 0 0 -20.764 0 

0 -42 0 0 0 -42 

815.716 155.349 28.549 233 266.433 3.444.349 

12.511 672 3.121 0 71.321 98.655 

0 0 0 0 0 0 

0 0 -300 0 0 -562 

153.621 0 0 0 -176.218 0 

0 -36 0 0 0 -36 

981.848 155.985 31.370 233 161.536 3.542.406 
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Evolutie van de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen 
Gastransport-

netten* 
Gasopslag* 

Afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingsverliezen 
    

Per 31-12-2006 0 -59.381 -974.220 -180.901 

Geboekte afschrijvingen 0 -2.006 -34.437 -7.801 

Geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen 0 0 0 0 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 501 3 

Interne overboekingen 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31-12-2007 0 -61.387 -1.008.156 -188.699 

Geboekte afschrijvingen 0 -666 -18.961 -438 

Geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen 0 0 0 0 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 96 0 

Interne overboekingen 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30-06-2008 0 -62.053 -1.027.021 -189.137 

     

Nettoboekwaarde per 30-06-2008 27.165 35.404 746.883 123.771 

Nettoboekwaarde per 31-12-2007 26.666 35.901 733.239 124.021 

* Installaties onderworpen aan de gaswet (Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen, zoals later gewijzigd). 
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(in duizenden euro’s) 

LNG-Terminal* 
Andere installaties 

en machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend 
materieel 

Overige 
materiële vaste 

activa 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

      

-557.625 -50.768 -20.169 -217 0 1.843.281 

-9.784 -3.460 -2.484 -7 0 -59.979 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

10 0 1.957 0 0 2.471 

0 0 0 0 0 0 

0 25 0 0 0 25 

-567.399 -54.203 -20.696 -224 0 1.900.764 

-5.749 -2.321 -893 -4 0 -29.032 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 300 0 0 396 

0 0 0 0 0 0 

0 21 0 0 0 21 

-573.148 -56.503 -21.289 -228 0 1.929.379 

      

408.700 99.482 10.081 5 161.536 1.613.027 

248.317 101.146 7.853 9 266.433 1.543.585 
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Per 30 juni 2008 heeft de Fluxys Groep investeringen 

gedaan ten bedrage van 98.655 k€. De belangrijkste 

investeringen zijn: 

 Het vervolg van de capaciteitsuitbreiding van de 

LNG-terminal in Zeebrugge (11.496 k€),  

 De bouw van het compressiestation te Zelzate 

(14.639 k€).  

 Het leggen van nieuwe leidingen (22.090 k€).  

 De uitbreiding van de opslaginstallaties te 

Loenhout (16.206 k€). 

 

In het kader van de investeringen met betrekking tot 

de capaciteitsversterking van de LNG-terminal in 

Zeebrugge heeft de Groep in 2007 een lening ter 

waarde van 85 M€ afgesloten bij de Europese 

Investeringsbank (E.I.B.). Tijdens de periode werden 

de intresten van deze lening voor een bedrag van 

1.009 k€ geactiveerd. 

 

In het raam van de lopende of geplande investeringen 

heeft de Groep per 30 juni 2008 voor 90,3 M€ 

verbintenissen aangegaan in het kader van de 

«Engineering, Procurement and Construction» 

contracten. 

 

De buitendienststellingen gedurende deze periode 

hebben hoofdzakelijk betrekking op materiaal, 

meubilair en gereedschap dat onbruikbaar is geworden.  

 

De geboekte afschrijvingen in deze periode bedragen 

29.032 k€ en weerspiegelen het tempo waarin de 

Groep verwacht om de economische voordelen te 

verbruiken die aan die materiële vaste activa 

verbonden zijn. We herinneren eraan dat bepaalde 

afschrijvingstermijnen toekomstgericht werden herzien 

met ingang op 1 januari 2008 (zie Toelichting 1d). 

 

Op balansdatum heeft de Groep geen enkele aanwijzing 

of gebeurtenis vastgesteld die erop zou kunnen wijzen 

dat een materieel vast actief bestanddeel in waarde 

zou zijn verminderd. 
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Toelichting 13. Immateriële vaste activa  

 

Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa                                        (in duizenden euro’s) 

  Toepassingssoftware Emissierechten CO2 Totaal 

Bruto boekwaarde     

Per 31-12-2006, waarvan:  27.508 0 27.508 

Intern ontwikkelde software  17.928 0 17.928 

Van derden verworven software  9.580 0 9.580 

Investeringen, waarvan:  7.337 0 7.337 

   Intern ontwikkeld  7.226 0 7.226 

   Verworven van derden  111 0 111 

   Voortvloeiend uit bedrijfscombinaties  0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen  -1.265 0 -1.265 

Omrekeningsverschillen  0 0 0 

Mutaties in de consolidatiekring  0 0 0 

Overige   0 0 0 

Per 31-12-2007, waarvan:  33.580 0 33.580 

Intern ontwikkelde software  25.154 0 25.154 

Van derden verworven software  8.426 0 8.426 

Investeringen, waarvan  5.774 0 5.774 

   Intern ontwikkeld  4.520 0 4.520 

   Verworven van derden  1.254 0 1.254 

   Voortvloeiend uit bedrijfscombinaties  0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen  0 0 0 

Omrekeningsverschillen  0 0 0 

Mutaties in de consolidatiekring  -350 0 -350 

Overige  0 0 0 

Per 30-06-2008, waarvan:  39.004 0 39.004 

Intern ontwikkelde software  29.674 0 29.674 

Van derden verworven software  9.330 0 9.330 

 



 

58 27 AUGUSTUS 2008 • SAMENGEVATTE FINANCIËLE STATEN IN IFRS VAN DE FLUXYS GROEP– 30 JUNI 2008 

 

Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa                                          (in duizenden euro’s) 

  Toepassingssoftware Emissierechten CO2 Totaal 

Afschrijvingen en waardeverminderingen     

Per 31-12-2006, waarvan:  -14.740 0 -14.740 

Intern ontwikkelde software  -7.885 0 -7.885 

Van derden verworven software  -6.855 0 -6.855 

Toevoegingen aan de afschrijvingen  -5.926 0 -5.926 

Overdrachten en buitengebruikstellingen  1.265 0 1.265 

Omrekeningsverschillen  0 0 0 

Mutaties in de consolidatiekring  0 0 0 

Overige  0 0 0 

Per 31-12-2007, waarvan:  -19.401 0 -19.401 

Intern ontwikkelde software  -13.010 0 -13.010 

Van derden verworven software  -6.391 0 -6.391 

Toevoegingen aan de afschrijvingen  -3.469 0 -3.469 

Overdrachten en buitengebruikstellingen  0 0 0 

Omrekeningsverschillen  0 0 0 

Mutaties in de consolidatiekring  350 0 350 

Overige  0 0 0 

Per 30-06-2008 waarvan:  -22.520 0 -22.520 

Intern ontwikkelde software  -15.925 0 -15.925 

Van derden verworven software  -6.595 0 -6.595 

     

Nettoboekwaarde per 31-12-2007  14.179 0 14.179 

Intern ontwikkelde software  12.144 0 12.144 

Van derden verworven software  2.035 0 2.035 

Nettoboekwaarde per 30-06-2008  16.484 0 16.484 

Intern ontwikkelde software  13.749 0 13.749 

Van derden verworven software  2.735 0 2.735 

 

De immateriële vaste activa omvatten uitsluitend de 

netto boekwaarde van software met een 

investeringskarakter die door de Groep ontwikkeld of 

verworven werd. Deze software wordt lineair 

afgeschreven over 5 jaar. 

 



 

27 AUGUSTUS 2008 • SAMENGEVATTE FINANCIËLE STATEN IN IFRS VAN DE FLUXYS GROEP– 30 JUNI 2008   59 

 

Toelichting 14. Goodwill 

 

Goodwill                                                                                                                                 (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 30-06-2007 

Fluxys LNG  0 312 

GMSL  3.969 4.195 

Totaal  3.969 4.507 

  

De goodwill die in de boeken wordt opgenomen, houdt 

enerzijds verband met het verwerven van het volledige 

kapitaal van de GMSL-dochteronderneming in 2002, en 

anderzijds met het terugkopen in 2005 van de 1,36% 

die aandeelhouder SHELL in dochteronderneming 

Fluxys LNG bezat. 

 

De evolutie van de GMSL-goodwill vloeit voort uit haar 

waardering in GBP. 

 

 

Toelichting 15. Overige financiële activa  

 

Overige financiële activa                                                                                                   (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 30-06-2007 

Tegen kostprijs gewaardeerde aandelen 15.1 1.758 388 

Overige financiële activa tegen kostprijs  5 6 

Totaal  1.763 394 
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Mutaties in de overige financiële activa – Aandelen tegen kostprijs                              (in duizenden euro’s) 

 30-06-2008 30-06-2007 

Beginsaldo 388 388 

    Brutowaarde 419 419 

    Niet-opgevraagde bedragen -31 -31 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen 0 0 

Verwervingen 1.370 0 

Overdrachten 0 0 

Wijziging van het integratiepercentage 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 

Kapitaalsverhogingen  0 0 

   

Eindsaldo 1.758 388 

    Brutowaarde 1.789 419 

    Niet-opgevraagde bedragen -31 -31 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen 0 0 

 

15.1 Op 5 maart 2008 kocht Fluxys een deelneming 

van 2,68% in APX BV ter waarde van 1.370 k€. De APX 

Groep, waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam is 

gevestigd, is actief op de energie- en milieumarkten. 

 

Aangezien APX BV activiteiten uitoefent waarbij de 

Fluxys Groep belang heeft, is het de bedoeling deze 

aandelen op lange termijn in portefeuille te houden, 

zonder evenwel zeggenschap of een beleidsbepalende 

invloed op deze vennootschap uit te oefenen.  

In deze rubriek worden de aandelen geboekt die de 

Fluxys Groep per 30 juni 2008 aanhoudt in de 

vennootschappen Belgian Pipe Control NV (25 %)*, 

Endex NV (5%), C4Gas NV (5%), APX BV (2,68%) en 

Transfin (0,2%). 

 

 

* Op BPC NV wordt geen vermogensmutatie toegepast 

omdat deze vennootschap een te verwaarlozen invloed 

heeft op de geconsolideerde financiële staten. 
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Mutaties in de overige financiële activa – Overige activa tegen kostprijs                         (in duizenden euro’s) 

 30-06-2008 30-06-2007 

Beginsaldo 6 9 

    Brutowaarde 6 9 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen 0 0 

Toevoegingen 0 0 

Terugbetalingen -1 -3 

Omrekeningsverschillen 0 0 

Overige 0 0 

   

Eindsaldo 5 6 

    Brutowaarde 5 6 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen 0 0 
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Toelichting 16. Voorraden 

 

Boekwaarde van de voorraden                                                                                          (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Voorraden hulpstoffen  31.652 23.504 8.148 

Bruto boekwaarde  37.577 29.429 8.148 

Waardeverminderingen   -5.925 -5.925 0 

     

Voorraden handelsgoederen  18.395 9.742 8.653 

Bruto boekwaarde  18.395 9.742 8.653 

Waardeverminderingen   0 0 0 

     

Bestellingen in uitvoering  657 734 -77 

Bruto boekwaarde  657 734 -77 

Waardeverminderingen   0 0 0 

     

Totaal  50.704 33.980 16.724 

 

Globaal gezien stijgen de voorraden met 16.724 k€, 

hoofdzakelijk door de aankoop van materiaal dat dient 

gebruikt te worden in bouw-, onderhouds- of 

herstellingsprojecten op het netwerk (+ 8.148 k€), 

maar ook door de toenemende behoeften aan aardgas 

voor de balancering van het netwerk (+ 8.653 k€ 

waarvan 3.665 k€ toe te schrijven zijn aan de evolutie 

van de aankoopprijs).  

 

Weerslag van de voorraadbewegingen op het resultaat                                                  (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Voorraadopbouw of -gebruik  16.724 11.769 4.955 

Geboekte waardeverminderingen  0 0 0 

Teruggenomen waardeverminderingen  0 479 -479 

Totaal  16.724 12.248 4.476 
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Toelichting 17. Belastingvorderingen 

 

Belastingvorderingen                                                                                                           (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Terug te vorderen belastingen en taksen  5.030 891 4.139 

Totaal 17.1 5.030 891 4.139 

 

17.1. In de rubriek «Belastingvorderingen» worden de 

terug te vorderen belastingen en taksen geboekt. De 

oorzaak van de stijging in deze rubriek ligt aan het 

weerhouden beleid inzake voorafbetalingen. 

 

 

Toelichting 18. Handels-en overige vorderingen 

 

Handels-en overige vorderingen                                                                                       (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Netto handelsvorderingen  44.338 46.135 -1.797 

Rentedragende vorderingen  0 0 0 

Overige vorderingen  2.561 5.664 -3.103 

Totaal  46.899 51.799 -4.900 

 

De handelsvorderingen maken het grootste gedeelte uit 

van deze bedragen; het saldo bestaat uit diverse 

vorderingen zoals terug te vorderen voorheffingen en 

BTW.  

 

De Fluxys Groep beperkt zijn blootstelling aan 

kredietrisico’s, zowel op het vlak van wanbetaling als 

op het vlak van kredietconcentratie, via de 

betalingstermijnen die aan klanten wordt verleend 

(betaling binnen de maand), via een strikt beleid 

inzake opvolging van handelsvorderingen en via de 

systematische beoordeling van de financiële 

draagkracht van zijn tegenpartijen. 

 

De daling in de rubriek «Overige vorderingen» is 

hoofdzakelijk te verklaren door de terug te vorderen 

BTW, die hoger uitviel in december ten gevolge van 

een aan de Administratie betaald voorschot. 
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Toelichting 19. Geldmiddelen en kasequivalenten 

  

Geldmiddelen en kasequivalenten                                                                                    (in duizenden euro’s) 

 30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Overige geldmiddelen en kasequivalenten 101.073 156.686 -55.613 

Kortlopende rekeningen  117.832 54.954 62.878 

Banktegoeden 4.200 7.851 -3.651 

Kasgeld 9 9 0 

Totaal 223.114 219.500 3.614 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten in 

hoofdzaak beleggingen in € in de vorm van kortlopend 

schuldpapier (commercial paper) dat op ten hoogste 

drie maanden vervalt, termijndeposito’s bij 

kredietinstellingen en bij verbonden partijen, 

banktegoeden in rekening courant en kasgelden.  

Tijdens het 1ste halfjaar van 2008 bedroeg de 

gemiddelde rentevoet op geldmiddelen en 

kasequivalenten 4,32%. Het gemiddelde belegde 

kapitaal gedurende deze periode bedroeg 255,48 M€.   

 

 

Toelichting 20. Eigen vermogen en dividenden 

 

Per 30-06-2008 bedraagt het eigen vermogen 

toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij 1.229.403 k€. De toename met 

12.352 k€ in vergelijking met het vorige boekjaar vloeit 

hoofdzakelijk voort uit het resultaat van de periode dat 

toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij (+55.774 k€) onder aftrek van de 

baten en lasten die rechtstreeks in het eigen vermogen 

geboekt werden (-615 k€) en de uitgekeerde 

dividenden voor 2008 (-42.861 k€) na beslissing van 

de Algemene Vergadering van Fluxys NV. 

 

De minderheidsbelangen dalen met 3.934 k€, 

hoofdzakelijk door de in 2008 uitgekeerde dividenden 

ten bedrage van 4.768 k€, terwijl het aandeel van de 

minderheidsbelangen in het resultaat van de periode 

883 k€ bedraagt. 

 

De dividenden die in de loop van het 1ste halfjaar 2008 

werden uitbetaald, bedragen 47.629 k€. 
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Toelichting over de aandelen van de moedermaatschappij 

  
Gewone 
aandelen 

Preferente 
aandelen 

Totaal 

I. Mutaties in het aantal aandelen     

1. Aantal aandelen, beginsaldo   702.636 0 702.636 

2. Aantal uitgegeven aandelen     0 

3. Aantal ingetrokken of verminderde gewone aandelen (-)    0 

4. Aantal terugbetaalde, omgezette of verminderde 

preferente aandelen (-) 
   0 

5. Andere toename (afname)    0 

6. Aantal aandelen, eindsaldo  702.636 0 702.636 

     

II. Overige informatie     

1. Nominale waarde van de aandelen  Zonder vermelding   

2. Aantal aandelen in het bezit van de vennootschap zelf      

3. Tijdens het boekjaar betaalde interim-dividenden    0 
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Toelichting 21. Rentedragende verplichtingen 

 

Langlopende rentedragende verplichtingen                                                                       (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Financiële leaseovereenkomsten  137.419 137.419 0 

Overige leningen  79.475 82.913 -3.438 

Bankvoorschotten  0 0 0 

Overige schulden 21.1 98.358 82.880 15.478 

Totaal  315.252 303.212 12.040 

 

Kortlopende rentedragende verplichtingen                                                                        (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Financiële leaseovereenkomsten  15.339 18.275 -2.936 

Overige leningen  12.584 9.690 2.894 

Bankvoorschotten  0 0 0 

Overige schulden 21.1 11.432 20.308 -8.876 

Totaal  39.355 48.273 -8.918 

 

21.1. In de rubriek «Overige schulden» worden de 

schulden opgenomen die voortvloeien uit het positieve 

verschil tussen de verworven gereguleerde tarieven en 

de gefactureerde gereguleerde tarieven. Het gedeelte 

dat onder de langlopende verplichtingen wordt 

opgenomen, komt overeen met de tarifaire boni die 

terugbetaald dienen te worden op meer dan één jaar. 

Op deze bedragen wordt de gemiddelde «Euribor» 

rentevoet op één jaar toegepast. 
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Toelichting 22. Voorzieningen voor personeelsbeloningen en andere voorzieningen 

 

22.1. VOORZIENINGEN (UITGEZONDERD PERSONEELSBELONINGEN) 

 

Voorzieningen (uitgezonderd personeelsbeloningen)                                                        (in duizenden euro's) 

  
Geschillen en 

schadegevallen 

Milieu en heraanleg 
van sites Totaal 

Voorzieningen per 31-12-2007  9.190 20.097 29.287 

Toevoegingen  1.931 0 1.931 

Bestedingen  0 -210 -210 

Kosten m.b.t. actualisatie  0 213 213 

     

Voorzieningen per 30-06-2008, waarvan:   11.121 20.100 31.221 

Niet-vlottende voorzieningen  7.013 15.659 22.672 

Vlottende voorzieningen  4.108 4.441 8.549 

 

Verdisconteringsvoet. Er dient aangestipt te worden 

dat de voorzieningen op lange termijn systematisch 

verdisconteerd worden op basis van rentevoeten die 

perspectiefgewijs als volgt geëvolueerd zijn: 

 

 

 

Verdisconteringsvoet  

  30-06-2008 31-12-2007 

1 tot 5 jaar  4,90% 4,80% 

6 tot 10 jaar  5,10% 5,00% 

Boven de 10 jaar  5,40% 5,40% 

 

De herziening van deze verdisconteringsvoeten heeft 

geen significante invloed gehad op de resultaten van 

het eerste semester. 
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22.2. VOORZIENINGEN VOOR PERSONEELSBELONINGEN 

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 

  (in duizenden euro’s) 

Voorzieningen per 31-12-2007  52.552 

Toevoegingen  3.103 

Bestedingen  -3.086 

Overschot  0 

Kosten m.b.t. actualisatie  3.701 

Actuarieel verschil  -248 

Verwacht rendement  -2.939 

Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt  654 

   

Voorzieningen per 30-06-2008, waarvan  53.737 

Niet-vlottende voorzieningen  50.155 

Vlottende voorzieningen  3.582 

 

De aan de periode toegerekende pensioenkosten 

worden geboekt onder personeelskosten en in de netto 

toevoegingen aan de voorzieningen. De 

actualiseringsrente wordt verwerkt onder de financiële 

kosten, terwijl het verwachte rendement onder 

financiële opbrengsten wordt geboekt.  

Op 30-06-2008 bedragen de gecumuleerde actuariële 

winsten en verliezen die in het eigen vermogen en in 

de uitgestelde belastingen werden geboekt 6.847 k€ 

tegenover 7.501 k€ op einde 2007, een evolutie over 

de periode van 654 k€. 
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Actuariële grondslagen 

De actuariële grondslagen voor de Fluxys Groep zijn 

vastgelegd door daartoe bevoegde actuarissen. De 

belangrijkste grondslagen kunnen als volgt worden 

samengevat: 

 

 

 

 

Belangrijkste actuariële grondslagen                                                                                                    (in %) 

 30-06-2008 31-12-2007 

 Pensioenen Overige 

verplichtingen 

Pensioenen Overige 

verplichtingen 

Actualiseringsrente 5,49% 5,49% 4,90% 4,90% 

Verwacht rendement 5,30% - 4,75% - 

Verwacht loonstijgingspercentage 4,00% 4,00% 3,90% 3,90% 

Stijgingspercentage van medische kosten - 3,00% - 2,90% 

 

Het verwachte rendementspercentage van de 

dekkingsactiva wordt vastgesteld in functie van hun 

opsplitsing per activa-categorieën: elke activa-

categorie heeft zijn geschat rendementspercentage. 
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Toelichting 23. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 

 

Uitgestelde belastingvorderingen opgenomen in de balans                                          (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Terug te vorderen fiscale verliezen  0 9 -9 

Totaal  0 9 -9 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen in de balans                                       (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Waardering van de materiële vaste activa  302.031 309.010 -6.979 

Afschrijvingen  1.666 0 1.666 

Te ontvangen opbrengsten  5.732 5.639 93 

Herwaardering van financiële instrumenten  0 0 0 

Fiscaal verrekenbare tegoeden  0 0 0 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen of niet-

aanvaarde voorzieningen 

 
25.022 23.927 1.095 

Overige normatieve verschillen  -824 -604 -220 

Totaal  333.627 337.972 -4.345 

 

De uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen 

worden per fiscale eenheid gecompenseerd. 

 

De eerste bron van uitgestelde belastingen is het 

verschil tussen de boekwaarde en de fiscale 

(belastbare) waarde van de materiële vaste activa. Dit 

verschil is toe te schrijven aan het feit dat de materiële 

vaste activa op de openingsbalans werden geboekt 

tegen de reële waarde die overeenstemt met de 

veronderstelde kostprijs. 

 

De volgens IAS 19 «Personeelsbeloningen» geboekte 

voorzieningen, die niet worden weergegeven op de 

balans volgens de lokale normen, en de volgens de 

lokale normen geboekte, maar niet toegelaten 

voorzieningen in IFRS, vormen de andere belangrijke 

bron van uitgestelde belastingen. 
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Toelichting 24. Belastingverplichtingen  

 

Belastingverplichtingen     (in duizenden euro's) 

 30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Te betalen belastingen en taksen 13.173 1.270 11.903 

Totaal 13.173 1.270 11.903 

 

In de rubriek «Belastingverplichtingen» worden de 

verschuldigde belastingen en taksen geboekt. De 

stijging in deze rubriek is toe te schrijven aan een 

seizoensgebonden fenomeen. De tweede voorafbetaling 

inzake vennootschapsbelasting werd immers gedaan op 

10 juli, terwijl de laatste voorafbetaling op 20 

december wordt betaald. 

 

 

Toelichting 25. Kortlopende handelsschulden en overige schulden 

 

Kortlopende handelsschulden en overige schulden                                                         (in duizenden euro’s) 

  30-06-2008 31-12-2007 Verschil 

Handelsschulden  84.162 34.282 49.880 

Schulden m.b.t. sociale lasten en bezoldigingen  18.453 16.584 1.869 

Overige schulden   3.211 2.333 878 

Totaal  105.826 53.199 52.627 

 

De stijging van de kortlopende verplichtingen is het 

gevolg van een gevoelige stijging van de schulden ten 

aanzien van onze leveranciers omwille van het boeken 

van een belangrijk volume investeringsfacturen in de 

maand juni. 
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Toelichting 26. Voorwaardelijke activa en passiva & rechten en verbintenissen van de 
Groep 

 

INLEIDING 

 

Hieronder worden enkel de nieuwe rechten en 

verbintenissen weergegeven evenals diegene die een 

evolutie van betekenis hebben gekend ten opzichte van 

de laatste jaarafsluiting op 31 december 2007.  

 

Deze toelichting dient dus in parallel gelezen te worden 

met de rechten en verbintenissen vermeld in toelichting 

32 «Voorwaardelijke activa en passiva – rechten en 

verbintenissen van de Groep» bij de financiële staten 

volgens IFRS in het jaarverslag 2007. 

 

 

26.1. GESCHILLEN 

 

Op 13 en 18 juni 2008 heeft Fluxys bij het Hof van 

Beroep te Brussel een eis ingediend tot schorsing en 

nietigverklaring van de beslissingen van de CREG om 

voorlopige transittarieven op te leggen. Er werd tevens 

een eis tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van 

State. In afwachting van de beslissing van het Hof 

en/of de Raad van State heeft Fluxys beslist om de 

toepassing van de contractuele tarieven te behouden.  

 

Op 27 juni 2008 heeft Fluxys bij het Hof van Beroep te 

Brussel een eis ingediend tot schorsing en 

nietigverklaring van de beslissingen van de CREG om 

ten tweede male voorlopige tarieven op te leggen voor 

vervoer en opslag. In afwachting van de beslissing van 

het Hof blijft Fluxys de voorlopige tarieven toepassen 

die einde 2007 door de CREG werden vastgelegd. 

26.2. VERBINTENISSEN IN HET KADER VAN DE «CAPACITY 

SUBSCRIPTION AGREEMENT» CONTRACTEN 

 

De installaties met betrekking tot de uitbreiding van de 

LNG-terminal werden in april 2008 in dienst genomen. 

De verbintenissen inzake beschikbaarheid van 

capaciteiten werden aldus nagekomen. 

 

Er werd een EPC-contract (Engineering, procurement 

and construction) afgesloten voor de bouw van deze 

uitbreiding. 

 

Besprekingen tussen Fluxys LNG en de hoofdaannemer 

aangaande de wederzijdse economische implicaties ten 

gevolge van de vertraging in de werkzaamheden en de 

aangebrachte wijzigingen hebben geleid tot de 

ondertekening van een «final global settlement» in juli 

2008 . Dit akkoord voorziet een bijkomende betaling 

door Fluxys LNG. 

 

 

26.3. ONGEVAL VAN GHISLENGHIEN 

 

De Onderzoeksrechter te Doornik heeft in de loop van 

het 1ste halfjaar van 2008 zijn gerechtelijk onderzoek 

beëindigd en heeft het strafdossier overgemaakt aan 

het Parket. Het Parket heeft haar eindvordering 

opgesteld. De Raadkamer van Doornik zal oordelen 

welke personen er effectief naar de Correctionele 

Rechtbank van Doornik zullen doorverwezen worden. 
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Eind mei 2008 heeft Fluxys zes ondernemingen die 

verantwoordelijk waren voor de werf, gedagvaard voor 

de Burgerlijke Rechtbank van Doornik. 

 

 

 

 

Toelichting 27. Significante transacties tussen verbonden partijen 

 

De vennootschap SUEZ-Tractebel oefent zeggenschap 

uit over de Fluxys Groep. 

 

De geconsolideerde rekeningen omvatten verrichtingen 

die de Fluxys Groep in het kader van zijn gewone 

bedrijfsuitoefening heeft met verbonden partijen die 

niet worden geconsolideerd. Deze verrichtingen worden 

onder marktconforme voorwaarden uitgevoerd en 

betreffen hoofdzakelijk transacties met 

dochterbedrijven van SUEZ (in het 1ste halfjaar van 

2008): met Distrigas voor vervoers-, opslag- en 

terminallingdiensten, met Distrigas & C° voor diensten 

met betrekking tot het vervoer van gas, met Finpipe 

waarmee Fluxys leasingovereenkomsten heeft 

gesloten, met Electrabel voor de levering van 

elektriciteit en met Cosutrel waarmee de Fluxys Groep 

leningen heeft afgesloten.
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 30-06-2008                              (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-
schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 957 175 170.234 171.366 

1. Overige financiële activa 0 31 0 31 

1.1. Effecten andere dan aandelen 0 31 0 31 

1.2. Leningen 0 0 0 0 

2. Overige vaste activa 0 0 134.274 134.274 

2.1. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 134.274 134.274 

2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 

3. Handels- en overige vorderingen 957 144 35.960 37.061 

3.1. Klanten 957 144 26.187 27.288 

3.2. Financiële leaseovereenkomsten  0 0 9.048 9.048 

3.3. Overige langlopende vorderingen 0 0 725 725 

4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 0 0 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 

II. Passiva met verbonden partijen 0 149 158.255 158.404 
1. Kort en langlopende rentedragende verplichtingen 0 0 156.334 156.334 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 

1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 152.758 152.758 

1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 

1.4. Overige leningen 0 0 3.576 3.576 

2. Handels- en overige schulden 0 149 1.921 2.070 

2.1. Handelsschulden 0 0 1.921 1.921 

2.2. Overige schulden 0 149 0 149 

3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 0 0 

III. Transacties tussen verbonden partijen     

1. Verkopen van vaste activa 0 0 0 0 

2. Aankopen van vaste activa (-) 0 0 0 0 
3. Verrichting van diensten en levering van goederen 3.698 239 141.877 145.814 

4. Ontvangen dienstprestaties (-) -910 0 -4.840 -5.750 
5. Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten 0 0 0 0 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 30-06-2007                              (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-
schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 1.171 176 188.000 189.347 

1. Overige financiële activa 0 31 0 31 

1.1. Effecten andere dan aandelen 0 31 0 31 

1.2. Leningen 0 0 0 0 

2. Overige vaste activa 420 0 134.274 134.690 

2.1. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 134.274 134.274 

2.2. Overige langlopende vorderingen 420 0 0 420 

3. Handels- en overige vorderingen 751 145 53.726 54.622 

3.1. Klanten 751 145 35.278 36.174 

3.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 18.275 18.275 

3.3. Overige vorderingen 0 0 173 173 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 0 0 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 

II. Passiva met verbonden partijen 0 149 163.690 163.839 
1. Kort en langlopende rentedragende verplichtingen 0 0 159.859 159.859 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 

1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 155.694 155.694 

1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 

1.4. Overige leningen 0 0 4.165 4.165 

2. Handels- en overige schulden 0 149 3.831 3.980 

2.1. Handelsschulden 0 0 3.824 3.824 

2.2. Overige schulden 0 149 7 156 

3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 0 0 

III. Transacties tussen verbonden partijen     

1. Verkopen van vaste activa 0 0 0 0 

2. Aankopen van vaste activa(-) 0 0 0 0 
3. Verrichting van diensten en levering van goederen 3.121 239 155.198 158.558 

4. Ontvangen dienstprestaties (-) -928 0 -7.774 -8.702 
5. Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten 0 0 0 0 
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Toelichting 28. Gesegmenteerde informatie 

 

De Fluxys Groep volgt zijn activiteiten op via een 

opdeling in de volgende segmenten: vervoers-, 

opslag- en terminallingactiviteiten in België, en 

overige activiteiten. 

 

Deze segmenten vormen de basis voor het opstellen 

van de sectoriële informatie op het eerste niveau. 

 

De vervoersactiviteiten omvatten het geheel van de 

diensten die onder de gaswet (1) vallen en verband 

houden met het transport en de transit in België. 

 

De opslagactiviteiten omvatten het geheel van de 

diensten die onder de gaswet (1) vallen en verband 

houden met de opslag in België te Loenhout en te 

Dudzele. 

 

De terminallingactiviteiten omvatten het geheel van 

de diensten die onder de gaswet (1) vallen en 

verband houden met de LNG-terminal in België te 

Zeebrugge. 

 

Het segment ‘overige activiteiten’ omvat andere 

door de Fluxys Groep verstrekte diensten zoals het 

beheer van de gashub in Zeebrugge, de deelneming 

in de IZT en ZPT-terminals in België (2), de 

deelneming in vervoersprojecten van aardgas 

buiten België (BBL-installaties), het logistieke 

beheer 24 uur op 24 van aardgasstromen, de 

verkoop van software-oplossingen aan 

aardgasproducenten, shippers en traders, alsook 

werkzaamheden voor derden en in het kader van de 

kathodische bescherming. 

 

De gesegmenteerde informatie van het tweede 

niveau berust op de verdeling naar geografische 

gebieden en is niet vereist voor de Fluxys Groep, 

die haar activiteiten overwegend in België uitoefent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en anderen door middel van 
leidingen, zoals later gewijzigd. 
(2) Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en Zeepipe Terminal (ZPT). 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30-06-2008                                             (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Terminalling Overige 
Eliminatie 

tussen 
segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 158.561 23.035 31.894 30.797  244.287 

Transacties met andere segmenten 2.335 1.311 2.649 4.912 -11.207 0 

Overige exploitatiebaten 1.545 185 132 2.500 -2 4.360 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -6.982 -1.219 -3.721 -4.033  -15.955 

Diensten en diverse goederen -56.137 -8.631 -8.098 -6.862 11.209 -68.519 

Personeelslasten -37.592 -6.022 -5.411 -2.178  -51.203 

Overige exploitatielasten -1.129 -402 -1.069 -141  -2.741 

Netto toevoegingen aan de 

afschrijvingen 
-21.064 -3.568 -5.936 -1.933  -32.501 

Netto toevoegingen aan de 
voorzieningen voor risico's en kosten -1.460   -278  -1.738 

Netto toevoegingen aan de 
waardeverminderingen  0   -312  -312 

Winst (verlies) uit voortgezette 
activiteiten 38.077 4.689 10.440 22.472 0 75.678 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

     1.791 

Financiële opbrengsten      13.805 

Financieringskosten      -11.763 
Winst (verlies) na netto 
financiële resultaten uit 
voortgezette activiteiten  

     79.511 

Winstbelastingen      -22.854 

Winst (verlies) van de periode      56.657 
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De opbrengsten uit de transport-, opslag en 

terminallingactiviteiten werden positief beïnvloed 

door de evolutie van het toegestane 

rendementspercentage (gelinkt aan de evolutie van 

de rentevoeten), het geïnvesteerde kapitaal (RAB) 

evenals door de ingebruikname in april 2008 van de 

installaties met betrekking tot de uitbreiding van de 

LNG-terminal. 

Het resultaat van de overige activiteiten van de 

onderneming stijgt ten opzichte van het 1ste halfjaar 

van 2007, hoofdzakelijk dankzij de opbrengsten uit 

de Balgzand-Bacton pijpleiding (Nederland – 

Verenigd Koninkrijk) die op 1 december 2006 in 

gebruik werd genomen. 

 

Primaire gesegmenteerde balans (activiteiten) per 30-06-2008                                    (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Terminalling Overige Niet 
toegewezen 

Totaal 

Materiële vaste activa 934.110 153.645 418.738 106.534  1.613.027 

Immateriële vaste activa 16.423 61    16.484 

Goodwill    3.969  3.969 

Netto handelsvorderingen 25.697 4.420 276 13.945  44.338 

Vorderingen uit financiële 

lease   

143.323   32.022  175.345 

Voorraden 49.392  166 1.146  50.704 

Overige activa       240.853 240.853 

      2.144.720 

       

Rentedragende 

verplichtingen   

245.378 3.406 102.240 3.583  354.607 

Overige verplichtingen     1.790.113 1.790.113 

      2.144.720 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30-06-2007                                             (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Terminalling Overige Eliminatie 
tussen 

segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 

145.077 21.021 25.135 27.257  218.490 

Transacties met andere segmenten 2.522 1.257 1.325 6.060 -11.164 0 

Overige exploitatiebaten 1.078 82 394 5.306 -9 6.851 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -7.369 -556 -2.165 -7.069  -17.159 

Diensten en diverse goederen -57.181 -8.766 -8.100 -7.839 11.173 -70.713 

Personeelslasten -34.896 -5.638 -4.898 -2.183  -47.615 

Overige exploitatielasten -969 -392 -1.054 -178  -2.593 

Netto toevoegingen aan de 

afschrijvingen 

-21.134 -3.931 -5.245 -2.042  -32.352 

Netto toevoegingen aan de 
voorzieningen voor risico's en kosten 

   1.603  1.603 

Netto toevoegingen aan de 
waardeverminderingen 

   -240  -240 

Winst (verlies) uit voortgezette 
activiteiten 

27.128 3.077 5.392 20.675 0 56.272 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

     0 

Financiële opbrengsten      13.767 

Financieringskosten      -9.294 
Winst (verlies) na netto 
financiële resultaten uit 
voortgezette activiteiten 

     60.745 

Winstbelastingen      -18.762 

Winst (verlies) van de periode      41.983 
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Primaire gesegmenteerde balans (activiteiten) per 31-12-2007                                      (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Terminalling Overige Niet 
toegewezen 

Totaal 

Materiële vaste activa 886.301 137.569 411.877 107.838  1.543.585 

Immateriële vaste activa 14.166 13  0  14.179 

Goodwill    4.507  4.507 

Netto handelsvorderingen 29.264 5.630 4.242 6.999  46.135 

Vorderingen uit financiële lease 152.549   32.411  184.960 

Voorraden 31.973  785 1.222  33.980 

Overige activa     242.304 242.304 

      2.069.650 

       

Rentedragende verplichtingen  247.155 3.181 93.546 7.603  351.485 

Overige verplichtingen      1.718.165 1.718.165 

      2.069.650 
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Toelichting 29. Gebeurtenissen na balansdatum 

 

29.1 DISTRIGAS & C° 

 

Op basis van een beslissing van de Raad van Bestuur 

van Fluxys dd. 30 juni ll. en na gunstig advies van het 

comité van Onafhankelijke Bestuurders zoals 

samengesteld volgens artikel 524 van het Wetboek 

Vennootschapsrecht, heeft de Groep Fluxys in juli ll. 

100% verworven van de cva Distrigaz & C°. De 

belangrijkste activiteit van deze vennootschap ligt in de 

commercialisering van de transitcapaciteit voor aardgas 

in de leidingen Zeebrugge-Blaregnies(Troll) en 

Zeebrugge-Zelzate/Eynatten (RTR/VTN).Naast deze 

activiteit en de aanwezigheid van belangrijke 

geldmiddelen, bezit Distrigas & C° ook een deelneming 

van 10% in Huberator en een deelneming van 49% in 

het LNG-schip “BW Suez Boston”. 

 

De prijs van deze overname bedraagt € 974,6 miljoen 

en is vatbaar voor wijziging. 

 

De prijs van de overname kan als volgt worden 

opgesplitst: 

 Transitactiviteit: € 350 miljoen  

 Aandeel in de ‘BW Suez Boston”: € 75 miljoen 

 Deelneming in Huberator: € 4 miljoen 

 Aanwezige geldmiddelen: € 545,6 miljoen (bedrag 

per 30 april 2008: € 529 miljoen) 

 

Wat de transitactiviteit van Distrigaz & C° betreft, zijn 

Fluxys en Distrigaz akkoord gegaan over een initieel 

bedrag van € 350 miljoen, en dit mits een eventuele 

herziening van de prijs naar boven toe, in de hypothese 

dat voor het einde van de eventuele herzieningsperiode 

die tot 2015 loopt, op basis van wettelijke, 

reglementaire of juridische beslissingen de waarde van 

deze activiteiten hoger zou komen te liggen dan de 

initiële € 350 miljoen. 

 

Bovendien geniet Fluxys van een vergoedingswaarborg 

ter waarde van € 250 miljoen vanwege SUEZ, dat zich 

garant stelt voor Publigas, om het risico van een 

waardedaling van deze activiteiten onder de 

conventionele waarde van € 350 miljoen in te dekken. 

 

De prijzen van de deelnemingen zelf zijn de uitdrukking 

van hun “fair value”. 

 

Er dient vermeld dat Distrigas over een recht tot 

terugkoop beschikt wat de deelneming in de 

methaantanker “BW Suez Boston” betreft, uit te 

oefenen gedurende 6 maand na het einde van een 

periode van 3 jaar.Deze optie kan worden uitgeoefend 

tegen een prijs van € 70 miljoen. 

 

Anderzijds beschikt Fluxys over een verkoopoptie aan 

SUEZ-Tractebel (of gelijk welke andere onderneming 

van de Groep door haar aan te duiden) van dezelfde 

deelneming aan identieke voorwaarden in de 

veronderstelling dat Distrigas zijn recht niet uitoefent. 

 

Distrigas beschikt ook over een aankoopoptie voor de 

deelneming in Huberator, uitoefenbaar gedurende 6 

maand volgend op de datum van de overdracht van de 

aandelen van Distrigas & C°. De uitoefenprijs voor deze 

optie bedraagt € 4 miljoen. 
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Voor meer informatie verwijzen we naar onze 

persberichten van 1 juli 2008 alsook naar bijkomende 

informatie beschikbaar op de internetsite: 

www.fluxys.com. 

 

Ten gevolge van deze verwerving beschikt de Fluxys 

Groep nu over 100% in de NV Huberator. 

 

Onderstaand vindt U ook de besluiten van onze 

Commissaris i.v.m. deze transactie. 

 

Deze gebeurtenissen hebben geen impact gehad op de 

rekeningen per 30 juni aangezien Distrigas & C° pas 

vanaf het 2de halfjaar 2008 wordt geconsolideerd. 

 

 

29.2. SEGEO NV 

 

Fluxys heeft op datum van 27 juni 2008 een akkoord 

gesloten om voor € 7 miljoen de 25% deelneming te 

verwerven die Gaz de France bezat in SEGEO. Ten 

gevolge hiervan zal Fluxys 100% in haar 

dochteronderneming SEGEO bezitten. Deze aankoop 

zal echter slechts definitief zijn na goedkeuring door de 

Europese Commissie. 

 

Dit akkoord heeft als gevolg, rekening houdend met 

een evenredige consolidatie van de SEGEO-rekeningen, 

dat het gedeelte minderheidsbelangen van SEGEO tot 

nul wordt herleid per 30 juni 2008. De rekeningen van 

SEGEO zullen volgens de globale integratiemethode 

geconsolideerd worden vanaf het 2de halfjaar van 2008. 

 

 

WAARDERINGSVERSLAG VAN DE COMMISSARIS 

 

Het besluit van het waarderingsverslag dat de 

Commissaris in het raam van deze transactie heeft 

opgesteld, bevindt zich in rubriek 5. Overname van 

Distrigas & C°. Het volledige waarderingsverslag van de 

Commissaris is beschikbaar op de website: 

www.fluxys.com. 

 

 

 

http://www.fluxys.com/
http://www.fluxys.com/
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4. Verslag van de Commissaris 
 

Aan de Raad van Bestuur 

 

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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