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I. TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2009 

 

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 2009, evenals een 

beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de Groep 

en de belangrijkste transacties met verbonden partijen. 

 

Brussel, 28 augustus 2009 

 

Michel Vermout Walter Peeraer 

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 2009 
 
INVESTERINGEN 
 

€ 84 miljoen investeringen. Fluxys voert een actieve 

investeringspolitiek om te anticiperen op de vraaggroei 

in België, nieuwe transitstromen aan te trekken en zijn 

netwerk te ontsluiten voor zo veel mogelijk 

aardgasbronnen. Door de rol van België als draaischijf 

van internationale aardgasstromen in Noordwest-

Europa verder te ontwikkelen, draagt Fluxys bij tot de 

bevoorradingszekerheid, de bronnendiversificatie en de 

verhoging van de liquiditeit op de aardgasmarkt. 

 

Het investeringsprogramma van de Groep Fluxys omvat 

infrastructuurprojecten in de drie kernactiviteiten van 

de Groep: transport, opslag en LNG-terminalling. De 

investeringsuitgaven voor het eerste semester 2009 

bedroegen € 84 miljoen, waarvan circa € 49 miljoen 

voor vervoer en opslag ten behoeve van de 

eindverbruikers in België. Het investeringsprogramma 

voor 2009 is hoofdzakelijk toegespitst op de volgende 

projecten: 

 de aanleg van de leidingen Ranst – Lier en  

Lommel – Ham 

 de leiding Eynatten-Opwijk (VTN2) 

 de uitbreiding van de capaciteit van de 

ondergrondse opslag in Loenhout, 

 de uitbreiding van de compressiecapaciteit en de 

vernieuwing van de installaties in de 

compressiestations. 

 

 

 

Bouw nieuwe oost/west-capaciteit beslist. De 

raad van bestuur van Fluxys heeft in februari 2009 de 

investeringsbeslissing genomen voor het VTN2-project: 

de aanleg van Eynatten tot Opwijk van een tweede 

leiding op de oost/west-as langs de bestaande VTN1-

leiding (Zeebrugge – Zelzate/Eynatten). De stijgende 

vervoersbehoeften voor de Belgische markt vormde 

een belangrijke motor voor het VTN2-project. 

Daarnaast vloeit het VTN2-project ook voort uit een 

marktbevraging die Fluxys in 2005-2006 hield en die 

heeft geleid tot langetermijncontracten met 

netgebruikers voor nieuwe transitstromen in beide 

richtingen op de oost/west-as van ongeveer 10 miljard 

kubieke meter per jaar. De ingebruikneming van VTN2 

is voorzien voor eind 2010. 

 

De aanleg van VTN2 is een investering van meer dan 

€300 miljoen. Het project komt niet alleen tegemoet 

aan de specifieke vraag naar bijkomende 

transitcapaciteit op de oost/west-as maar creëert ook 

aanzienlijke synergieën met capaciteitsuitbreidings-

projecten voor nationaal vervoer om de groei van de 

aardgasvraag in België op te vangen en om de 

marktwerking te verbeteren.  
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LNG-terminal: bouw Open Rack Vaporizer beslist. 

In maart 2009 besliste de raad van bestuur van Fluxys 

om de hervergassingsinstallaties op de LNG-terminal in 

Zeebrugge uit te breiden met een zogeheten Open 

Rack Vaporizer (ORV). Een ORV zet vloeibaar aardgas 

(LNG) om in gasvormig aardgas door de warmte van 

het zeewater te gebruiken en kan op momenten van 

piekvraag bijkomende hervergassingscapaciteit 

leveren. Bovendien zal de Open Rack Vaporizer een 

belangrijke vermindering meebrengen van het 

energiegebruik en ook de uitstoot van koolstofdioxide 

en stikstofoxides doen dalen. Fluxys is het overleg 

gestart met de diverse betrokken federale en 

gewestelijke administraties om het project te 

realiseren. 

 

 

SUBSIDIES EUROPESE COMMISSIE  

 

In de context van haar herstelplan wenst de Europese 

Commissie de investeringen te verhogen en de 

Europese infrastructuur te moderniseren. Ze stelt voor 

om voor 2009 en 2010 een bijkomende enveloppe te 

voorzien voor trans-Europese projecten zoals LNG-

projecten en versterkingen van interconnecties tussen 

de netten. Belangrijke toekomstige projecten van 

Fluxys maken daar deel van uit. De Europese 

Commissie kende in een beslissing principieel een 

subsidie van €35 miljoen toe aan het VTN2-project en 

een subsidie voor de versterking van de 

noord/zuidcapaciteit (€200 miljoen) die in de komende 

jaren gedeeltelijk in België en gedeeltelijk in Frankrijk 

dient te gebeuren. De Europese Raad en het Europees 

Parlement hebben de beslissing van de Commissie 

bekrachtigd. 

 

AFNAMES 

 

De economische crisis brengt mee dat de afgenomen 

hoeveelheden door de industrie beduidend lager liggen 

dan voorgaande jaren. De industriële bedrijven die 

rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net 

verbruikten in de periode januari-februari-maart van 

dit jaar ongeveer 23% minder ten opzichte van 

dezelfde periode in 2008, 2007 en 2006. Die 

neerwaartse trend was minder uitgesproken in april-

mei-juni: toen lag het verbruik circa 15% onder het 

niveau van 2008, 2007 en 2006. In juli daalde het 

verbruik echter terug sterk onder de niveaus van 2008, 

2007 en 2006. In tegenstelling hiermee lag het 

verbruik van de elektriciteits-centrales die rechtstreeks 

zijn aangesloten op het Fluxys-net en van de openbare 

distributie in het eerste semester van 2009 eerder 

gelijk aan of zelfs hoger dan het verbruik in dezelfde 

periode van de voorbije 3 jaren. 

 

In het eerste semester van 2009 weerspiegelt die 

daling van de afnames in de industrie zich niet in een 

daling van de geboekte capaciteit en dus ook niet van 

de gefactureerde bedragen voor de vervoersactiviteit. 

 

 

WEGGEVALLEN STROMEN VANUIT HET OOSTEN 

GEDEELTELIJK GECOMPENSEERD VANUIT ZEEBRUGGE 

 

In het Fluxys-net kan aardgas op de oost/west-as in 

beide richtingen stromen. Bij het wegvallen van de 

stromen vanuit het oosten in het begin van 2009 heeft 

die bidirectionaliteit zijn waarde bewezen voor de 

bevoorrading van de Europese markt: netgebruikers 

gebruikten een substantiële hoeveelheid van de 

capaciteit in de richting van Duitsland en Frankrijk om 
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de leveringsverplichtingen naar eindverbruikers in 

Europa na te komen. 

 

 

HOGE BEZETTINGSGRAAD LNG-TERMINAL 

 

In de eerste helft van 2009 was er op de LNG-terminal 

in Zeebrugge veel meer activiteit dan in dezelfde 

periode in 2008: in 2009 losten 43 schepen LNG in de 

terminal, tegenover 17 in het eerste semester van 

2008. Op maandag 17 augustus meerde het LNG-schip 

Grandis voor het eerst aan in Zeebrugge. De Grandis is 

het eerste LNG-schip dat dit jaar gebruik maakt van de 

laaddienst. Sinds de lancering van de dienst in 

augustus 2008 hebben in totaal 7 LNG-schepen LNG 

geladen in Zeebrugge. 

 

 

 

 

 

AANDEELHOUDERSCHAP EN VOORZITTERSCHAP RAAD VAN 
BESTUUR 

 

GDF SUEZ heeft een aantal aandelen verkocht aan 

Publigas, dat daarmee een meerderheidsdeelneming in 

Fluxys heeft verworven. Bij de operatie behield GDF 

SUEZ een deelneming van 38,50% en nam de 

participatie van Publigas toe tot 51,47%. 

 

Daniel Termont, voorzitter van Publigas, werd 

aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur ter 

vervanging van Jean-Pierre Hansen, die benoemd werd 

tot ondervoorzitter. 

 

 

BENOEMING VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ EN CEO 

 

Op voordracht van Publigas heeft de raad van bestuur 

Walter Peeraer aangesteld als voorzitter van het 

directiecomité en CEO van Fluxys, ter vervanging van 

Sophie Dutordoir, die in januari 2009 ontslag nam.  
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2. Financiële toestand 
 

VOORWOORD 

 

Belangrijke onzekerheden in het regulerend 

kader. Net zoals in 2008 werden de rekeningen van 

het eerste semester van 2009 opgesteld in een 

regulerend kader dat aanzienlijke onzekerheden 

meebrengt bij het bepalen van de resultaten uit onze 

activiteiten. 

 

Aan de basis van die onzekerheden liggen de 

beslissingen die de Commissie voor de Regulering van 

de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft genomen in 

verband met de tarieven. De CREG heeft de Fluxys-

voorstellen voor meerjarentarieven – ingediend in 2007 

- verworpen en heeft in haar beslissing van 19 

december 2007 voor de vervoers- en opslagactiviteiten 

voorlopige tarieven opgelegd op het niveau van de 

tarieven die in 2007 werden toegepast. 

 

In overeenstemming met die beslissing hanteert Fluxys 

die tarieven sedert 1 januari 2008. 

 

Op 15 mei 2008 heeft de CREG een beslissing over de 

transittarieven gepubliceerd. 

 

De CREG-beslissing van 15 mei 2008 werd door een 

Koninklijk Besluit van 27 mei 2008 opgeschort, maar 

de CREG heeft op 6 juni 2008 haar eerste 

transitbeslissing bevestigd en tegelijk een beslissing 

toegevoegd met nieuwe voorlopige vervoers- en 

opslagtarieven.  

 

Fluxys heeft de CREG-beslissingen bestudeerd en gaat 

niet akkoord met een aantal analyses van de CREG. De 

vennootschap heeft dan ook beslist vorderingen tegen 

die beslissingen in te dienen bij het Hof van beroep en 

te bewarende titel de gehanteerde tarieven aan te 

houden. 

 

De twee betwiste beslissingen van de CREG werden 

opgeschort door arresten van het Hof van beroep. Het 

gaat om voorlopige arresten die door een definitief 

arrest dienen te worden bevestigd. De procedure tot 

nietigverklaring wordt voortgezet. 

 

In afwezigheid van definitieve beslissingen op het 

moment van het afsluiten van de rekeningen, heeft 

Fluxys besloten, hoewel de Groep de beslissingen van 

de CREG formeel betwist, om uit te gaan van het 

voorzichtigheidsprincipe en de verkorte financiële 

staten voor het 1e semester van 2009 op te stellen in 

overeenstemming met de betwiste beslissingen van de 

CREG, voornamelijk door het boeken van 

voorzieningen. 

 

 

Boekhoudkundige principes en methodes. De 

boekhoudkundige principes en methodes in de 

halfjaarlijkse staten 2009 zijn dezelfde als in de meest 

recente jaarlijkse financiële staten. 
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CONSOLIDATIEKRING  
 

Vereenvoudiging van de structuren van de Groep. 

De onderneming Fluxys & Co (ex Distrigas & C°) die 

door de Groep werd overgenomen in 2008, werd 

partieel gesplitst in het afgelopen semester. Haar 

activiteit van verkoop van gastransitcontracten werd op 

12 mei 2009 overgenomen door Fluxys NV met ingang 

van 1 januari 2009. Fluxys & Co behoudt de 

deelneming in het partnerschap naar Noors recht 

« Partrederiet BW Gas Fluxys DA » net als de rechten 

en plichten verbonden met de hangende geschillen in 

het regulerend en fiscaal kader. 

 

Daarnaast werd ook de onderneming SEGEO, eigenaar 

van de leiding ’s Gravenvoeren – Blaregnies en 

waarvan Fluxys met ingang van 1 juli 2008 voor 100 % 

eigenaar was, op 12 mei 2009 overgenomen door de 

Groep met ingang van 1 januari 2009. De onderneming 

SEGEO verdwijnt op die manier uit de 

consolidatiekring. 

 

Daarmee ressorteert nu het geheel van alle vervoers- 

en transitactiviteiten rechtstreeks onder Fluxys NV en 

komt Fluxys tegemoet aan de vraag van de federale 

Minister van Energie, die de opmerkingen van de CREG 

deelde, over de aanduiding van Fluxys als enige 

beheerder van het Belgische aardgasvervoersnet onder 

het definitieve stelsel.  

 

 

 

GECONSOLIDEERDE VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING (IN DUIZENDEN €) 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening in IFRS (in duizenden €) 

  30-06-2009 30-06-2008 

Bedrijfsopbrengsten  350.548 244.287 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  102.211 75.678 

Winst uit de overdracht van financiële activa  0 1.791 

Waardeschommelingen op financiële instrumenten  2.318 0 

Andere netto financiële resultaten   -13.903 2.042 
Winst (verlies) na financieel nettoresultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten  90.626 79.511 

Winstbelastingen  -29.603 -22.854 

Winst (verlies) van de periode  61.023 56.657 

Aandeel Fluxys  59.968 55.774 

Aandeel minderheidsbelangen  1.055 883 
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Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het 

eerste semester 2009 bedragen 350.548 k€ tegenover 

244.287 k€ voor de eerste helft van 2008, dit is een 

stijging met 106.261 k€. 

 

Deze opbrengsten worden uitgesplitst in: 

 315.179 k€ (of 89,9%) afkomstig van activiteiten 

die onder de gaswet vallen, namelijk gastransport, 

-opslag en -terminalling in België, dit is een 

stijging met 101.689 k€ in vergelijking met 

dezelfde periode in 2008. Deze stijging is 

hoofdzakelijk het gevolg van de overname van de 

gastransitactiviteit van Fluxys & Co op 1 juli 2008 

en de stijging van de inkomsten van de activiteit 

van de LNG-terminal in Zeebrugge door de 

verhoging van de gereserveerde capaciteiten als 

gevolg van de indienstname van de nieuwe 

installaties in april 2008. 

 35.369 k€ (of 10,1%) van andere 

bedrijfsactiviteiten: een stijging met 4.572 k€ ten 

opzichte van de eerste helft van 2008, 

voornamelijk door de overname van Fluxys & Co 

waarvan de inkomsten van de verhuur van het 

LNG-schip sinds 1 juli 2008 zijn opgenomen. 

 

 

 

 

Winst (verlies) uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten. Dit resultaat is voor onze 

gereguleerde activiteiten gestegen in vergelijking met 

het eerste semester van 2008 hoofdzakelijk door de 

gerealiseerde investeringen en de invloed van 

belangrijkere financiële kosten op de tarieven. De 

overname van Fluxys & Co in het tweede semester van 

2008 ligt ook aan de basis van de stijging van het 

resultaat.  

 

Netto financieel resultaat. Zonder rekening te 

houden met de waardeschommelingen op financiële 

instrumenten, ligt het financieel resultaat 15.945 k€ 

lager dan in dezelfde periode in 2008. Deze daling is 

hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de 

interestlasten doordat een financiering van 400.000 k€ 

in 2008 werd afgesloten bij de Europese 

Investeringsbank om het investeringsprogramma van 

de Fluxys Groep te financieren net als het stopzetten 

van het activeren van de intercalaire interesten bij de 

indienstname van de installaties van de LNG-terminal 

in Zeebrugge (01-04-2008).  
 

Winstbelastingen. De stijging van 6.749 k€ van deze 

belasting is te wijten aan de evolutie van het resultaat 

voor belastingen en een daling van de notionele 

interesten door de overname van Distrigas & C°. 
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GECONSOLIDEERDE VERKORTE BALANS (IN DUIZENDEN €) 

 

ACTIVA (in duizenden €) 

  30-06-2009 31-12-2008 

I. Vaste activa  2.382.630 2.345.416 

Materiële vaste activa  1.918.885 1.883.406 

Immateriële vaste activa  19.107 17.549 

Goodwill  411.145 410.758 

Overige activa  33.493 33.703 

II. Vlottende activa  405.115 316.186 

Voorraden  66.002 67.981 

Belastingvorderingen  5.151 26.125 

Handelsvorderingen en overige vorderingen  13.524 31.779 

Korte termijnbeleggingen  114.403 0 

Geldmiddelen en kasequivalenten  176.436 166.658 

Overige activa  29.599 23.643 

Totaal van de activa  2.787.745 2.661.602 

 

Vaste activa. De toename van de vaste activa is 

hoofdzakelijk het gevolg van de investeringen 

tijdens het eerste semester (84.087 k€) die 

voornamelijk betrekking hebben op de aanleg van 

transportleidingen (31.538 k€, waaronder de VTN2-

installaties (22.259 k€)), de compressiestations 

(19.501 k€) en de uitbreiding van de 

opslagcapaciteit in Loenhout (5.236 k€). 
 

De afschrijvingen in dit semester bedragen 46.818 k€. 

 

Vlottende activa. Het totaal van de vlottende activa is 

voornamelijk gestegen door de stijging van de korte 

termijnbeleggingen en de thesaurie door de opname 

van de tweede schijf (120 M€) van de EIB-lening van 

400 M€.  
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PASSIVA (in duizenden €) 

  30-06-2009 31-12-2008 

I. Eigen vermogen  1.298.170 1.288.511 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigen-

vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  
 1.279.126 1.268.834 

Aandelenkapitaal en agio  60.310 60.310 

Niet-uitgekeerd resultaat  1.219.827 1.210.254 

Omrekeningsverschillen  -1.011 -1.730 

Minderheidsbelangen  19.044 19.677 

II. Langlopende verplichtingen  1.079.356 967.479 

Rentedragende verplichtingen  652.053 534.157 

Voorzieningen  97.519 95.737 

Uitgestelde belastingverplichtingen  329.784 337.585 

III. Kortlopende verplichtingen  410.219 405.612 

Rentedragende verplichtingen  152.092 186.500 

Voorzieningen  147.089 100.275 

Belastingverplichtingen  18.676 8.361 

Handelsschulden en overige schulden  81.866 103.659 

Overige verplichtingen  10.496 6.817 

Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen  2.787.745 2.661.602 
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Eigen vermogen. Het eigen vermogen is tijdens het semester als volgt geëvolueerd: 

 

GECONSOLIDEERD VERKORT MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN  (in duizenden €) 

 

Eigen vermogen toerekenbaar 

aan houders van eigen-

vermogensinstrumenten van 

de moedermaatschappij 

Minderheids-

belang

Totaal 

eigen 

vermogen

    

EINDSALDO OP 31-12-2008 1.268.834 19.677 1.288.511 

1. Winst (verlies) van de periode 59.968 1.055 61.023 

2. Andere componenten van het totaalresultaat -491 -2 -493 

3. Uitgekeerde dividenden -49.185 -1.686 -50.871 

4. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 

5. Overige toename (afname) 0 0 0 

V. EINDSALDO OP 30-06-2009 1.279.126 19.044 1.298.170 

 

    

Langlopende verplichtingen. De stijging van de 

rentedragende verplichtingen is voornamelijk het 

gevolg van de opname van de tweede schijf (120 

M€) van de EIB-lening van 400 M€. 

 

Kortlopende verplichtingen. Het totaal van de 

kortlopende verplichtingen blijft relatief stabiel. 

Toch zijn de voorzieningen gestegen doordat de 

raad van bestuur het voorzichtigheidsprincipe heeft 

toegepast met betrekking tot de erkenning van het 

resultaat van de gastransitactiviteit in de hiervoor 

beschreven regulatorische context. 

 

Deze stijging wordt gecompenseerd door de daling 

van de rentedragende verplichtingen en 

handelsschulden en overige schulden als gevolg van 

de registratie van een aanzienlijk aantal 

investeringsfacturen eind 2008.  
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GECONSOLIDEERD VERKORT KASSTROOMOVERZICHT (IN DUIZENDEN €) 

 

 30-06-2009 30-06-2008 

Geldmiddelen bij het begin van de periode 166.658 219.500 
   Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 189.918 144.226 
   Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -83.725 -104.247 
   Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -96.415 -32.927 
   Effect van wijzigingen in de consolidatiekring 0 -3.438 
Nettowijziging van de geldmiddelen 9.778 3.614 

Geldmiddelen bij het einde van de periode 176.436 223.114 

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

werkkapitaal. 
(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen.  
(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden en de schommelingen van de korte termijnbeleggingen. 

 

 

SIGNIFICANTE TRANSACTIES TUSSEN VERBONDEN PARTIJEN 

 

De Fluxys Groep wordt gecontroleerd door de 

onderneming Publigas.  

 

De geconsolideerde rekeningen bevatten verrichtingen 

die de Fluxys Groep in het kader van zijn gewone 

bedrijfsuitoefening heeft uitgevoerd met niet in de 

consolidatie opgenomen geassocieerde ondernemingen. 

Deze verrichtingen worden onder marktconforme 

voorwaarden uitgevoerd en betreffen hoofdzakelijk 

transacties met SUEZ-Tractebel en BPC.
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3. Ontwikkeling van de commerciële diensten  
 
NIEUWE PROCEDURE CAPACITEITSRESERVERINGEN 
VERVOER  

 

In nauw overleg met de CREG heeft Fluxys ten behoeve 

van de vervoersklanten voor de Belgische markt een 

nieuwe manier uitgewerkt om capaciteit te reserveren 

op de ingangspunten waar de vraag het aanbod 

overstijgt: tijdens een welbepaalde 

capaciteitsreserveringsperiode wordt opgelijst hoeveel 

capaciteit de vervoersklanten op middellange termijn 

willen boeken om zo een globaal beeld te krijgen van 

de vraag, waarna de beschikbare capaciteit volgens 

transparante regels wordt toegewezen. Voor de overige 

ingangspunten blijven vervoersklanten zoals voordien 

capaciteit reserveren volgens het principe first come, 

first served. 

 

Tijdens de eerste capaciteitsreserveringspreiode van 7 

april tot 15 mei 2009 konden vervoersklanten voor de 

ingangspunten waar de vraag het aanbod overstijgt 

capaciteit op middellange termijn aanvragen voor de 

periode van 2010 tot en met 2014.  

 

Ook nieuw is dat voor alle ingangspunten een gedeelte 

van de capaciteit voor de middellange termijn 2010-

2014 niet wordt toegewezen. Dat geeft onder meer 

nieuwe spelers op de markt de gelegenheid om 

kortlopende capaciteitscontracten te sluiten: van 16 tot 

31 mei 2009 konden aanvragen worden ingediend voor 

jaarcontracten van 1 januari tot 31 december 2010, 

een aanbod dat op ruime interesse van de 

netgebruikers kon rekenen.  

 

Momenteel overlegt Fluxys met de CREG om de nieuwe 

aanpak ook toe te passen voor capaciteitsreserveringen 

op lange termijn.  

 

 

GEMEENSCHAPPELIJK PLATFORM FLUXYS/GRTGAZ VOOR 

UITWISSELING TRANSITCAPACITEIT 

 

Om de uitwisseling van capaciteit tussen netgebruikers 

te stimuleren, lanceerden Fluxys en GRTgaz in januari 

2009 onder de naam capsquare een 

gemeenschappelijk elektronisch platform voor de 

verhandeling van transitcapaciteit op de secundaire 

markt. Netgebruikers kunnen via het platform 

capaciteit aanbieden die ze in het net van Fluxys of 

GRTgaz hebben geboekt maar niet van plan zijn te 

gebruiken. Dat aanbod biedt andere netgebruikers de 

kans om op korte termijn bijkomende capaciteit te 

kopen. 

 

Eind juni 2009 telde capsquare 22 leden en gedurende 

het tweede kwartaal werd 4.260.000 MWh aan 

capaciteit verhandeld op het platform. 

 

 

AANBOD ONDERBREEKBARE TRANSITCAPACITEIT 

UITGEBREID 

 

Gelet op het succes van de onderbreekbare 

transitdiensten die in 2008 werden gelanceerd, heeft 

Fluxys zijn aanbod uitgebreid door 2 niveaus 

onderbreekbare transitcapaciteit aan te bieden: niveau 

1 met een indicatieve onderbrekingswaarschijnlijkheid 
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van minder dan 5% en niveau N met een indicatieve 

onderbrekingswaarschijnlijkheid van meer dan 5%. 

 

 

NIEUW MODEL VOOR OPSLAGDIENSTEN 

 

In april 2009 introduceerde Fluxys een nieuw model 

voor het aanbieden van opslagdiensten. Het nieuwe 

model biedt meer soepelheid in het gebruik van de 

capaciteit en maakt het voor de opslaggebruikers 

gemakkelijker om hun eigen capaciteit te beheren. 

 

 
NIEUWE RECORDS OP HUB ZEEBRUGGE 

 

Fluxys-dochter Huberator, de operator van Hub 

Zeebrugge, heeft sinds januari 4 nieuwe klanten en dat 

brengt het totaal momenteel op 73. Voor het eerst zit 

daar ook een Spaanse onderneming bij: Gas Natural 

Aprovisionamientos.  

 

Begin juni vestigde Hub Zeebrugge ook nieuwe records, 

zowel voor het nettoverhandelde volume als het fysiek 

aangeleverde volume. Op 4 juni bedroeg het 

nettoverhandelde volume 215 miljoen kubieke meter 

(2.503 GWh), 4% meer dan het vorige record van  

22 oktober 2008. Het nieuwe record komt overeen met 

meer dan 7 keer het volume hoogcalorisch aardgas dat 

diezelfde dag in België werd verbruikt (ongeveer 30 

miljoen kubieke meter of 349 GWh). Op 3 juni steeg 

ook het fysiek aangeleverde volume naar een nieuwe 

piek: 57 miljoen kubieke meter (668 GWh), 4% meer 

dan het vorige record van 11 januari 2005. 

 

 

NIEUWE STAP IN PUBLICATIE VAN OPERATIONELE 
GEGEVENS  

 

Fluxys heeft een nieuwe stap gezet in de publicatie van 

operationele gegevens ten behoeve van de markt: 

sinds medio januari 2009 geeft de Fluxys-website ook 

dagelijks 4 types geactualiseerde informatie over de 

aardgasstromen op de interconnectiepunten. Elke dag 

worden de gegevens geactualiseerd over de nominaties 

voor de volgende dag, de definitieve nominaties, de 

voorlopige en definitieve allocaties en de 

onderbrekingen op de aangeboden onderbreekbare 

capaciteit.  

 

De operationele gegevens op de Fluxys-website 

omvatten nu het volledige scala van informatie die op 

dit moment binnen het Northwest Gas Regional 

Initiative relevant wordt geacht voor de markt. De 

vereiste informatie werd bepaald in overleg tussen 

transportnetbeheerders, netgebruikers, traders 

(vertegenwoordigd door EFET - European Federation of 

Energy Traders) en de International Federation of 

Industrial Energy Consumers. Het Northwest Gas 

Regional Initiative werd gelanceerd door de European 

Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG) om 

de handel en de concurrentie te optimaliseren op de 

regionale gasmarkt waarvan België, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk, Ierland, Groot-Brittannië, 

Nederland, Noord-Ierland en Zweden deel uitmaken. 
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4. Veiligheid en goed nabuurschap 
 
MELDEN VAN WERKEN IN VLAANDEREN VEREENVOUDIGD 

 

Koppeling KLIM/KLIP: één enkele elektronische 

melding is genoeg. Voor werken in Vlaanderen 

kunnen aannemers, studiebureaus en bouwheren sinds 

maart 2009 met één enkele melding de plannen 

opvragen van alle infrastructuur in de ondergrond. Die 

administratieve vereenvoudiging is opnieuw een stap 

vooruit in de preventie van graafschade en daarmee 

meteen ook voor de veilige exploitatie van 

nutsinfrastructuur.  

 

De vereenvoudiging vloeit voort uit de koppeling van 

de federale en Vlaamse meldpunten KLIM en KLIP. Als 

lid van Fetrapi, de Federatie van Transporteurs door 

middel van Pipeline, is Fluxys nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van KLIM en de koppeling met KLIP. 

 

Door de koppeling hoeven planaanvragers die werken 

plannen in het Vlaamse Gewest niet langer zowel KLIM 

als KLIP gebruiken om hun werken te melden en 

plannen aan te vragen. Meldingen via KLIP worden 

immers automatisch doorgegeven aan KLIM en 

meldingen in KLIM van werken in het Vlaamse Gewest 

worden automatisch doorgegeven aan KLIP.  

 

Vanaf 1 september hoeft ook raadpleging 

gemeente niet meer. Vanaf 1 september 2009 wordt 

het uitvoeringsbesluit bij het KLIP-decreet van kracht 

en zijn alle kabel- en leidingbeheerders verplicht zich te 

registreren in KLIP. Op federaal niveau, met name voor 

KLIM, bestaat die verplichting al. Zo zullen de 

gebruikers van één van beide internettoepassingen 

ervan kunnen uitgaan dat ze de plannen ontvangen van 

alle kabel- en leidingbeheerders. Vanaf dan zal in 

Vlaanderen de gemeente niet meer moeten worden 

geraadpleegd voor de lijst met operatoren op haar 

grondgebied. 

 

Werken in Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest: voorlopig nog KLIM plus correspondentie 

op papier. Voor werken in Wallonië en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is KLIM vandaag het enige 

operationele elektronische meldpunt, maar Wallonië 

heeft de portaalsite e-impétrants in voorbereiding en in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gewerkt aan 

de portaalsite Iriscom. KLIM neemt zich voor om in de 

toekomst aan gelijkaardige oplossingen als in 

Vlaanderen mee te werken zodra e-impétrants en 

Iriscom operationeel worden.  

 

Wie werken in het vooruitzicht heeft in Wallonië of het 

Brussels gewest, moet vandaag dus ook nog eerst de 

gemeente raadplegen voor de lijst met operatoren met 

infrastructuur in de ondergrond. De tweede stap is de 

werken melden via KLIM. Vervolgens kunnen alle KLIM-

bedrijven op de lijst van de gemeente worden 

geschrapt en dienen de overige bedrijven per brief te 

worden aangeschreven. 
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NIEUWE OVEREENKOMST TUSSEN FLUXYS EN DE 
LANDBOUWGEMEENSCHAP 

 

Fluxys legt het overgrote deel van zijn leidingen aan in 

landbouwgebied. Goed nabuurschap tussen Fluxys en 

de landbouwgemeenschap is dan ook van groot belang. 

In die optiek hebben de Boerenbond, het Algemeen 

Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de 

l’Agriculture met Fluxys een overeenkomstprotocol 

gesloten. Het nieuwe overeenkomstprotocol 

herbevestigt de bestaande samenwerking met de 

landbouwgemeenschap en legt tegelijk bijkomende 

accenten. Zo zijn in het licht van de evolutie van de 

marktprijzen nieuwe tarieven overeengekomen voor 

een billijke vergoeding van de inkomstenderving en 

andere tijdelijke schade die de aanleg van een leiding 

meebrengt. Voorts zijn bijkomende garanties 

ingebouwd om in goed nabuurschap eventuele andere 

schade te vergoeden en de terreinen volgens de beste 

praktijken in hun oorspronkelijke staat te herstellen. 
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5. Corporate governance 
 
WIJZIGING STATUTEN 

 

GDF SUEZ heeft volgens een overeenkomst van de 

stabiele aandeelhouders van september 2008 een 

aantal aandelen verkocht aan Publigas, dat daarmee 

een meerderheidsdeelneming in Fluxys heeft 

verworven. Bij de operatie behield GDF SUEZ een 

deelneming van 38,50% en nam de participatie van 

Publigas toe tot 51,47%. De buitengewone algemene 

vergadering van Fluxys van 27 mei 2009 heeft de 

statuten van de onderneming aangepast rekening 

houdend met de nieuwe verdeling in het 

aandeelhouderschap.  

 

 

AANPASSING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

 

Na de herschikking van de deelnemingen van GDF 

SUEZ en Publigas in Fluxys heeft de raad van bestuur 

van Fluxys op 3 juni 2009 zijn samenstelling als volgt 

aangepast: 

 Na advies van het benoemings- en 

vergoedingscomité heeft de raad de voorlopige 

benoeming goedgekeurd van drie bestuurders die 

werden voorgedragen door Publigas: Mireille 

Deziron, Josly Piette en Luc Zabeau, ter 

vervanging van Griet Heyvaert, Chris De Groof en 

Marc Pannier. De gewone algemene vergadering 

van mei 2010 zal zich uitspreken over hun 

definitieve benoeming.  

 Daniel Termont, voorzitter van Publigas, werd 

aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur 

ter vervanging van Jean-Pierre Hansen, die 

benoemd werd tot ondervoorzitter.  

 

De samenstelling van de raad van bestuur werd in 

maart en mei 2009 al eens gewijzigd: 

 Sophie Dutordoir vervangt Isabelle Kocher sedert  

5 maart 2009, 

 Yves Colliou vervangt Walter Peeraer sedert  

5 maart 2009, 

 Luc Hujoel vervangt Philippe Pivin sedert 12 mei 

2009. 

 

Het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Michel 

Van Hecke verstreek na afloop van de gewone 

algemene vergadering van 12 mei 2009. De wet van 17 

december 2008 bepaalt dat een onafhankelijk 

bestuurder in de zin van het Wetboek van 

Vennootschappen niet meer dan drie opeenvolgende 

mandaten mag uitvoeren als niet-uitvoerend 

bestuurder en dat die periode niet langer mag zijn dan 

twaalf jaar. Een nieuwe hernieuwing van het mandaat 

van Michel Van Hecke was dus niet meer mogelijk. De 

algemene vergadering van 12 mei 2009 heeft Walter 

Nonneman aangesteld als onafhankelijk bestuurder. 

 

Het benoemings- en vergoedingscomité bevestigde 

André Farber, Philippe Wilmès en Henriette van 

Caenegem als onafhankelijke bestuurders. 
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Om de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur 

te weerspiegelen, werd de samenstelling van de 

comités eveneens aangepast: 

 Het voorzitterschap van het strategisch comité 

blijft verzekerd door Jean-Pierre Hansen en het 

ondervoorzitterschap door Claude Grégoire. Als 

nieuwe leden zetelen Luc Hujoel, ter vervanging 

van Philippe Pivin, en Walter Nonneman, ter 

vervanging van Michel Van Hecke, in het 

strategisch comité. 

 Het voorzitterschap van het benoemings- en 

vergoedingscomité wordt verzekerd door de heer 

Christian Viaene, ter vervanging van de Philippe 

Wilmès, die wel lid blijft van het comité. Walter 

Nonneman zetelt in het comité ter vervanging van 

Sophie Dutordoir. 

 Ter vervanging van Chris De Groof en Michel van 

Hecke zetelen André Farber en Henriette Van 

Caenegem als onafhankelijke bestuurders in het 

auditcomité. 

 Jean-Pierre Hansen en Philippe Wilmès verlaten 

het corporate governance comité en worden 

vervangen door Henriette van Caenegem en Luc 

Janssens.  

BENOEMING VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ EN CEO 

 

De raad van bestuur bevestigde op 3 juni 2009 de 

benoeming van Walter Peeraer tot voorzitter van het 

directiecomité en CEO van Fluxys. Op grond van een 

voorstel van Publigas, overgenomen door het 

benoemings- en vergoedingscomité, had de raad zich 

op 5 maart 2009 positief uitgesproken over die 

benoeming in afwachting van een positief advies 

daarover van de CREG dat op 3 april 2009 werd 

verkregen.  

 

 

AANPASSING CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 

 

Het corporate governance charter werd aangepast naar 

aanleiding van de nieuwe aandeelhouders-

overeenkomst na de herschikking van de deelnemingen 

van GDF SUEZ en Publigas in Fluxys.  
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6. Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede semester 
2009 

 

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 

2008. 

 

 
CREG- TARIEFBESLISSINGEN 

 

Ter herinnering: op 15 mei en 6 juni 2008 nam de 

CREG een aantal tariefbeslissingen voor de 

transitactiviteiten en voegde daarbij ook een beslissing 

voor vervoer en opslag, met nieuwe voorlopige tarieven 

die 17% lager lagen dan de aanvankelijke voorlopige 

tarieven. Fluxys betwist de gegrondheid en de 

wettelijkheid van die beslissingen en heeft gerechtelijke 

stappen gezet om ze te laten schorsen en 

nietigverklaren. Gelet op de bestaande onzekerheden 

worden voorzieningen aangelegd voor het verschil 

tussen de toegepaste tarieven en de tarieven die 

zouden voortvloeien uit de beslissingen van de CREG 

indien ze van toepassing zouden worden. 

 

 Wat de transitactiviteit betreft, heeft het Hof van 

beroep van Brussel op 10 november 2008 een 

arrest geveld dat de beslissingen van de CREG van 

15 mei en 6 juni 2008 schorst. In afwachting van 

de definitieve uitspraak ten gronde blijft Fluxys de 

bestaande contracten met de daarin vervatte 

tarieven voor de transitdiensten toepassen.  

 Wat de vervoers- en opslagactiviteiten betreft, 

heeft het Hof van beroep op 29 juni 2009 een 

arrest geveld tot schorsing van de beslissing van 

de CREG van 6 juni 2008 die nieuwe voorlopige 

tarieven oplegde. In afwachting van de definitieve 

gerechtelijke beslissing ten gronde zijn de facturen 

voor vervoers- en opslagdiensten van Fluxys 

voorlopige facturen die zijn gebaseerd op de 

oorspronkelijke voorlopige tarieven die werden 

opgelegd door de CREG op 19 december 2007. 

 

 
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. 
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7. Vooruitzichten  
 
NIEUWE INVESTERINGSPROJECTEN 

 

Naar een verruimde rol op de Noordwest-

Europese markt. In een context van wijzigende 

bevoorradingspatronen voor Europa is zich een waaier 

van grote pijpleidingprojecten en projecten voor 

nieuwe LNG-capaciteit aan het ontwikkelen om aardgas 

naar de groeiende Europese verbruikersmarkten te 

kunnen brengen. In zijn strategie om de draaischijfrol 

van België te versterken stapt Fluxys mee in die 

dynamiek door projecten met een Europese dimensie 

te plannen en te realiseren. Tegelijk wil de 

onderneming zijn rol op de Noordwest-Europese markt 

verruimen. België vormt samen met het Verenigd 

Koninkrijk, Nederland, het noorden van Frankrijk en 

een deel van Duitsland een natuurlijke regionale markt 

en binnen dat Noordwest-Europese geheel onderzoekt 

de onderneming nieuwe opportuniteiten, ook buiten de 

landsgrenzen.  

 

Nieuwe noord/zuid-capaciteit. In december 2008 

rondde Fluxys zijn marktbevraging voor nieuwe 

grensoverschrijdende noord/zuid-capaciteit af. De 

marktbevraging verliep in coördinatie met operatoren 

van de buurnetten en 14 netgebruikers hebben 

langetermijncontracten gesloten voor een nieuwe 

capaciteit van 10 miljard kubieke meter vanuit 

Zeebrugge, ’s-Gravenvoeren (Belgisch-Nederlandse 

grens) of Eynatten (Belgisch-Duitse grens) naar 

Blaregnies (Belgisch-Franse grens). De definitieve 

investeringsbeslissing moet nog worden genomen. 

Gelet op onder meer de vergunningsprocedures en de 

omvang van de nodige investeringen is voorzien om de 

nieuwe capaciteit eind 2013 in gebruik te nemen. 

 

Detailstudies voor bouw 2e aanlegsteiger op LNG-

terminal. Fluxys LNG is de detailstudies gestart om op 

de LNG-terminal in Zeebrugge een tweede 

aanlegsteiger te bouwen zodat ook hervergassings-

schepen kunnen aanmeren. Exmar is in dat kader 

bereid om bij Fluxys LNG langetermijncapaciteit te 

boeken. De mogelijkheid om hervergassingsschepen te 

ontvangen zou opnieuw een verbreding van het 

dienstenaanbod op de terminal betekenen.  

 

De studie vloeit voort uit de marchtbevraging die 

Fluxys organiseert om de capaciteit van de LNG-

terminal voor een tweede keer uit te breiden. 

Verschillende marktspelers toonden hun interesse om 

in een eerste fase een bijkomende aanlegsteiger te 

bouwen en om in een tweede fase bijkomende LNG-

opslag- en uitzendcapaciteit te bouwen.  

 

Marktbevraging transit naar Luxemburg. In juni 

2009 heeft Fluxys een marktbevraging gelanceerd om 

de vraag in te schatten naar bijkomende langetermijn-

transitcapaciteit naar het Groothertogdom Luxemburg.  

 

Op dit moment hebben 10 netgebruikers een 

confidentialiteitsovereenkomst ondertekend en wordt 

met hen bilaterale gesprekken gevoerd om de interesse 

in kaart te brengen. Volgens de huidige planning 

verwacht Fluxys begin september van de 

geïnteresseerde netgebruikers niet-bindende 

capaciteitsaanvragen. Op die basis kan het project 
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verder worden uitgewerkt en tegen eind oktober 2009 

verwacht Fluxys zicht te hebben op de bindende 

capaciteitsaanvragen. 

 

De aard en de omvang van de marktinteresse kan 

meebrengen dat investeringen in nieuwe infrastructuur 

nodig zijn om de markt bijkomende capaciteit aan te 

bieden. Als dat zo is en als de investeringen 

economisch haalbaar zijn, dan neemt Fluxys zich voor 

om die bijkomende capaciteit in 2015 ter beschikking 

te stellen. De effectieve datum van ingebruikneming 

hangt echter af van het niveau en het type nieuwe 

investeringen die nodig zouden zijn en van het verloop 

van de vergunningsprocedures. Een gefaseerde 

uitvoering van het project behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

 

 

DIVIDEND 2009 

 

Door haar activiteiten verder te ontwikkelen, zou de 

Groep voor het lopende boekjaar een dividend moeten 

kunnen uitkeren dat minstens gelijk is aan dat van 

vorig jaar, behoudens belangrijke onvoorziene 

omstandigheden. 

 

Toch moet in herinnering worden gebracht dat de 

activiteiten van het eerste semester grotendeels 

werden gekenmerkt door een regulerend kader dat 

aanzienlijke onzekerheden heeft teweeggebracht over 

de toekomstige evolutie van de resultaten. De Fluxys 

Groep heeft verscheidene vorderingen ingediend bij het 

hof van beroep tegen de tariefbeslissingen van de 

CREG. 
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II. VERKORTE HALFJAARLIJKSE FINANCIËLE STATEN VAN DE FLUXYS GROEP 
VOLGENS IFRS OP 30 JUNI 2009  



 

28 28 AUGUSTUS 2009 • HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE FLUXYS GROEP – 30 JUNI 2009 

 

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 

transport 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 2008 evenals naar het 

tussentijdse verslag van het management. 

 



 

28 AUGUSTUS 2009 • HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE FLUXYS GROEP – 30 JUNI 2009   29 

 

2. Verkorte financiële staten 
 

A. Geconsolideerde verkorte balans 
  

Geconsolideerde balans volgens IFRS (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 31-12-2008 

I. Vaste activa  2.382.630 2.345.416 

Materiële vaste activa 11 1.918.885 1.883.406 

Immateriële vaste activa 12 19.107 17.549 

Goodwill 13 411.145 410.758 

Vorderingen uit financiële lease  30.486 30.486 

Overige financiële activa 14a 3.007 2.989 

Overige vaste activa  0 228 

    

II. Vlottende activa  405.115 316.186 

Voorraden 15 66.002 67.981 

Vorderingen uit financiële lease  547 1.093 

Overige financiële vlottende active 14b 19.547 15.306 

Belastingvorderingen 16 5.151 26.125 

Handels- en overige vorderingen 17 13.524 31.779 

Korte termijnbeleggingen 18 114.403 0 

Geldmiddelen en kasequivalenten 18 176.436 166.658 

Overige vlottende activa  9.505 7.244 

Totaal der activa  2.787.745 2.661.602 
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Geconsolideerde balans volgens IFRS (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 31-12-2008 

I. Eigen vermogen 19 1.298.170 1.288.511 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 

eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  1.279.126 1.268.834 

Aandelenkapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat  1.219.827 1.210.254 

Wisselkoersverschillen  -1.011 -1.730 

Minderheidsbelangen  19.044 19.677 

II. Langlopende verplichtingen  1.079.356 967.479 

Rentedragende verplichtingen 20a 652.053 534.157 

Voorzieningen 21 24.190 23.541 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 21 73.329 72.196 

Uitgestelde belastingverplichtingen 22 329.784 337.585 

III. Kortlopende verplichtingen  410.219 405.612 

Rentedragende verplichtingen 20a 152.092 186.500 

Voorzieningen 21 142.251 95.486 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 21 4.838 4.789 

Overige financiële verplichtingen 20b 5.600 3.333 

Belastingverplichtingen 23 18.676 8.361 

Kortlopende handels- en overige schulden 24 81.866 103.659 

Overige verplichtingen  4.896 3.484 

Totaal der passiva  2.787.745 2.661.602 
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B. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

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

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 

Bedrijfsopbrengsten 4 350.548 244.287 

Overige exploitatiebaten  3.775 4.360 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 5 -19.606 -15.955 

Diensten en diverse goederen 5 -77.101 -68.519 

Personeelslasten 5 -55.705 -51.203 

Overige exploitatielasten 5 -2.768 -2.741 

Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen 5 -46.818 -32.501 

Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 5 -45.090 -1.738 

Bijzondere waardeverminderingen 5 -5.024 -312 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   102.211 75.678 

Winst/verlies uit de overdracht van financiële activa  0 1.791 

Waardeschommelingen op financiële instrumenten 6 2.318 0 

Financiële opbrengsten 7a 6.608 13.805 

Financieringskosten 7b -20.511 -11.763 

Winst (verlies) na financieel nettoresultaat uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten   90.626 79.511 

Winstbelastingen 8 -29.603 -22.854 

Winst (verlies) van de periode 9 61.023 56.657 

Gedeelte Fluxys  59.968 55.774 

Gedeelte minderheidsbelangen  1.055 883 

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 10 85,3472 79,3782 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 10 85,3472 79,3782 
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C. Geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat 
 

Overzicht van het totaalresultaat (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 

Netto resultaat van de periode 9 61.023 56.657 

Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na uitdiensttreding 21 -1.212 -434 

Omrekeningsverschillen  719 -176 

Overige  0 0 

Andere componenten van het totaalresultaat  -493 -610 

Totaalresultaat van de periode  60.530 56.047 

Gedeelte Fluxys  59.477 55.159 

Gedeelte minderheidsbelangen  1.053 888 

 

 

D. Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen  
 

 

 

Maatschappelijk 
kapitaal 

 

Uitgifte-
premies 

I. Eindsaldo per 31-12-2007 60.272 38 

1. Resultaat van de periode   

2. Andere componenten van het totaalresultaat   

3. Uitgekeerde dividenden   

4. Wijzigingen in de consolidatiekring   

5. Andere wijzigingen   

II. Eindsaldo per 30-06-2008 60.272 38 

III. Eindsaldo per 31-12-2008 60.272 38 

1. Resultaat van de periode   

2. Andere componenten van het totaalresultaat   

3. Uitgekeerde dividenden   

4. Wijzigingen in de consolidatiekring   

5. Andere wijzigingen   

IV. Eindsaldo per 30-06-2009 60.272 38 
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(in duizenden euro’s) 

Niet 
uitgekeerd 

resultaat 

Omrekenings-
verschillen 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het eigen 
vermogen 

1.157.275 -534  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  1.229.403 18.662 1.248.065 

1.210.254 -1.730  1.268.834 19.677 1.288.511 

59.968   59.968 1.055 61.023 
-1.210 719  -491 -2 -493 

-49.185   -49.185 -1.686 -50.871 

   0  0 

   0  0 

1.219.827 -1.011  1.279.126 19.044 1.298.170 
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E. Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

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

  30-06-2009 30-06-2008 
I. Beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten, 
openingsbalans  166.658 219.500 

II. Nettokasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten  189.918 144.226 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie  223.675 166.184 

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten  102.211 75.678 

1.2. Aanpassingen voor niet-geldelijke posten  97.607 35.022 

1.2.1. Afschrijvingen  46.818 32.501 

1.2.2. Voorzieningen  45.090 1.738 

1.2.3. Bijzondere waardeverminderingen  5.024 312 

1.2.4. Omrekeningsverschillen  332 50 

1.2.5 Overige aanpassingen voor niet-geldelijke posten   343 421 

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal  23.857 55.484 

1.3.1. Toename (afname) in voorraden  -3.047 -16.724 

1.3.2. Toename (afname) in belastingvorderingen  20.974 -4.139 
1.3.3. Toename (afname) in handelsvorderingen, overige 

vorderingen en vorderingen uit financiële lease  18.257 4.900 

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa  -2.261 7.217 

1.3.5. Toename (afname) in belastingschulden  10.315 11.903 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden  -21.793 52.627 

1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen  1.412 -300 

1.3.8. Toename (afname) in werkkapitaal  0 0 

2. Kasstromen met betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten  -33.757 -21.958 

2.1. Verschuldigde Belastingen  -36.779 -26.969 
2.2. Ontvangen rente met betrekking tot beleggingsinstrumenten, 

geldmiddelen en kasequivalenten  2.697 5.470 
2.3. Overige instromen (uitstromen) met betrekking tot de andere 

bedrijfsactiviteiten  325 -459 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 30-06-2008 

III. Nettokasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten  -83.725 -104.247 

1. Verwervingen  -84.105 -105.799 

1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste activa te verwerven  -84.087 -104.429 
1.2. Betalingen om dochterondernemingen, joint ventures of 

geassocieerde ondernemingen te verwerven  0 0 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven  -18 -1.370 

2. Overdrachten  232 1.552 
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van de materiële en immateriële 

vaste activa  232 181 
2.2. Ontvangsten uit de overdracht van dochterondernemingen, joint 

ventures of geassocieerde ondernemingen  0 1.370 

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

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten  148 0 

IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten  -96.415 -32.927 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen  143.453 29.347 

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  546 9.615 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa  228 244 
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële 

instrumenten  0 0 

1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële verplichtingen  142.679 19.488 

2. Terugbetaalde kasstromen m.b.t. financiering  -59.191 -12.401 
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  -3.119 -2.937 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële instrumenten  0 0 

2.5. Terugbetaling van andere financiële verplichtingen  -56.072 -9.464 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 30-06-2008 

3. Rente  -15.403 -2.244 

3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit  -15.762 -7.590 

3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit  359 5.346 

4. Betaalde dividenden  -50.871 -47.625 

5. Toename (-)/afname(+) van korte termijnbeleggingen  -114.403 0 

V. Nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten  9.778 7.052 

VI. Effect door de wijziging van de consolidatiekring  0 -3.438 

VII. Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans  176.436 223.114 
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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 2009 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 

2008. 

 

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. 

 

Zoals vermeld in het voorwoord van het jaarverslag 

2008, heeft Fluxys beroep aangetekend tegen de 

tarifaire beslissingen 2008-2011 van de CREG. 

 

Bij gebrek aan definitieve rechterlijke beslissingen op 

het moment van het afsluiten van de rekeningen, en 
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hoewel de standpunten van de CREG formeel worden 

betwist, heeft de Fluxys Groep beslist het 

voorzichtigheidsbeginsel toe te passen en de 

samengevatte financiële staten, met betrekking tot het 

1ste semester 2009, op te stellen rekening houdend met 

de effecten van de betwiste beslissingen van de CREG. 

 

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 28 augustus 2009 vastgelegd. 

 

TOELICHTING 1D. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN AAN 

DE BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES 

 

De boekhoudkundige principes en 

berekeningsmethodes die voor de halfjaarlijkse 

financiële staten 2009 werden gebruikt, zijn identiek 

aan die van de meest recente jaarlijkse financiële 

staten.  

 

 

 

 

 

 

Toelichting 2. 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 verminderd 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 2009 in een regime 

van voorlopige tarieven bevond, werden deze 

verschillen overgedragen in afwachting van een 

definitieve beslissing van de CREG aangaande de 

tarieven. 
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Toelichting 3. Verwervingen , overdrachten en herstructureringen 

 

WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING 

 

De onderneming Fluxys & Co (ex Distrigas & C°) die 

door de Groep werd overgenomen in 2008, werd 

partieel gesplitst in het afgelopen semester. Haar 

activiteit van verkoop van gastransitcontracten werd op 

12 mei 2009 overgenomen door Fluxys NV met ingang 

van 1 januari 2009. Fluxys & Co behoudt de 

deelneming in het partnerschap naar Noors recht 

« Partrederiet BW Gas Fluxys DA » net als de rechten 

en plichten verbonden met de hangende geschillen in 

het regulerend en fiscaal kader. 

 

Daarnaast werd ook de onderneming SEGEO, eigenaar 

van de leiding ’s Gravenvoeren – Blaregnies en 

waarvan Fluxys met ingang van 1 juli 2008 voor 100 % 

eigenaar was, op 12 mei 2009 overgenomen door de 

Groep met ingang van 1 januari 2009. De onderneming 

SEGEO verdwijnt op die manier uit de consolidatiekring  

 

Deze interne herstructurering van de Groep heeft de 

geconsolideerde financiële staten niet beïnvloed. Wij 

verwijzen de lezer naar het tussentijds verslag van het 

management voor verdere inlichtingen hierover. 

 

Toelichting 4. Bedrijfsopbrengsten 

 

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

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Transport in België 4.1 244.437 158.561 85.876 

Opslag in België 4.1 23.046 23.035 11 

Terminalling in België 4.1 47.696 31.894 15.802 

Overige bedrijfsopbrengsten 4.2 35.369 30.797 4.572 

Totaal  350.548 244.287 106.261 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste halfjaar van 2009 

zijn met 106.261 k€ gestegen tot een totaal van 350.548 

k€, tegenover 244.287 k€ voor het eerste halfjaar van 

2008. 

4.1. De transport-, opslag- en terminallingactiviteiten 

gaan in stijgende lijn ten opzichte van het 1ste halfjaar van 

2008. Voor de activiteit transport vloeit deze evolutie 

hoofdzakelijk voort uit de verwerving van Fluxys & Co op 

datum van 1 juli 2008. De stijging van de opbrengsten uit 

terminallingactiviteiten wordt toegeschreven aan een 

verhoging van de gereserveerde capaciteit op de LNG-

terminal in Zeebrugge waar in april 2008 de 

uitbreidingsinstallaties in gebruik werden genomen. 

4.2. De overige bedrijfsopbrengsten werden op hun beurt 

positief beïnvloed door de overname van Fluxys & Co 

waarvan de opbrengsten afkomstig van de verhuur van 

het LNG-schip zijn opgenomen sinds 1 juli 2008.
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Toelichting 5. Exploitatielasten 

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

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 5.1 -19.606 -15.955 -3.651 

Diensten en diverse goederen 5.2 -77.101 -68.519 -8.582 

Personeelslasten 5.3 -55.705 -51.203 -4.502 

Overige exploitatielasten  5.4 -2.768 -2.741 -27 

Totaal  -155.180 -138.418 -16.762 

Waarvan kosten verbonden met gewone 

huurovereenkomsten 
 

-6.720 -6.267 -453 

 

5.1. GRONDSTOFFEN EN GEBRUIKTE HULPSTOFFEN 

 

In deze rubriek worden de aankopen van aardgas 

geboekt, nodig voor het in evenwicht houden van het 

gasnetwerk en van de Hub van Zeebrugge evenals voor 

het eigen verbruik van de Groep, met name in de 

compressiestations. Tevens bevat deze rubriek 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 vastgestelde evolutie in deze rubriek komt 

hoofdzakelijk voort uit de kosten voor het in evenwicht 

houden van het gasnetwerk. 

 

 

 

 

 

5.2. 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 aan de 

bestuurders uitgekeerde emolumenten. 

 

De diensten en diverse goederen van het 1ste halfjaar 

van 2009 stijgen ten opzichte van het 1ste halfjaar van 

2008, hoofdzakelijk door kosten wegens een 

intensiever gebruik van de mengstations (+1,8 M€), 

door bijkomende indienstname van nieuwe installaties 

(+3,7 M€) en door de stijging van de 

onderhoudskosten (2,5 M€). De kosten verbonden aan 

het LNG-schip (verworven via bedrijfscombinatie van 

kracht op 01-07-2008) bedragen 0,8 M€. 
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5.3. PERSONEELSLASTEN 

 

De personeelslasten stijgen met 4.502 k€. Deze 

stijging is te verklaren door de stijging van het aantal 

werknemers evenals door de stijging van de loonkost 

ten gevolge van de inflatie. 

 

5.4. OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 

 

De overige exploitatielasten omvatten de onroerende 

voorheffing, de lokale belastingen en de 

minderwaarden bij overdracht of buitengebruikstelling 

van materiële vaste activa (- 80 k€). 

 

Nettotoevoegingen aan afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Afschrijvingen 5.5 -46.818 -32.501 -14.317 

Immateriële vaste activa  -3.663 -3.469 -194 

Materiële vaste activa  -43.155 -29.032 -14.123 

Waardeverminderingen 5.6 -5.024 -312 -4.712 

Op goodwills  0 -312 312 

Op voorraden  -5.026 0 -5.026 

Op handelsvorderingen  2 0 2 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 5.7 -45.090 -1.738 -43.352 

Totaal  -96.932 -34.551 -62.381 

 

 

 

5.5. AFSCHRIJVINGEN 

 

De toename van de geboekte afschrijvingen op 

materiële vaste activa is het resultaat van de overname 

van Fluxys & Co op 01-07-2008 en de ingebruikname 

van nieuwe investeringen. 

 

 

5.6. WAARDEVERMINDERINGEN 

 

De waardeverminderingen op voorraden zijn 

hoofdzakelijk een gevolg van de daling van de 

gasprijzen in het 1ste semester 2009. 

5.7 VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN 

 

De voorzieningen van de Groep evenals hun evolutie in 

het 1ste semester van 2009 worden uitvoerig besproken 

in de toelichtingen bij het passief van de balans. 
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Toelichting 6. Waardeschommelingen op financiële instrumenten 

 

Deze rubriek registreert de kosten verbonden aan de 

schommelingen van de reële waarde van de 

dekkingsinstrumenten voor wisselrisico’s en het gebruik 

van deze laatste, die door de Groep werden aangegaan 

op het vlak van de opbrengsten van het LNG-schip 

(USD) alsook voor de dekkingsinstrumenten voor 

intrestrisico’s inzake IRS (Interest Rate Swaps) 

gebruikt in het kader van de financiële 

leasingovereenkomst VTN. 

 

 

Toelichting 7a. Financiële opbrengsten 

 

Financiële opbrengsten (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Dividenden  148 0 148 

Financiële opbrengsten uit leasingovereenkomsten 7.1 359 5.346 -4.987 
Rente op beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en 
kasequivalenten en interest swaps 

7.2 
2.697 5.470 -2.773 

Verwachte opbrengsten uit pensioenfondsen 7.3 2.784 2.939 -155 

Andere financiële opbrengsten  620 50 570 

Totaal  6.608 13.805 -7.197 

 

7.1. De financiële opbrengsten uit 

leasingovereenkomsten houden verband met de 

Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT), alsook met 

de transitinstallaties Zeebrugge-Blaregnies (Troll) en 

Zeebrugge-Zelzate/Eynatten (VTN) tot 30-06-2008, 

datum van de integratie van Fluxys & Co die de 

capaciteit van deze transitleidingen commercialiseert.  

 

Deze intragroep leasingovereenkomsten verdwijnen uit 

de geconsolideerde financiële staten vanaf 1 juli 2008. 

Dit heeft als gevolg dat de installaties Troll en VTN 

voortaan onder de materiële vaste activa op de balans 

staan en dat de transitopbrengsten afkomstig van deze 

capaciteit opgenomen worden onder 

bedrijfsopbrengsten, ter dekking van de 

afschrijvingslast en van de financiële lasten gelinkt aan 

deze installaties. 

 

7.2. De evolutie van de opbrengsten uit beleggingen en 

geldmiddelen vloeit voort uit een gevoelige daling  

(- 248 basispunten) van het gemiddeld verkregen 

rendement op een volume dat iets lager is dan dat van 

het 1ste halfjaar 2008. Deze rendementsdaling 

weerspiegelt de evolutie van de marktrente tussen  

1 januari 2009 en 30 juni 2009. 
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7.3. Zie toelichting 21.

 

Toelichting 7b. Financieringskosten 

 

Financieringskosten (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Rentekosten op schulden 7.4 -15.762 -7.590 -8.172 

Verdiscontering van de voorzieningen 7.5 -4.454 -3.665 -789 

Overige financieringskosten  -295 -508 213 

Totaal  -20.511 -11.763 -8.748 

 

7.4. De kosten van schulden bestaan grotendeels uit 

rente op de financiële lease-overeenkomsten Troll en 

VTN, op de leningen afgesloten bij de EIB, alsook op de 

financiering op korte termijn met het oog op het 

dekken van de financiële behoeften van de Groep. 

 

De stijging van de rentekosten op schulden vloeit voort 

uit de verhoging van schulden van de Groep welke 

verklaard worden in Toelichting 20a, evenals uit de 

stopzetting van de activering van de rentelasten 

verbonden met de uitbreidingsinvesteringen van de 

LNG-terminal in Zeebrugge op het moment van de 

ingebruikname op 01-04-2008. 

 

7.5. De kosten met betrekking tot de verdiscontering 

van de voorzieningen zijn gestegen rekening houdend 

met de tijdsimpact en met de evolutie van de 

verdisconteringsvoeten. 
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Toelichting 8. Winstbelastingen 

 

Uitsplitsing van de winstbelastingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Verschuldigde belastingen  -36.779 -26.969 -9.810 

Uitgestelde belastingen  7.176 4.115 3.061 

Totaal 8.1 -29.603 -22.854 -6.749 

 

8.1. De winstbelastingen vallen 6.749 k€ hoger uit dan 

in het 1ste semester van 2008. Dit verschil wordt 

hoofdzakelijk verklaard door de evolutie van het 

resultaat vóór belastingen en door de daling van de 

notionele intresten die in mindering worden gebracht 

van de belastbare basis, tengevolge van de overname 

van Distrigas & C°. 

 

 

 

 

 

 

Verschuldigde belastingen (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

      

Belastingen op het resultaat van het boekjaar  -35.753 -26.969 -8.784 

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  -29.787 -27.151 -2.636 

Overschotten aan betaalde belastingen en voorheffingen 
(naar activa geboekt)  

0 1.119 -1.119 

Geraamde belastingsupplementen (naar verplichtingen 

geboekt) 
 

-5.966 -937 -5.029 

Aanpassingen in verschuldigde belastingen van 

voorgaande boekjaren 
 

-1.026 0 -1.026 

Totaal  -36.779 -26.969 -9.810 
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Uitgestelde belastingen (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

In verband met het ontstaan of de omkering van 

toerekeningsverschillen in de tijd 
 

7.141 4.115 3.026 

Verschillen als gevolg van de waardering van materiële vaste 

activa 

 7.004 6.979 25 

Verschillen uit voorzieningen  -1.056 -1.316 260 

Overige verschillen  1.193 -1.548 2.741 
In verband met wijzigingen in belastingtarieven of de 
verschuldigdheid van nieuwe belastingen  35 0 35 

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  7.176 4.115 3.061 
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Toelichting 9. Winst (verlies) van de periode 

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

  30-06-2009 30-06-2008 Verschil 

Gedeelte minderheidsbelangen  1.055 883 172 

Gedeelte van de Groep  59.968 55.774 4.194 

Totaal winst (verlies) van de periode  61.023 56.657 4.366 

 

Het netto geconsolideerde resultaat van de periode 

bedraagt 61.023 k€, een stijging met 4.366 k€ ten 

opzichte van de vorige periode.  

 

 

 

 

 

Deze evolutie is hoofdzakelijk te verklaren door: 

 de verwerving van Fluxys & Co van kracht op 1 juli 

2008 en door 

 een toegenomen winstbijdrage van de 

terminallingactiviteiten dankzij de uitbreiding van 

de installaties van de LNG-terminal in Zeebrugge 

die op 1 april 2008 in gebruik werden genomen. 

 



 

28 AUGUSTUS 2009 • HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE FLUXYS GROEP – 30 JUNI 2009   47 

 

Toelichting 10. Winst (verlies) per aandeel 

Teller (in duizenden euro’s)  30-06-2009 30-06-2008 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  59.968 55.774 

Winst (verlies)  59.968 55.774 

Verwateringseffect  0 0 

Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette activiteiten toerekenbaar aan de 
houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  59.968 55.774 

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  59.968 55.774 

Winst (verlies)  59.968 55.774 

Verwateringseffect  0 0 

Verwaterde winst (verlies) toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij   59.968 55.774 

    

Noemer (in eenheden)  30-06-2009 30-06-2008 

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  30-06-2009 30-06-2008 

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  85,3472 79,3782 

Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan de houders 
van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  85,3472 79,3782 

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  0 0 

Winst (verlies)  0 0 

Verwateringseffect  85,3472 79,3782 

Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette activiteiten toerekenbaar aan de 
houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  85,3472 79,3782 
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Toelichting 11. Materiële vaste activa 

 

Mutaties van de materiële vaste activa  

 Terreinen Gebouwen 

 

Gastransport-
netten* 

 

Gasopslag* 

Bruto boekwaarde     

Per 31-12-2007 26.666 97.288 1.741.395 312.720 

Investeringen 1.113 70 51.413 7.523 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 111 2.356 409.295 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -378 -587 -6.725 0 

Interne overboekingen 0 2.981 57.403 3.763 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31-12-2008 27.512 102.108 2.252.781 324.006 

Investeringen 371 427 9.474 201 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -48 0 -209 0 

Interne overboekingen 0 309 75.000 119 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30-06-2009 27.835 102.844 2.337.046 324.326 
 

* 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). 

** Een herclassificatie werd uitgevoerd in het 1ste semester van 2009 om de 49% in het LNG-schip – verworven via de 

overname van Fluxys & Co - apart tot uiting te brengen. 
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 (in duizenden euro’s) 

LNG-

terminal* 
Schip** 

Andere 

installaties 

en machines 

Meubilair, 

uitrusting en 

rollend 

materieel 

Overige 

materiële 

vaste activa 

Vaste activa in 

aanbouw & 

vooruitbetalingen 

Totaal 

       

815.716 0 155.349 28.549 233 266.433 3.444.349 

25.679 0 1.915 6.307 0 104.027 198.047 

0 82.286 0 2 76 30 494.156 

0 0 -6.919 -528 0 -7 -15.144 

153.621 0 0 0 0 -217.768 0 

0 0 -111 0 0 0 -111 

995.016 82.286 150.234 34.330 309 152.715 4.121.297 

514 0 192 2.416 0 65.271 78.866 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 -114 -255 0 0 -626 

65 0 0 0 -309 -75.184 0 

0 0 47 0 0 0 47 

995.595 82.286 150.359 36.491 0 142.802 4.199.584 
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Mutaties van de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen 

 

Gastransport-
netten* 

 

Gasopslag* 

Afschrijvingen en bijzondere 

waardeverminderingsverliezen 
    

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

Geboekte afschrijvingen 0 -1.473 -41.827 -7.121 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 -1.789 -265.733 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 587 3.907 0 

Interne overboekingen 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31-12-2008 0 -64.062 -1.311.809 -195.820 

Geboekte afschrijvingen 0 -743 -26.979 -3.679 

Verwervingen als gevolg van bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 129 0 

Interne overboekingen 0 -306 -2.545 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30-06-2009 0 -65.111 -1.341.204 -199.499 

     

Nettoboekwaarde per 30-06-2009 27.835 37.733 995.842 124.827 

Nettoboekwaarde per 31-12-2008 27.512 38.046 940.972 128.186 

     

Waarvan nettoboekwaardes van de vaste activa 

in leasing per 30-06-2009 

0 500 124.364 0 

* 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). 

 

Per 30 juni 2009 heeft de Fluxys Groep investeringen 

gedaan ten belope van 78.866 k€. De belangrijkste 

investeringen zijn: 

 het aanleggen van nieuwe transportleidingen 

(31.538 k€, waarvan 22.259 k€ voor de VTN2-

installaties),  

 de compressiestations (19.501 k€), alsook 

• de uitbreiding van de opslagcapaciteit in Loenhout 

(5.236 k€). 
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 (in duizenden euro’s) 

LNG-

terminal* 
Schip** 

Andere 

installaties 

en machines 

Meubilair, 

uitrusting en 

rollend 

materieel 

Overige 

materiële 

vaste activa 

Vaste activa in 

aanbouw & 

vooruitbetalingen 

Totaal 

 

 

  
    

-567.399 0 -54.203 -20.696 -224 0 -1.900.764 

-12.805 -937 -4.377 -2.014 -8 0 -70.562 

0 -10.996 0 -2 -74 0 -278.594 

0 0 6.919 513 0 0 11.926 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 103 0 0 0 103 

-580.204 -11.933 -51.558 -22.199 -306 0 -2.237.891 

-6.975 -1.017 -2.604 -1.158 0 0 -43.155 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 255 0 0 384 

0 0 2.545 0 306 0 0 

0 0 -37 0 0 0 -37 

-587.179 -12.950 -51.654 -23.102 0 0 -2.280.699 

       

408.416 69.336 98.705 13.389 0 142.802 1.918.885 

414.812 70.353 98.676 12.131 3 152.715 1.883.406 

       

0 0 0 0 0 0 124.864 

** Een herclassificatie werd uitgevoerd in het 1ste semester van 2009 om de 49% in het LNG-schip – verworven via de 

overname van Fluxys & Co - apart tot uiting te brengen. 

 

In het raam van de lopende of geplande investeringen 

heeft de Groep per 30 juni 2009 voor 65,9 M€ 

verbintenissen aangegaan in het kader van de 

«Engineering, Procurement and Construction» 

contracten. 

De geboekte afschrijvingen in deze periode bedragen 

43.155 k€ en weerspiegelen het tempo waarin de 

Groep verwacht om de economische voordelen te 

verbruiken die aan die materiële vaste activa 

verbonden zijn.  

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 12. Immateriële vaste activa 

 

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

    Toepassingssoftware 

Bruto boekwaarde     

Per 31-12-2007, waarvan:     33.580 

Intern ontwikkelde software    25.154 

Van derden verworven software     8.426 

Investeringen, waarvan:    11.206 

   Intern ontwikkeld    11.142 

   Verworven van derden    64 

Overdrachten en buitengebruikstellingen    -147 

Omrekeningsverschillen    0 

Mutaties in de consolidatiekring    -350 

Overige     0 

     

Per 31-12-2008, waarvan:     44.289 

Intern ontwikkelde software    36.296 

Van derden verworven software     7.993 

Investeringen, waarvan    5.221 

   Intern ontwikkeld    4.895 

   Verworven van derden    326 

Overdrachten en buitengebruikstellingen    0 

Omrekeningsverschillen    0 

Mutaties in de consolidatiekring    0 

Overige    0 

     

Per 30-06-2009, waarvan:     49.510 

Intern ontwikkelde software    41.191 

Van derden verworven software     8.319 

     



 

28 AUGUSTUS 2009 • HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE FLUXYS GROEP – 30 JUNI 2009   53 

 

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

    Toepassingssoftware 

Afschrijvingen en waardeverminderingen     

Per 31-12-2007, waarvan:     -19.401 

Intern ontwikkelde software    -13.010 

Van derden verworven software     -6.391 

Toevoegingen aan de afschrijvingen    -7.689 

Overdrachten en buitengebruikstellingen    0 

Mutaties in de consolidatiekring    350 

     

Per 31-12-2008, waarvan:     -26.740 

Intern ontwikkelde software    -20.668 

Van derden verworven software     -6.072 

Toevoegingen aan de afschrijvingen    -3.663 

Overdrachten en buitengebruikstellingen    0 

Mutaties in de consolidatiekring    0 

     

Per 30-06-2009 waarvan:     -30.403 

Intern ontwikkelde software    -23.093 

Van derden verworven software     -7.310 

     

Nettoboekwaarde per 31-12-2008     17.549 

Intern ontwikkelde software    15.628 

Van derden verworven software    1.921 

Nettoboekwaarde per 30-06-2009     19.107 

Intern ontwikkelde software    18.098 

Van derden verworven software    1.009 

 

De immateriële vaste activa omvatten uitsluitend de netto 

boekwaarde van toepassingssoftware met een 

investeringskarakter die door de Groep ontwikkeld of 

verworven werd. Deze software wordt lineair afgeschreven 

over 5 jaar.
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Toelichting 13. Goodwill 

 

Goodwill (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 31-12-2008 

GMSL  3.617 3.230 

Fluxys & Co  402.638 402.638 

SEGEO  4.890 4.890 

Totaal   411.145 410.758 

  

De goodwill op 30-06-2009 betreft de verwerving van  

100% van de dochteronderneming Fluxys & Co in 

2008, de aankoop in 2008 van de GDF-deelneming van 

25% in de dochteronderneming SEGEO en de 

verwerving in 2002 van de dochteronderneming GMSL 

(voor 100%). De evolutie van de GMSL-goodwill vloeit 

voort uit haar waardering in GBP. 

 

Door belangrijke onzekerheden in het regulerend 

kader, zoals vermeld in het jaarverslag van 2008, werd 

de initiële boeking van de kost van de 

bedrijfscombinaties van Fluxys & Co en SEGEO op een 

voorlopige basis vastgesteld. De correctieboekingen 

van deze voorlopige waarden zullen in het 2de semester 

van 2009 afgerond worden. 

 

Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit 

dat de prijs betaald voor de verwerving van Fluxys & 

Co naar boven toe herzienbaar is tot 2015.  Dit laatste 

in de hypothese dat, na afloop van elk beroep, 

wettelijke, regulatorische of juridische beslissingen 

zouden leiden tot een waarde voor de transitactiviteiten 

die hoger is dan de overeengekomen waarde van 350 

M€. Publigas en SUEZ-Tracebel hebben aan Fluxys een 

niet-solidaire waarborg van 250 M€ toegekend ingeval 

van een duurzame minderwaarde voor die 

overeengekomen waarde als gevolg van een 

rechterlijke of administratieve definitieve beslissing. 
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Toelichting 14a. Overige financiële vaste activa 

 

Overige financiële activa (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 31-12-2008 

Tegen kostprijs gewaardeerde aandelen 14.1 2.983 2.983 

Overige financiële activa tegen kostprijs 14.2 24 6 

Totaal  3.007 2.989 

 

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

  30-06-2009 31-12-2008 

Beginsaldo  2.983 388 

    Brutowaarde  3.014 419 

    Niet-opgevraagde bedragen  -31 -31 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen   0 

Verwervingen  0 2.939 

Overdrachten  0 -344 

Wijziging van het integratiepercentage  0 0 

Omrekeningsverschillen  0 0 

Kapitaalsverhogingen   0 0 

    

Eindsaldo  2.983 2.983 

    Brutowaarde  3.014 3.014 

    Niet-opgevraagde bedragen  -31 -31 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen  0 0 

 

14.1. Deze rubriek registreert de aandelen die de 

Fluxys Groep aanhoudt in de vennootschappen Belgian 

Pipe Control NV (25%)*, APX BV (3,84%), C4Gas NV 

(5%) en Transfin NV (0,2%). Aangezien deze 

vennootschappen activiteiten uitoefenen waarbij de 

Fluxys Groep belang heeft, is het de bedoeling deze 

aandelen op lange termijn in portefeuille te houden, 

zonder evenwel controle of een beleidsbepalende 

invloed op deze vennootschappen te kunnen 

uitoefenen. Doordat deze aandelen niet op een actieve 

markt noteren, worden ze tegen aanschaffingsprijs 

gewaardeerd. Tijdens het 1ste semester van 2009 

hebben zich in deze rubriek geen mutaties voorgedaan. 
 

* 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) 

  30-06-2009 31-12-2008 

Beginsaldo  6 6 

    Brutowaarde  6 6 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen  0 0 

Toevoegingen  18 0 

Terugbetalingen  0 0 

Omrekeningsverschillen  0 0 

Overige  0 0 

    

Eindsaldo  24 6 

    Brutowaarde  24 6 

    Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen  0 0 

 

14.2. De in deze rubriek opgenomen activa komen overeen met betaalde huurwaarborgen en BTW-borgsommen. 

 

 

Toelichting 14b. Overige financiële vlottende activa 

 

De Groep is blootgesteld aan wisselrisico’s USD/EUR, 

voornamelijk door haar deelneming in het LNG-schip, 

die opbrengsten in USD oplevert. Om dit risico te 

dekken beschikt de Groep over termijnwissels. Hoewel 

die contracten in grote mate de blootstelling aan USD 

compenseren, respecteren ze de strikte criteria niet 

voor de toepassing van IAS 39 « Financiële 

instrumenten: opname en waardering». 

 

De reële waarde van deze financiële instrumenten is in 

het actief van de balans opgenomen onder deze 

rubriek. 
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Toelichting 15. Voorraden 

 

Boekwaarde van de voorraden (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Voorraden hulpstoffen  56.102 49.174 6.928 

Bruto boekwaarde  62.141 55.314 6.827 

Waardeverminderingen   -6.039 -6.140 101 

     

Voorraden handelsgoederen  9.772 18.492 -8.720

Bruto boekwaarde  17.501 21.094 -3.593 

Waardeverminderingen   -7.729 -2.602 -5.127 

     
Bestellingen in uitvoering  128 315 -187 

Bruto boekwaarde  128 315 -187 

Waardeverminderingen   0 0 0 

     

Totaal  66.002 67.981 -1.979 

 

Globaal gezien dalen de voorraden met 1.979 k€ op 

30-06-2009. 

 

De verhoging verbonden aan de aankoop van materieel 

dat dient gebruikt te worden op het netwerk (+ 6.832 

k€) wordt meer dan gecompenseerd door de verlaging 

van de gasvoorraad nodig om het gasnetwerk in 

evenwicht te houden (- 8.720 k€).  

 

De waardeverminderingen op voorraden vloeien 

hoofdzakelijk voort uit de daling van de gasprijs tijdens 

het 1ste semester van 2009. 

 

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

  30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Voorraadopbouw of -gebruik  3.047 36.818 -33.771 

Geboekte waardeverminderingen  -5.127 -2.817 -2.310 

Teruggenomen waardeverminderingen  101 0 101 

Totaal   -1.979 34.001 -35.980 
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Toelichting 16. Belastingvorderingen 

 

Belastingvorderingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Terug te vorderen belastingen en taksen  5.151 26.125 -20.974 

Totaal 16.1 5.151 26.125 -20.974 

 

16.1. In de rubriek “Belastingvorderingen” worden de 

terug te vorderen belastingen en taksen geboekt. De 

oorzaak van de daling in deze rubriek komt voort uit de 

effectieve teruggave van te veel betaalde voorschotten 

in 2008. 

 

 

Toelichting 17. Handels-en overige vorderingen 

 

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

  30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Netto handelsvorderingen  12.191 25.266 -13.075 

Rentedragende vorderingen  0 0 0 

Overige vorderingen  1.333 6.513 -5.180 

Totaal  13.524 31.779 -18.255 

 

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 worden 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 BTW-voorschot. 
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Toelichting 18. Korte termijnbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten 

 

Korte termijnbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten (in duizenden euro’s) 

 30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

    

Korte termijnbeleggingen 114.403 0 114.403 

    

Geldmiddelen en kasequivalenten 176.436 166.658 9.778 

Overige geldmiddelen en kasequivalenten 0 99.654 -99.654 

Kortlopende rekeningen  173.933 62.214 111.719 

Banktegoeden 2.497 4.782 -2.285 

Kasgeld 6 8 -2 

    

Totaal 290.839 166.658 124.181 

 

De korte termijnbeleggingen omvatten beleggingen in 

de vorm van kortlopend schuldpapier (commercial 

paper) en bankdeposito’s op meer dan drie maanden. 

 

De geldmiddelen en kasequivalenten stemmen in 

hoofdzaak overeen met beleggingen in € onder de 

vorm van schuldpapier waarvan de vervaldatum 

maximaal drie maand bedraagt, termijndeposito’s bij 

kredietinstellingen, banktegoeden in rekening courant 

en kasgelden.  

Tijdens het 1ste halfjaar van 2009 bedroeg de 

gemiddelde rentevoet op geldmiddelen en 

kasequivalenten 1,84%. Het gemiddelde belegde 

kapitaal gedurende deze periode bedroeg 222,59 M€.   

 

De tijdelijke verhoging van de belegde geldmiddelen en 

kasequivalenten wordt verklaard door de opname van 

de tweede schijf (120 M€) van de lening van 400 M€ 

afgesloten bij de EIB. 
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Toelichting 19. Eigen vermogen en dividenden 

 

Per 30-06-2009 bedraagt het eigen vermogen 

toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij 1.279.126 k€. De toename met 

10.292 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 ten belope van 59.968 k€, onder 

aftrek van de baten en lasten die rechtstreeks in het 

eigen vermogen geboekt werden (-491 k€) en de 

uitgekeerde dividenden in 2009 van 49.185 k€ na 

beslissing van de Algemene Vergadering van Fluxys 

NV. 

 

De minderheidsbelangen dalen met 633 k€, 

hoofdzakelijk door de in 2009 uitgekeerde dividenden 

ten bedrage van 1.686 k€, terwijl het aandeel van de 

minderheidsbelangen in het resultaat van de periode 

1.055 k€ bedraagt. 

 

Het totaalbedrag aan dividenden die in de loop van het 

1ste halfjaar 2009 werden uitbetaald, bedraagt  

50.871 k€. 

 

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 0 0 

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

4. Aantal terugbetaalde, omgezette of verminderde 

preferente aandelen (-) 
 0 0 0 

5. Andere toename (afname)  0 0 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 20a. Rentedragende verplichtingen 

 

Langlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Financiële leaseovereenkomsten  118.599 118.599 0 

Overige leningen 20.1 469.785 349.785 120.000 

Overige schulden 20.2 63.669 65.773 -2.104 

Totaal  652.053 534.157 117.896 

 

Kortlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Financiële leaseovereenkomsten  15.700 18.819 -3.119 

Overige leningen 20.1 36.133 81.823 -45.690 

Overige schulden 20.2 100.259 85.858 14.401 

Totaal  152.092 186.500 -34.408 

 

20.1. De rubriek “Overige leningen” stijgt als gevolg 

van een opname van de resterende 120.000 k€ van de 

lening van 400.000 k€ afgesloten bij de Europese 

Investeringsbank (EIB). De daling van de rubriek 

“Overige leningen” bij de kortlopende rentedragende 

verplichtingen is te verklaren door een teruggave van 

uitgegeven schuldpapier. 

 

20.2. In de rubriek “Overige schulden” worden de 

schulden opgenomen die voortvloeien uit het positieve 

verschil tussen de verworven gereguleerde en de 

gefactureerde gereguleerde tarieven alsook uit de 

betwiste bedragen in het kader van de beslissingen van 

de CREG. 

Ter herinnering, bij gebrek aan een definitieve 

rechterlijke beslissing op het ogenblik van afsluiten van 

de rekeningen, en hoewel het standpunt van de CREG 

formeel wordt betwist, heeft de Fluxys Groep beslist 

het voorzichtigheidsprincipe toe te passen en de 

financiële staten van 2009 op te stellen rekening 

houdend met de impact van de betwiste beslissingen 

van de CREG. 

 

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 20b. Overige kortlopende financiële verplichtingen 

 

Een deel van de financiële leasingschulden wordt 

gefinancierd met een kortetermijnkoers. Om de 

blootstelling aan dit risico te beheren, maakt de Groep 

gebruik van swapcontracten op interestvoeten om de 

variabele rentevoet te ruilen tegen een vaste rentevoet 

(5,19%). Hoewel die contracten in grote mate de 

blootstelling aan het interestvoetrisico compenseren, 

respecteren ze de strikte criteria niet voor de 

toepassing van IAS 39 “Financiële instrumenten: 

opname en waardering”. 

 

De reële waarde van deze financiële instrumenten is in 

het passief van de balans opgenomen onder deze 

rubriek. 
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Toelichting 21. Voorzieningen voor personeelsbeloningen en andere voorzieningen 

 

21.1. VOORZIENINGEN (UITGEZONDERD PERSONEELSBELONINGEN) 

 

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

  
Geschillen en 

schadegevallen 

Milieu en 
heraanleg van 

sites 
Totaal 

Voorzieningen per 31-12-2008  99.163 19.864 119.027 

Toevoegingen  47.511 0 47.511 

Bestedingen  -757 -98 -855 

Kosten m.b.t.verdiscontering  0 758 758 

     

Voorzieningen per 30-06-2009, 

waarvan:  
 145.917 20.524 166.441 

Niet-vlottende voorzieningen  7.104 17.086 24.190 

Vlottende voorzieningen  138.813 3.438 142.251 

 

De stijging van de voorzieningen in 2009 is 

voornamelijk het gevolg van de toevoegingen in het 

kader van de beslissingen van de CREG, zowel met 

betrekking tot het toe te passen transittarief als m.b.t. 

de interpretatie van de transitcontracten die onder de 

regulering vallen. Wij verwijzen de lezer naar het 

jaarverslag van 2008 voor verdere inlichtingen omtrent 

dit onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

Verdisconteringsvoet. Er dient aangestipt te worden 

dat de voorzieningen op lange termijn systematisch 

verdisconteerd worden op basis van rentevoeten die  

- in functie van de termijn - als volgt geëvolueerd zijn: 

 

Verdisconteringsvoet  

  30-06-2009 31-12-2008 

1 tot 5 jaar  3,38% 4,40% 

6 tot 10 jaar  4,35% 4,90% 

Boven de 10 jaar  4,95% 5,30% 

 

De herziening van deze verdisconteringsvoeten heeft 

geen significante invloed gehad op de resultaten van 

het eerste semester. 
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21.2. VOORZIENINGEN VOOR PERSONEELSBELONINGEN 

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen (in duizenden euro’s) 

     

Voorzieningen per 31-12-2008    76.985 

Toevoegingen    3.305 

Bestedingen    -4.871 

Overschotten     0 

Kosten m.b.t. verdiscontering    4.468 

Actuarieel verschil    -772 

Verwacht rendement    -2.784 

Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt    1.836 

     

Voorzieningen per 30-06-2009, waarvan    78.167 

Niet-vlottende voorzieningen    73.329 

Vlottende voorzieningen    4.838 

 

De aan de periode toegerekende pensioenkosten 

worden geboekt onder personeelskosten en in de netto 

toevoegingen aan de voorzieningen. De 

verdisconteringsrente wordt verwerkt onder de 

financiële kosten, terwijl het verwachte rendement 

onder financiële opbrengsten wordt geboekt.  

Op 30 juni 2009 bedragen de gecumuleerde actuariële 

verliezen, die in het eigen vermogen en in de 

uitgestelde belastingen werden geboekt, 17.370 k€ 

tegenover 15.534 k€ op einde 2008, wat een evolutie 

over de periode betekent van 1.836 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 %) 

 30-06-2009 31-12-2008 

 Pensioenen Overige 

verplichtingen 

Pensioenen Overige 

verplichtingen 

Verdisconteringsrente 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 

Verwacht rendement 6,00% - 5,30% - 

Verwacht loonstijgingspercentage 4,00% 4,00% 4,20% 4,20% 

Stijgingspercentage van medische kosten - 3,00% - 3,20% 

 

Het verwachte rendementspercentage van de 

dekkingsactiva wordt vastgesteld in functie van hun 

opsplitsing per categorie van activa, waarbij elke 

categorie zijn geschat rendementspercentage heeft. 
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Toelichting 22. Uitgestelde belastingverplichtingen 

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

  30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Waardering van de materiële vaste activa  310.515 317.518 -7.003 

Te ontvangen opbrengsten  5.846 5.807 39 

Herwaardering van financiële instrumenten  4.733 3.946 787 

Fiscaal verrekenbare tegoeden  0 0 0 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen of niet-

aanvaarde voorzieningen 

 
9.368 8.972 396 

Overige normatieve verschillen  -678 1.342 -2.020 

Totaal  329.784 337.585 -7.801 

 

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 waarde 

van de materiële vaste activa. Dit verschil is toe te 

schrijven aan het feit dat de materiële vaste activa in 

de geconsolideerde financiële staten werden geboekt 

tegen de reële waarde welke 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 23. Belastingverplichtingen 

 

Belastingverplichtingen (in duizenden euro’s) 

  30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Te betalen belastingen en taksen  18.676 8.361 10.315 

Totaal  18.676 8.361 10.315 

 

In de rubriek “Belastingverplichtingen” worden de 

verschuldigde belastingen en taksen geboekt. De 

stijging in deze rubriek is toe te schrijven aan een 

tijdsgebonden fenomeen. De tweede voorafbetaling 

inzake vennootschapsbelasting werd immers gedaan op 

10 juli, terwijl de laatste voorafbetaling op 20 

december wordt betaald. 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 24. Kortlopende handelsschulden en overige schulden 

 

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

  30-06-2009 31-12-2008 Verschil 

Handelsschulden  47.912 80.649 -32.737 

Schulden m.b.t. sociale lasten en bezoldigingen  28.182 19.101 9.081 

Overige schulden   5.772 3.909 1.863 

Totaal  81.866 103.659 -21.793 

 

De daling van de kortlopende verplichtingen is het 

gevolg van een gevoelige daling van de schulden ten 

aanzien van onze leveranciers omwille van het boeken 

van een belangrijk volume investeringsfacturen in de 

maand december 2008. 
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Toelichting 25. Voorwaardelijke activa en passiva & rechten en verbintenissen van de 
Groep 

 

VOORWOORD 

 

Hieronder worden enkel de nieuwe rechten en 

verbintenissen weergegeven evenals diegene die een 

evolutie van betekenis hebben gekend ten opzichte van 

de laatste jaarafsluiting. 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 2008. 

 

 

25.1. GESCHILLEN 

 

Zoals vermeld in het voorwoord van het jaarverslag 

van 2008 heeft Fluxys beroep aangetekend tegen de 

tariefbeslissingen van de CREG voor de periode 2008-

2011. 

 

Bij gebrek aan een definitieve rechterlijke beslissing op 

het ogenblik van afsluiten van de rekeningen, en 

hoewel het standpunt van de CREG formeel wordt 

betwist, heeft de Fluxys Groep beslist, het 

voorzichtigheidsprincipe toe te passen en de 

samengevatte financiële staten van het 1ste semester 

2009 op te maken rekening houdend met de gevolgen 

van de betwiste beslissingen van de CREG. 

 

 

25.2. ONGEVAL VAN GHISLENGHIEN 

 

Op 16 januari 2009 werd Fluxys, als rechtspersoon, 

door de Raadkamer naar de correctionele rechtbank 

doorverwezen. Fluxys wordt als één van de veertien 

verdachten vervolgd voor voornamelijk 

tenlasteleggingen van onopzettelijke doding en het 

onopzettelijk toebrengen van lichamelijke letsels door 

een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. 

 

De pleidooien voor de correctionele rechtbank in 

Doornik zullen starten op 14 september 2009. 

 

De correctionele rechtbank van Doornik zou in principe 

begin 2010 een vonnis vellen. 

 



 

28 AUGUSTUS 2009 • HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE FLUXYS GROEP – 30 JUNI 2009   69 

 

Toelichting 26. Significante transacties tussen verbonden partijen 

 

De Groep Fluxys wordt gecontroleerd door de 

vennootschap Publigas. 

 

In het eerste semester van 2009 omvatten de 

geconsolideerde rekeningen verrichtingen die de Fluxys 

Groep in het kader van zijn gewone bedrijfsuitoefening 

heeft met geassocieerde ondernemingen die niet 

worden geconsolideerd. Deze verrichtingen worden 

onder marktconforme voorwaarden uitgevoerd en 

betreffen hoofdzakelijk transacties met de bedrijven 

van SUEZ-Tractebel en BPC. 

In het eerste semester van 2008 betroffen de 

transacties tussen verbonden partijen voornamelijk de 

gerealiseerde verrichtingen met de Groep SUEZ, zijnde 

met Distrigas voor de transport-, opslag- en 

terminallingdiensten, Distrigas & C° voor de diensten 

verbonden aan gastransport, Finpipe dat met Fluxys 

leasingcontracten heeft afgesloten, Electrabel voor de 

levering van elektriciteit en Cosutrel waarbij de Groep 

Fluxys leningen heeft afgesloten. 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 30-06-2009 (in duizenden euro’s) 

 Joint ventures 
Geassocieerde 

vennoot-
schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 240 0 240 

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 0 0 

2.1. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 

2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 

3. Handels- en overige vorderingen 0 209 0 209 

3.1. Klanten 0 209 0 209 

3.2. Financiële leaseovereenkomsten  0 0 0 0 

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

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 

II. Passiva met verbonden partijen 0 503 0 503 
1. Kort en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 0 0 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 

1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 

1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 

1.4. Overige leningen 0 0 0 0 

2. Handels- en overige schulden 0 503 0 503 

2.1. Handelsschulden 0 347 0 347 

2.2. Overige schulden 0 156 0 156 

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 

0 381 0 381 

4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 0 0 
5. Transfers m.b.t. financieringsovereenkomsten 0 0 0 0 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 31-12-2008 (in duizenden euro’s) 

 Joint ventures 
Geassocieerde 

vennoot-
schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 337 0 337 

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 0 0 

2.1. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 

2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 

3. Handels- en overige vorderingen 0 306 0 306 

3.1. Klanten 0 217 0 217 

3.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 

3.3. Overige vorderingen 0 89 0 89 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 0 0 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 

II. Passiva met verbonden partijen 0 909 0 909 
1. Kort en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 0 0 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 

1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 

1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 

1.4. Overige leningen 0 0 0 0 

2. Handels- en overige schulden 0 909 0 909 

2.1. Handelsschulden 0 752 0 752 

2.2. Overige schulden 0 157 0 157 

3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 0 0 

III. Transacties tussen verbonden partijen per 30-06-2008    

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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Toelichting 27. Gesegmenteerde informatie 

 

De Fluxys Groep volgt zijn activiteiten op via een 

opdeling in de volgende segmenten: transport-, opslag- 

en terminallingactiviteiten in België, en overige 

activiteiten. 

 

Deze segmenten vormen de basis voor het opstellen 

van de gesegmenteerde informatie. 

 

De transportactiviteiten omvatten het geheel van de 

diensten die onder de gaswet (1) vallen en verband 

houden met het vervoer 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 in Loenhout en in 

Zeebrugge. 

 

De terminallingactiviteiten omvatten het geheel van de 

diensten die onder de gaswet (1) vallen en verband 

houden met de LNG-terminal in België in Zeebrugge. 

Het segment ‘overige activiteiten’ omvat andere door 

de Fluxys Groep verstrekte diensten zoals het beheer 

van Hub Zeebrugge, de deelneming in de terminals IZT 

en ZPT (2) in België en de deelneming in installaties 

voor aardgastransport buiten België (BBL-installaties), 

het charteren van het LNG-schip, dispatching-diensten, 

de verkoop van software-oplossingen aan 

aardgasproducenten, diensten aan shippers en traders, 

alsook werkzaamheden voor derden en in het kader 

van de kathodische bescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 30-06-2009 (in duizenden euro’s) 

 Transport Opslag Terminalling Overige 
Eliminatie 

tussen 
segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 244.438 23.046 47.696 35.368  350.548 

Transacties met andere segmenten 4.947 1.310 2.992 3.498 -12.747 0 

Overige exploitatiebaten 1.127 141 244 2.263  3.775 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -12.745 -426 -5.022 -1.413  -19.606 

Diensten en diverse goederen -60.811 -7.541 -13.293 -8.203 12.747 -77.101 

Personeelslasten -40.527 -6.331 -5.815 -3.032  -55.705 

Overige exploitatielasten -1.173 -404 -1.069 -122  -2.768 

Netto toevoegingen aan de 

afschrijvingen 
-33.026 -3.761 -7.191 -2.840  -46.818 

Netto toevoegingen aan de 
voorzieningen voor risico's en kosten -46.859 -21 15 1.775  -45.090 

Netto toevoegingen aan de 
waardeverminderingen  -5.005 0 -21 2  -5.024 

Winst (verlies) uit voortgezette 
activiteiten 50.366 6.013 18.536 27.296 0 102.211 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

     0 

Financiële opbrengsten      6.608 

Waardeschommelingen op financiële 

instrumenten  
     2.318 

Financieringskosten      -20.511 
Winst (verlies) na netto 
financiële resultaten uit 
voortgezette activiteiten  

     90.626 

Winstbelastingen      -29.603 

Winst (verlies) van de periode      61.023 
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De stijging van het operationeel resultaat met betrekking 

tot de transportactiviteit ten opzichte van het eerste 

semester 2008 vloeit voornamelijk voort uit de overname 

door Fluxys van de commercialisering van de 

gastransitcontracten van Fluxys & Co. 

 

Die stijging is te plaatsen tegenover de stijging van de 

financieringslasten die eveneens hun oorsprong vinden in 

deze aanschaffing.  

 

De terminallingactiviteiten nemen toe dankzij de 

uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge.  

 

Het resultaat van de overige activiteiten van de Groep 

stijgt ten opzichte van het 1ste halfjaar van 2008, 

hoofdzakelijk dankzij de opbrengsten van het LNG-schip 

verworven door de overname van Fluxys & Co op  

01-07-2008. 

 

 

Gesegmenteerde balans (activiteiten) per 30-06-2009 (in duizenden euro’s) 

 
Transport Opslag Terminalling Overige 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.149.576 176.465 419.754 173.090 0 1.918.885 

Immateriële vaste activa 18.926 168 13 0 0 19.107 

Goodwill 0 0 0 3.617 407.528 411.145 

Netto handelsvorderingen 9.754 0 199 2.238 0 12.191 

Vorderingen uit financiële lease   0 0 0 31.033 0 31.033 

Voorraden 65.251 0 149 602 0 66.002 

Overige activa   0 0 0 0 329.382 329.382 

      2.787.745 

       

Rentedragende verplichtingen   267.917 6.800 103.138 0 426.290 804.145 

Overige verplichtingen 0 0 0 0 1.983.600 1.983.600 

      2.787.745 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30-06-2008 (in duizenden euro’s) 

 
Transport 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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Gesegmenteerde balans (activiteiten) per 31-12-2008 (in duizenden euro’s) 

 
Transport Opslag Terminalling Overige 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.111.227 170.951 425.390 175.838 0 1.883.406 

Immateriële vaste activa 17.383 151 15 0 0 17.549 

Goodwill 0 0 0 3.230 407.528 410.758 

Netto handelsvorderingen 15.545 0 223 9.498 0 25.266 

Vorderingen uit financiële lease  0 0 31.579 0 31.579 

Voorraden 67.018 0 177 786 0 67.981 

Overige activa 0 0 0 0 225.063 225.063 

      2.661.602 

       

Rentedragende verplichtingen  273.081 1.570 94.385 0 351.621 720.657 

Overige verplichtingen  0 0 0 0 1.940.945 1.940.945 

      2.661.602 

 

 

 

 

Toelichting 28. Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Geen enkele gebeurtenis die zich na balansdatum heeft 

voorgedaan, heeft gevolgen van wezenlijke betekenis 

op de voorgestelde financiële staten. 
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4. Verslag van de Commissaris 
 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de 

bijgevoegde geconsolideerde verkorte balans, de 

geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening, het 

geconsolideerd verkort overzicht van het 

totaalresultaat,  het geconsolideerd verkort 

mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het 

geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht en 

selectieve toelichtingen 1 tot 28 (gezamenlijk de 

“tussentijdse financiële informatie”) van FLUXYS NV 

(“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen 

(samen “de Groep”) voor de zes maanden eindigend op 

30 juni 2009.  

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 van de 

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 Instituut van de 

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 2009 niet is 

opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse 

financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 
 
 

28 augustus 2009 

 
 
De Commissaris 
 
 
 

 

 

 

 

_______________________________ 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers
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