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1 Tussentijds jaarverslag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2011 
 
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 2011 en een beschrijving geeft van zowel de 
voornaamste risico’s en onzekerheden voor Fluxys en zijn dochterbedrijven als de 
belangrijkste transacties met verbonden partijen. 

 
Brussel, 31 augustus 2011 
 
Michel Vermout     Walter Peeraer 
Lid van het directiecomité    Voorzitter van het directiecomité 
Chief Financial Officer    Chief Executive Officer 
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1.1 Belangrijke gebeurtenissen in het eerste semester van 
2011 

 

1.1.1 Activiteiten en diensten 
 

Vervoerde volumes  
In het eerste semester van 2011 vervoerde Fluxys in zijn net 7% minder aardgas dan in 

dezelfde periode vorig jaar. De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt 

daalden met 15% terwijl de vervoerde volumes voor andere markten nagenoeg op hetzelfde 

niveau bleven. De evolutie in de vervoerde volumes heeft geen rechtstreekse invloed op de 

omzet: die wordt hoofdzakelijk bepaald door de gereserveerde capaciteit.  

 

Bij de vervoerde energie voor verbruik op de Belgische markt (99 TWh, tegenover 116 TWh in 

dezelfde periode vorig jaar) kon de economische heropleving bij de industrie maar gedeeltelijk 

het effect van de zachte temperaturen en het minderverbruik van de elektriciteitscentrales 

compenseren. 

 De distributienetbeheerders (47% van de afnames in België), die het aardgas verder 

vervoeren naar KMO’s en huishoudens, namen 17% minder af van het Fluxys-net. Die 

daling is voornamelijk toe te schrijven aan de toepassing van energiebesparende 

maatregelen en aan de bijzonder zachte temperaturen. De eerste jaarhelft van 2011 

kende 1153 graaddagen (indicator voor de verwarmingsbehoefte), tegenover 1595 

graaddagen in dezelfde periode vorig jaar en een gemiddelde van 1429 graaddagen in 

de eerste semesters van de afgelopen 30 jaar.  

 De elektriciteitscentrales (28% van de afnames in België) verbruikten 23% minder, 

maar zitten daarmee op het niveau van 2008 en 2009. Het eerste semester van 2010 

was immers een periode waarin de productie van elektriciteit met aardgas bijzonder 

hoog was. De aardgasprijs nam in de eerste helft van 2011 in de energiemix echter 

een minder voordelige positie in.  
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 De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net (25% van 

de afnames in België) verbruikten 6% meer en kwamen daarmee weer nagenoeg op 

hetzelfde niveau als vóór de financiële en economische crisis. 

 

Om aardgas aan te trekken voor de Belgische markt is het ook nodig om aardgasstromen aan 

te trekken die doorheen België vervoerd worden op weg naar hun eindbestemming. Zo kreeg in 

de eerste helft van 2011 circa 60% van het aardgas dat vervoerd werd in België een andere 

bestemming en werd het afgeleverd aan de grenspunten naar Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk, Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg. Met 136 TWh bleven de 

vervoerde volumes nagenoeg dezelfde als in het eerste semester van 2010 (137 TWh).  
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Vervoerstarieven aangepast  
In maart 2011 heeft het hof van beroep in Brussel de CREG-beslissing van december 2009 over 

de gereguleerde vervoerstarieven nietig verklaard wat betreft het specifieke ingangstarief met 

compressie voor de grenspunten van ’s  Gravenvoeren, Zelzate 1 en Hilvarenbeek/Poppel. In 

het verlengde daarvan keurde de CREG in juni 2011 een nieuw gereguleerd tarief goed dat van 

toepassing is sinds 1 mei 2011 en loopt tot het einde van de huidige regulatoire periode op 31 

december 2011. In het nieuwe tarief is het specifieke ingangstarief met compressie afgeschaft 

en zijn de compressiekosten verrekend in het vervoerstarief. 

 

Langetermijncontracten voor opslag Loenhout  
Opslagcapaciteit kon in België tot voor kort alleen op basis van jaarcontracten worden geboekt 

en er gold een prioriteitsregel voor systeemgebruikers die de Belgische markt bevoorraden. 

Beide regels beperkten de concurrentiemogelijkheden van de opslag in Loenhout op de 

Noordwest-Europese markt ondanks de zeer gunstige tarieven.  

 

De Gaswet1 is op het vlak van opslag aangepast in lijn met de nieuwe Europese Verordeningen 

over toegang tot de netten en bevoorradingszekerheid. Langetermijncontracten zijn nu 

mogelijk en de vroegere prioriteit voor systeemgebruikers die de Belgische markt bevoorraden 

is vervangen door de verplichting voor opslaggebruikers om in geval van nood aardgas en/of 

capaciteit ter beschikking te stellen voor de bevoorrading van beschermde verbruikers in 

België. 

 

Parallel heeft Fluxys voor de opslag in Loenhout een nieuw standaard opslagcontract, een 

nieuw toegangsreglement en een nieuw dienstenprogramma uitgewerkt. In overleg met de 

CREG is de markt geraadpleegd over de documenten en de aangepaste voorstellen worden 

begin september 2011 ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. Fluxys verwacht om in het 

najaar voor langetermijncapaciteit een boekingsronde te organiseren voor alle 

                                                                  
1 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 
zoals later gewijzigd. 
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geïnteresseerde marktpartijen en langetermijncontracten rond te hebben tegen de start van 

het volgende opslagseizoen in april 2012.  

 

Voor het opslagseizoen 2011-2012 verkocht Fluxys 700 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit. 

De opslagcapaciteit in Loenhout werd immers over een periode van 4 jaar (2008-2011) 

progressief in schijven van 25 miljoen kubieke meter per jaar opgetrokken van 600 tot 700 

miljoen kubieke meter.  

 
Mei 2011 recordmaand op LNG-terminal in Zeebrugge  
In het eerste semester van 2011 loste Fluxys LNG 41 schepen op de LNG-terminal in 

Zeebrugge. Uitschieter was de maand mei, met 11 geloste schepen die circa 1,7 miljoen 

kubieke meter LNG (40,8 miljoen MWh) aanbrachten, ongeveer 30% meer dan het totale 

volume dat bij het vorige record in augustus 2010 werd gelost. 
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€ 142 miljoen investeringen  
Fluxys plant in 2011 projecten voor een bedrag van € 270 miljoen en in het eerste semester is 

in totaal € 142 miljoen geïnvesteerd. Een overzicht van de belangrijkste projecten in 2011: 

 De laatste fase in de uitbreiding van de capaciteit van de ondergrondse opslag in Loenhout. 

 Op de LNG-terminal in Zeebrugge wordt sedert de herfst van 2010 gewerkt aan een 

zeewaterhervergasser (open rack vaporizer), die de warmte van het zeewater gebruikt om 

het LNG te hervergassen. 

 De vernieuwing van compressiestations en de uitbreiding van compressiecapaciteit (2009 – 

2014). 

 De verdere afwerking van leidingen waarvoor de werken al in 2010 werden gestart (Gent 

Zeehaven, Eynatten-Opwijk, Péronnes-Leernes-Dampremy), samen goed voor 200 

kilometer nieuwe leidingen. 

 Werken in de zone Zeebrugge voor bijkomende mogelijkheden om de 

aardgassamenstelling bij te sturen, met onder meer aanpassingen op de vroegere site 

voor piekopslag en de aanleg van een nieuwe leiding in de Zeebrugse achterhaven (4,5 

kilometer). 

 Nieuwe aansluitingen voor een elektriciteitscentrale in Marcinelle, alsook voor industriële 

afnemers (Leuven, Feluy, Tienen en Lessines), en voor nieuwe 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties (Virginal en Langerbrugge).  
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1.1.2 Business development 
 

Het Fluxys-net is een centrale draaischijf in de internationale aardgasstromen op de 

Noordwest-Europese markt. De onderneming nam in het eerste semester van 2011 diverse 

initiatieven om die draaischijfrol verder te ontwikkelen en zo de bevoorradingszekerheid en de 

goede werking van de markt te versterken. 

 

Versterking centrale rol van de zone Zeebrugge  
De zone Zeebrugge heeft een centrale rol in de draaischijffunctie van het Fluxys-net. Samen 

met Emden in het noorden van Duitsland is Zeebrugge de belangrijkste aanleveringszone van 

aardgas in Noordwest-Europa. De aanlandingscapaciteit in Zeebrugge stemt overeen met 

ongeveer 10% van de totale grenscapaciteit die nodig is om de Europese Unie te bevoorraden. 

Fluxys heeft verschillende projecten lopen om de centrale rol van de zone Zeebrugge verder te 

versterken. 

 

Tweede aanlegsteiger op LNG-terminal. De raad van bestuur heeft beslist om een tweede 

aanlegsteiger op de LNG-terminal te bouwen. Aan de steiger zullen schepen kunnen aanmeren 

met een capaciteit tot 217.000 kubieke meter LNG. In september 2011 begint het Havenbestuur 

Zeebrugge met de werken voor de onderwaterstructuur en Fluxys LNG plant om de 

aanlegsteiger in 2014 in gebruik te nemen.  

 

5de opslagtank op LNG-terminal. Op 3 februari 2011 startte Fluxys LNG de bindende fase van 

zijn marktbevraging om te peilen naar de interesse voor bijkomende capaciteit op de LNG-

terminal in Zeebrugge. Fluxys LNG verwacht om tegen het einde van het jaar met 

terminalgebruikers bindende capaciteitsreserveringen af te sluiten. In dat kader zal Fluxys de 

investeringsbeslissing voorbereiden om bij voldoende capaciteitsreserveringen een 5de 

opslagtank op de LNG-terminal te bouwen. 
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LNG-schepen van het Q-Max type. Vanaf september 2011 zullen op de LNG-terminal ook LNG-

schepen van het Q-Max type hun lading kunnen lossen. Dat zijn de grootste LNG-schepen in de 

omvaart en hebben een laadcapaciteit van 266.000 kubieke meter LNG.  

 

Verbinding Duinkerke-Zeebrugge. Fluxys bereidt ook een verbinding tussen Duinkerke en 

Zeebrugge voor, met een nieuw interconnectiepunt tussen Frankrijk en België in Alveringem 

en een leiding van Alveringem naar Maldegem om het nieuwe interconnectiepunt met de zone 

Zeebrugge te verbinden. Het project ligt in het verlengde van de nieuwe LNG-terminal die in 

Duinkerke zal worden gebouwd, een project geïnitieerd door Electricité de France en waarin 

ook Fluxys’ moederbedrijf Fluxys G en Total participeren.  

 

In 2010 lanceerde Fluxys samen met de Franse vervoersnetbeheerder GRTgaz de eerste fase 

van een marktbevraging om te peilen naar de interesse voor een nieuwe pijpleiding met 

vervoerscapaciteit van Frankrijk naar België. In het najaar van 2011 gaat de marktbevraging de 

fase in om met geïnteresseerde systeemgebruikers bindende langetermijncontracten te 

sluiten. Fluxys is in 2011 gestart met de voorbereiding van de vergunningsprocedures en 

contacten om rekening te kunnen houden met lokale of specifieke vereisten en zodoende klaar 

te kunnen zijn met de nieuwe infrastructuur bij de geplande ingebruikneming van de LNG-

terminal in Duinkerke in 2015. 

 

De nieuwe verbinding zou opnieuw een stap zijn in de diversificatie van de 

bevoorradingsbronnen voor Noordwest-Europa. Met het aardgas dat per schip zal toekomen in 

Duinkerke en de leiding die daar vandaag al toekomt vanuit Noorse aardgasvelden trekken we 

nieuwe aardgasstromen aan naar België en kunnen we de bevoorradingszekerheid van West-

Vlaanderen, en meer in het bijzonder van de regio Ieper, versterken. Bovendien zouden de 

netgebruikers via het Fluxys-net in alle flexibiliteit kunnen kiezen welke bestemming ze willen 

geven aan hun gasstromen uit Frankrijk en de LNG-terminal in Duinkerke in het bijzonder. 
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Invoering eengemaakt entry/exit-systeem eind 2012  
In het verlengde van marktbevragingen in 2010 zijn Fluxys en de CREG overeengekomen om 

eind 2012 een eengemaakt entry/exit-systeem in te voeren voor toegang tot het Fluxys-net. Met 

het nieuwe systeem zullen gebruikers voor het geheel van de vervoersdiensten nog soepeler 

capaciteit in het Belgische net kunnen boeken en gebruiken. De systeemgebruikers, de 

distributienetbeheerders en de bedrijven die rechtstreeks op het Fluxys-net zijn aangesloten 

worden uitgebreid geconsulteerd bij de uitwerking van het nieuwe systeem. 

 

Nauwere samenwerking met andere netbeheerders  
Fluxys onderzoekt sinds 2010 met ondermeer de Nederlandse en Duitse 

vervoersnetbeheerders Gasunie en Open Grid Europe de mogelijkheden om de onderlinge 

samenwerking te verdiepen. Een eerste resultaat is een belangrijke vereenvoudiging: vanaf 

medio september 2011 kunnen marktpartijen in één enkele stap grensoverschrijdende 

capaciteit kopen om aardgas te vervoeren tussen de spotmarkt in Zeebrugge en het virtuele 

trading-punt NetConnect in Duitsland. 

 

Voorts heeft Fluxys in april 2011 met Gasunie een intentieverklaring ondertekend om de 

ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten te bestuderen. 
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Marktontwikkeling voor aardgas als brandsof voor vervoer  
Fluxys is in België via diverse initiatieven actief betrokken in de ontwikkeling van een markt 

voor aardgas als brandstof voor vervoer. 

 

Wegvervoer. Gecomprimeerd aardgas (Compressed Natural Gas - CNG) is bijzonder 

interessant als brandstof voor voertuigen doordat de verbranding ervan nagenoeg geen fijn stof 

meebrengt en de CO2-uitstoot 20 tot 25% lager ligt dan bij wagens op benzine. Fluxys is daarom 

lid van een werkgroep samen met verschillende geïnteresseerde partijen om aardgas te 

ruggensteunen als de schoonste brandstof voor voertuigen en de belemmeringen daarvoor 

weg te werken.  

 

Vervoer over zee. Door vloeibaar aardgas (LNG) als scheepsbrandstof te gebruiken, zou het 

vervoer over zee zijn uitstoot van broeikasgassen en zwavel aanzienlijk kunnen verminderen. 

Fluxys neemt in die optiek deel aan een studie om te onderzoeken of LNG kan worden gebruikt 

als brandstof voor schepen in maritieme gebieden met strenge regels voor de zwaveluitstoot. 

Die studie wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Ook werkt Fluxys mee aan een 

studie om te onderzoeken of er in de Belgische havens infrastructuur voor LNG-bevoorrading 

kan worden aangelegd. 
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1.1.3 Cassatieberoep tegen arrest hof van beroep in zaak Ghislenghien 
 

Het hof van beroep in Bergen heeft in zijn arrest van 28 juni 2011 Fluxys als 

medeverantwoordelijke veroordeeld voor de ramp in Ghislenghien. Fluxys heeft een 

voorziening in cassatie ingeleid omdat de onderneming van oordeel is dat het arrest van het hof 

een radicale wijzing inhoudt ten opzichte van de vaste rechtspraak over aansprakelijkheid. Het 

arrest schept bovendien een gevaarlijk precedent voor de veilige exploitatie van het 

aardgasvervoersnet. Veiligheid bij werken in de nabijheid van leidingen is immers een zaak van 

iedereen die erbij betrokken is en niet alleen van de beheerder van de infrastructuur. 

 

De voorziening in cassatie van Fluxys heeft geen impact op de afhandeling van de 

schadevergoedingen voor de slachtoffers. Het hof van beroep heeft immers de burgerlijke 

voorlopige vorderingen van de zaak Ghislenghien uitvoerbaar verklaard en een college van 

gerechtsdeskundigen aangesteld om de schadevergoedingsdossiers verder af te handelen. 

Fluxys en zijn verzekeraars blijven zich constructief opstellen en hebben in augustus gezorgd 

voor de vereffening van hun deel van de voorlopige schadevergoedingen.  
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1.2 Financiële toestand 
 

1.2.1 Inleiding 
 

Boekhoudkundige principes en methodes 
De boekhoudkundige principes en methodes in de halfjaarlijkse staten 2011 zijn dezelfde als in 

de meest recente jaarlijkse financiële staten. 

 

Mutaties van de consolidatiekring 
De buitengewone algemene vergaderingen van Fluxys NV (10 mei 2011) en van zijn 100%-

dochteronderneming Guimard NV (9 mei 2011) hebben beslist om Guimard te doen opslorpen 

door Fluxys NV. Guimard was eigenaar van het gebouw dat Fluxys gebruikt om een deel van 

zijn centrale diensten te huisvesten. De vereenvoudigde fusie kadert in de herschikking van de 

structuur van de groep Fluxys die in 2010 werd doorgevoerd. De transactie heeft geen impact 

op de geconsolideerde financiële staten. 

 

Herschikking van de groepsstructuur 
In september 2010 werd de structuur van de groep Fluxys herschikt. De 

dochterondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL die verkocht werden op 30 

september 2010 hebben in het eerste semester 2010 nog bijgedragen tot de geconsolideerde 

winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ten belope van 15 M€. Hiermee dient rekening te 

worden gehouden bij de vergelijking met het eerste semester 2011. Fluxys en zijn 

dochterondernemingen worden gecontroleerd door Fluxys G. 
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1.2.2 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening  
 

Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

  30.06.2011 30.06.2010 

Bedrijfsopbrengsten  311.029 344.979 

Overige exploitatiebaten  5.574 4.262 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -27.302 -15.792 

Diensten en diverse goederen  -66.331 -67.675 

Personeelslasten  -59.591 -59.944 

Overige exploitatielasten2  -3.147 -34.889 

Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen  -59.058 -57.412 

Nettotoevoegingen aan de voorzieningen  6.763 -7.733 

Bijzondere waardeverminderingen  0 2.261 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   107.937 108.057 

Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten  476 179 

Financiële opbrengsten  6.516 9.391 

Financieringskosten  -25.936 -26.198 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

 88.993 91.429 

Winstbelastingen  -30.187 -27.808 

Winst (verlies) van de periode  58.806 63.621 

Gedeelte Fluxys  58.806 63.393 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 228 

    

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in €  83,6934 90,2217 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in €  83,6934 90,2217 

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

  30.06.2011 30.06.2010 

Netto resultaat over de periode  58.806 63.621 

Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na 
uitdiensttreding  

2.658 2.407 

Omrekeningsverschillen  0 439 

Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  

-904 -819 

Andere componenten van het totaalresultaat  1.754 2.027 

Totaalresultaat van de periode  60.560 65.648 

Gedeelte Fluxys  60.560 65.420 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 228 

 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2011 bedragen  

311.029 k€ tegenover 344.979 k€ voor de eerste helft van 2010, wat een daling betekent van 

33.950 k€. 

 

De opbrengsten worden uitgesplitst in: 

 295.799 k€ (of 95,1%) afkomstig van de gereguleerde activiteiten, namelijk het vervoer en 

de opslag van aardgas en terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas in België; dit is een 

daling van 11.669 k€ in vergelijking met dezelfde periode in 2010. Die daling is een gevolg 

van de eenmalige impact op 2010 van de beslissing om de activiteiten in de 

piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten. Overeenkomstig de tariefwetgeving werden 

de kosten voor buitengebruikstelling van die infrastructuur alsook het hierop niet-

afgeschreven gedeelte van de Regulated Asset Base in de tarieven als regulatoir actief 

geboekt in 2010. De opbrengsten uit de vervoers- en terminallingactiviteiten nemen 

voornamelijk toe als gevolg van de transacties voor het in evenwicht houden van het 

netwerk alsook door het aanrekenen van het energieverbruik van de activiteiten aan de 

klant. 
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 15.230 k€ (of 4,9%) van de andere bedrijfsactiviteiten van de onderneming, een daling met 

22.281 k€ ten opzichte van de eerste helft van 2010. We herinneren eraan dat de overige 

bedrijfsopbrengsten in het eerste semester 2010 eveneens de opbrengsten bevatten die 

voortvloeiden uit de ondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL. De wijziging in de 

consolidatiekring verklaart de hierboven vermelde daling. 

 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten bedraagt 107,9 M€ voor het eerste semester 2011, tegenover 108,1 M€ voor 

het eerste semester 2010. Die laatste bevatte de hierboven vermelde eenmalige impact van de 

sluiting van de piekopslaginstallatie in Dudzele en de bijdrage van de ondernemingen Fluxys 

Europe, Huberator en GMSL. Daarentegen heeft de toename van het geïnvesteerde kapitaal en 

van het toegestane rendement in de gereguleerde activiteiten als gevolg van de stijgende 

evolutie van de quotering van de lineaire obligaties (OLO) het resultaat gunstig beïnvloed. 

 

 

Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat is gedaald met 2.316 k€ in vergelijking met 

dezelfde periode in 2010. Die daling is hoofdzakelijk het gevolg van de inning, in 2010, van de 

dividenden uit de deelneming in Interconnector (UK) Ltd. Die laatste werd naar de groep  

Fluxys G getransfereerd naar aanleiding van de verkoop van Fluxys Europe op 30 september 

2010. 

 

Winstbelastingen. De stijging met 2.379 k€ van deze last is hoofdzakelijk te wijten aan de 

daling van de notionele intresten die aftrekbaar zijn van de belastbare basis en aan de definitief 

belaste inkomsten die in 2010 werden ontvangen. 
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1.2.4 Geconsolideerde verkorte balans  
 
ACTIVA (in duizenden €) 

  30.06.2011 31.12.2010 

I. Vaste activa  2.904.148 2.827.466 

Materiële vaste activa  2.530.728 2.444.505 

Immateriële vaste activa  293.351 295.353 

Overige financiële vaste activa  39 39 

Vorderingen uit financiële lease   27.370 27.370 

Leningen en vorderingen   52.660 60.199 

II. Vlottende activa  600.872 724.267 

Voorraden  47.062 51.902 

Overige financiële vlottende activa  24.984 24.368 

Vorderingen uit financiële lease   859 1.718 

Belastingvorderingen  13.542 2.525 

Handels- en overige vorderingen  59.635 59.998 

Korte termijnbeleggingen  54.143 18.592 

Geldmiddelen en kasequivalenten  396.724 559.173 

Overige vlottende activa  3.923 5.991 

Totaal der activa  3.505.020 3.551.733 

 

Vaste activa. De toename van de vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van de investeringen 

die tijdens het eerste semester werden gerealiseerd (141.934 k€) en die voornamelijk 

betrekking hebben op de aanleg van vervoersleidingen (64.656 k€, waaronder de VTN2-

infrastructuur (44.473 k€)), de compressiestations (58.565 k€) en ook de uitbreiding van de 

opslagcapaciteit in Loenhout (5.765 k€). 

 

In dit semester bedragen de afschrijvingen op de materiële vaste activa 55.227 k€. 
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Vlottende activa. De gebruikte geldmiddelen in het kader van de gerealiseerde investeringen 

in het eerste semester verklaren de daling in de vlottende activa. 

 
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 

  30.06.2011 31.12.2010 

I. Eigen vermogen  1.306.696 1.400.717 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  

1.306.696 1.400.716 

Maatschappelijk kapitaal en agio  60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves   1.246.386 1.340.406 

Minderheidsbelangen  0 1 

II. Langlopende verplichtingen  1.764.121 1.761.342 

Rentedragende verplichtingen  1.175.190 1.161.314 

Voorzieningen  28.848 29.016 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  54.276 58.925 

Uitgestelde belastingverplichtingen  505.807 512.087 

III. Kortlopende verplichtingen  434.203 389.674 

Rentedragende verplichtingen  133.081 86.366 

Voorzieningen  174.672 178.796 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  3.665 3.965 

Overige kortlopende financiële verplichtingen  2.992 3.005 

Belastingverplichtingen  17.258 15.129 

Kortlopende handels- en overige schulden  97.537 100.314 

Overige kortlopende verplichtingen  4.998 2.099 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  3.505.020 3.551.733 

 

Kortlopende verplichtingen. De stijging van de rentedragende verplichtingen vloeit enerzijds 

voort uit financiële schulden die werden aangegaan om tegemoet te komen aan de 

thesauriebehoeften op korte termijn en, anderzijds, uit de regulatoire verplichtingen op korte 

termijn. 
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Eigen vermogen. Het eigen vermogen is tijdens het semester als volgt geëvolueerd: 

 
Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden €) 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 

houders van  
eigenvermogens-

instrumenten van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het 
eigen vermogen 

EINDSALDO OP 31.12.2010 1.400.716 1 1.400.717 

1. Totaalresultaat van de periode 60.560 0 60.560 

2. Uitgekeerde dividenden -154.580 -1 -154.581 

3. Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 

4. Overige toename (afname) 0 0 0 

EINDSALDO OP 30.06.2011 1.306.696 0 1.306.696 

 

1.2.5 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

  (in duizenden €) 

 30.06.2011 30.06.2010 

Geldmiddelen bij het begin van de periode  559.173 530.414 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten3 124.454 167.019 

Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten4 -143.279 -205.561 

Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten5 -143.624 -7.324 

Transfer naar activa aangehouden voor verkoop 0 -2.572 

Nettowijziging van de geldmiddelen -162.449 -48.438 

Geldmiddelen bij het einde van de periode  396.724 481.976 

 

                                                                  
3 De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de beweging in de behoefte aan 
werkkapitaal en de betaalde belastingen. 
4 Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen. 
5 Die stromen bevatten de betaalde dividenden. 
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1.2.6 Vooruitzichten 2011 
 

Gelet op de gereguleerde aard van zijn activiteiten en behoudens onvoorziene omstandigheden, 

verwacht Fluxys op het einde van het boekjaar 2011 een dividend te kunnen uitkeren dat 

vergelijkbaar is met dat van 2010 uitgezonderd eenmalige elementen. 
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1.3 Corporate governance 
 

1.3.1 Uitbreiding van de raad van bestuur 
 

Op 30 maart 2011 werd Caisse de dépôt et placement du Québec voor 10% aandeelhouder van 

Fluxys G, het moederbedrijf van Fluxys. Publigas behield daarbij een aandeel van 90% in  

Fluxys G. Als gevolg daarvan heeft de algemene vergadering van Fluxys NV op 10 mei 2011 op 

voorstel van Caisse de dépôt et placement du Québec Macky Tall aangesteld als niet-

uitvoerend bestuurder bij Fluxys. Vandaag, 31 augustus 2011, heeft de raad van bestuur van 

Fluxys NV, op voorstel van de raadgevende comités, de vervanging goedgekeurd van Macky Tall 

in de raad en zijn comités door Yves Rheault, voorgedragen door Caisse de dépôt et placement 

du Québec. 

 

De algemene vergadering van Fluxys NV op 10 mei 2011 heeft eveneens Hélène Deslauriers 

aangesteld als onafhankelijk6 en niet-uitvoerend bestuurder op voorstel van de raad van 

bestuur, na advies van de bevoegde raadgevende comités. Daarmee heeft Fluxys vandaag 20 

bestuurders. Ook de samenstelling van de raadgevende comités werd aangepast.  

 

 

                                                                  
6 Onafhankelijke bestuurders beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 1, 45° van de Gaswet. 
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1.3.2 Aanpassing van de statuten 
 

De buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2011 heeft de statuten aangepast om ze in 

lijn te brengen met nieuwe toepasselijke regelgeving:  

 wet van 20 december 2010 over de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders 

van genoteerde vennootschappen, 

 reparatiewet van 5 april 2011 tot wijziging van de wet van 20 december 2010. 

 

1.3.3 Aanpassing van het corporate governance charter 
 

De raad van bestuur van 25 mei 2011 heeft het corporate governance charter van Fluxys 

aangepast om het in lijn te brengen met de wijzigingen in de statuten door de buitengewone 

algemene vergadering van 10 mei 2011. 

 

1.3.4 Waarborg in het kader van de overname van Distrigas & C° 
 

Gedeeltelijke overname waarborg door Caisse de dépôt et placement du Québec   
Bij de overname van Distrigas & C° door Fluxys in juni 2008 kenden de toenmalige 

referentieaandeelhouders aan Fluxys een waarborg toe met betrekking tot de waarde van de 

activiteiten voor grens-tot-grensvervoer die werden gekocht. Publigas nam die waarborg 

volledig over bij de overdracht van de Electrabel-deelneming in Fluxys in 2010. In het raam van 

de wijziging in de kapitaalstructuur van Fluxys G op 30 maart 2011 heeft Caisse de dépôt et 

placement du Québec 10% van die waarborg overgenomen. 

 

De gedeeltelijke overname van de waarborg werd geregeld via een overeenkomst waarin 

Fluxys partij is en dus door de raad van bestuur van Fluxys diende te worden goedgekeurd. 

Gelet op de aard van de partijen die bij de overeenkomst betrokken waren, heeft de raad van 

bestuur een comité van onafhankelijke bestuurders geactiveerd om over de overeenkomst een 

gemotiveerd schriftelijk advies op te stellen in de zin van artikel 524 van het Wetboek van 

Vennootschappen. Het comité werd samengesteld uit drie onafhankelijke bestuurders: 
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Monique Lievens, André Farber en Walter Nonneman. Het comité heeft een positief advies 

uitgebracht en op basis daarvan heeft de raad van bestuur de overeenkomst goedgekeurd. 

 

 
1.4 Voornaamste risico’s en onzekerheden  

voor het tweede semester 2011 
 

 

Dit hoofdstuk vermeldt de risico’s en onzekerheden die nieuw zijn of een significante evolutie 

hebben gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2010. 

 

Juridische risico’s 
Wat het ongeval van Ghislenghien betreft, werd Fluxys als rechtspersoon vervolgd voor de 

correctionele rechtbank van Doornik voor onder meer het onopzettelijk doden of onopzettelijk 

toebrengen van letsels door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. De correctionele 

rechtbank in eerste aanleg sprak Fluxys vrij en oordeelde dat de onderneming geen enkele 

fout beging. Het openbaar ministerie tekende beroep aan tegen het vonnis in eerste aanleg en 

vocht verschillende vrijspraken aan, waaronder die van Fluxys. 

 

In januari 2011 hernam het proces in beroep voor het hof van beroep in Bergen. Fluxys 

betwistte in zijn besluiten en pleidooien opnieuw alle aanklachten tegen de onderneming. Op 

28 juni 2011 veroordeelde het hof van beroep in Bergen Fluxys echter als 

medeverantwoordelijke voor de ramp in Ghislenghien. Fluxys is van oordeel dat dit arrest een 

radicale wijzing inhoudt ten opzichte van de vaste rechtspraak en heeft dan ook op 11 juli 2011 

een voorziening in cassatie ingeleid (zie ook p. 17). 
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2 Verkorte halfjaarlijkse financiële staten van 
Fluxys en zijn dochterondernemingen volgens 
IFRS op 30 juni 2011 
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2.1 Algemene inlichtingen over de vennootschap 
 

2.1.1 Benaming en maatschappelijke zetel van de vennootschap 
 

De maatschappelijke zetel van de moederonderneming, Fluxys NV, is gevestigd in België, 

Kunstlaan 31 te 1040 Brussel. 

 

2.1.2 Activiteiten van Fluxys en zijn dochterondernemingen 
 

Fluxys en zijn dochterondernemingen hebben als hoofdactiviteiten het vervoer en de opslag van 

aardgas en de terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas in België. Die activiteiten worden 

gereguleerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). 

 

Fluxys en zijn dochterondernemingen verzorgen eveneens aanvullende diensten die verwant 

zijn met de voornoemde hoofdactiviteiten. 

 

Voor meer informatie over die activiteiten verwijzen we de lezer naar het jaarlijks financieel 

verslag 2010 evenals naar het tussentijds jaarverslag.  
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2.2 Verkorte financiële staten 
 

A. Geconsolideerde verkorte balans 
 

Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 31.12.2010 

I. Vaste activa  2.904.148 2.827.466 

Materiële vaste activa 11 2.530.728 2.444.505 

Immateriële vaste activa 12 293.351 295.353 

Overige financiële vaste activa  39 39 

Vorderingen uit financiële lease   27.370 27.370 

Leningen en vorderingen 13 52.660 60.199 

II. Vlottende activa  600.872 724.267 

Voorraden 15 47.062 51.902 

Overige financiële vlottende activa 14 24.984 24.368 

Vorderingen uit financiële lease   859 1.718 

Belastingvorderingen 16a 13.542 2.525 

Handels- en overige vorderingen 16b 59.635 59.998 

Korte termijnbeleggingen 17 54.143 18.592 

Geldmiddelen en kasequivalenten 17 396.724 559.173 

Overige vlottende activa  3.923 5.991 

Totaal der activa  3.505.020 3.551.733 
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Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 31.12.2010 

I. Eigen vermogen 18 1.306.696 1.400.717 
Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij  

1.306.696 1.400.716 

Maatschappelijk kapitaal en agio  60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves  1.246.386 1.340.406 

Minderheidsbelangen  0 1 

II. Langlopende verplichtingen  1.764.121 1.761.342 

Rentedragende verplichtingen 19 1.175.190 1.161.314 

Voorzieningen 21 28.848 29.016 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 21 54.276 58.925 

Uitgestelde belastingverplichtingen 22 505.807 512.087 

III. Kortlopende verplichtingen  434.203 389.674 
Rentedragende verplichtingen 19 133.081 86.366 
Voorzieningen 21 174.672 178.796 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 21 3.665 3.965 

Overige kortlopende financiële verplichtingen 20 2.992 3.005 

Belastingverplichtingen 23 17.258 15.129 

Kortlopende handels- en overige schulden 24 97.537 100.314 

Overige kortlopende verplichtingen  4.998 2.099 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  3.505.020 3.551.733 
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B. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

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

 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 

Bedrijfsopbrengsten 4 311.029 344.979 

Overige exploitatiebaten  5.574 4.262 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 5 -27.302 -15.792 

Diensten en diverse goederen 5 -66.331 -67.675 

Personeelslasten 5 -59.591 -59.944 

Overige exploitatielasten 5 -3.147 -34.889 

Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen 5 -59.058 -57.412 

Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 5 6.763 -7.733 

Bijzondere waardeverminderingen 5 0 2.261 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   107.937 108.057 
Reële waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 6 

476 179 

Financiële opbrengsten 7a 6.516 9.391 

Financieringskosten 7b -25.936 -26.198 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat   

88.993 91.429 

Winstbelastingen 8 -30.187 -27.808 

Winst (verlies) van de periode 9 58.806 63.621 

Gedeelte Fluxys  58.806 63.393 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 228 

    

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 10 83,6934 90,2217 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 10 83,6934 90,2217 
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C. Geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat 
 

Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 

Netto resultaat over de periode 9 58.806 63.621 
Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na 
uitdiensttreding 

21 2.658 2.407 

Omrekeningsverschillen  0 439 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  

-904 -819 

Andere componenten van het totaalresultaat  1.754 2.027 

Totaalresultaat van de periode  60.560 65.648 

Gedeelte Fluxys  60.560 65.420 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 228 
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D. Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen  
 

    

 

 
 

Maatschappelijk kapitaal 
 
 

Agio 
Niet uitgekeerd 

resultaat 

I. Herwerkt eindsaldo per 31.12.2009 60.272 38 1.316.800 

1. Totaalresultaat van de periode   63.393 

2. Uitgekeerde dividenden   -49.185 

3. Wijzigingen in de consolidatiekring   -8.913 

4. Andere wijzigingen    

II. Eindsaldo per 30.06.2010 60.272 38 1.322.095 

III. Eindsaldo per 31.12.2010 60.272 38 1.344.759 

1. Totaalresultaat van de periode   58.806 

2. Uitgekeerde dividenden   -154.580 

3. Wijzigingen in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen   -23 

IV. Eindsaldo per 30.06.2011 60.272 38 1.248.962 
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   (in duizenden euro’s) 

Overige reserves 
Omrekenings-

verschillen 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan houders 

van eigenvermogens-
instrumenten van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het  
eigen vermogen 

-6.808 -1.219 1.369.083 19.912 1.388.995 

1.588 439 65.420 228 65.648 

  -49.185 -450 -49.635 

  -8.913 -19.087 -28.000 

  0  0 

-5.220 -780 1.376.405 603 1.377.008 

-4.353 0 1.400.716 1 1.400.717 

1.754  60.560 0 60.560 

  -154.580 -1 -154.581 

  0  0 

23  0  0 

-2.576 0 1.306.696 0 1.306.696 
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E. Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

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

 30.06.2011 30.06.2010 

I. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 559.173 514.389 

II. Nettokasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten 124.454 167.019 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 158.483 210.391 

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 107.937 108.057 

1.2. Aanpassingen voor niet-geldelijke posten 52.041 63.368 

1.2.1. Afschrijvingen 59.058 57.412 

1.2.2. Voorzieningen -6.763 7.733 

1.2.3. Bijzondere waardeverminderingen 0 -2.261 

1.2.4. Omrekeningsverschillen 0 140 
1.2.5. Overige aanpassingen voor niet-geldelijke posten  -254 344 

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal -1.495 38.966 

1.3.1. Toename (afname) in voorraden 4.840 5.304 

1.3.2. Toename (afname) in belastingvorderingen -11.017 -941 
1.3.3. Toename (afname) in handelsvorderingen en overige 
vorderingen 

363 -949 

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa 2.068 3.452 

1.3.5. Toename (afname) in belastingschulden 2.129 15.923 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden -2.777 12.251 

1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen 2.899 3.926 

2. Kasstromen met betrekking tot andere bedrijfsactiviteiten -34.029 -43.372 

2.1. Verschuldigde belastingen -37.271 -45.883 
2.2. Ontvangen rente met betrekking tot beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten 

3.747 2.615 

2.3. Overige instromen (uitstromen) met betrekking tot andere 
bedrijfsactiviteiten 

-505 -104 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2011 30.06.2010 

III. Nettokasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -143.279 -205.561 

1. Verwervingen -143.763 -241.604 
1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste activa te 

verwerven 
-143.763 -202.622 

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

0  0 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven 0  -38.982 

2. Overdrachten 484 32.116 
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van de materiële en 

immateriële vaste activa7 
484 32.116 

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

 0 0 

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

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten 0 3.927 

IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten -143.624 -181.234 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen 85.191 114.722 

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 859 698 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa1 7.539 -50.761 
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële 

instrumenten 
0 0 

1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële 
verplichtingen 

76.793 164.785 

 

                                                                  
7 De kasstromen die voortvloeien uit de overdracht van vaste activa werden in 2010 sterk beïnvloed door de 
buitengebruikstelling van de piekopslaginstallatie in Dudzele. Die buitengebruikstelling heeft echter de boeking 
van een regulatoir actief veroorzaakt, wat de kasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten in 
omgekeerde zin heeft beïnvloed. 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2011 30.06.2010 

2. Terugbetaalde kasstromen m.b.t. financiering -16.202 -50.649 

2.1. Aankoop van minderheidsbelangen 0 -28.000 

2.2. Aankoop van eigen aandelen 0 0 

2.3. Terugbetaling van financiële leaseschulden -3.856 -3.520 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële instrumenten 0 0 

2.5. Terugbetaling van andere financiële verplichtingen -12.346 -19.129 

3. Rente -22.481 -21.762 

3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit -22.654 -21.884 

3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit 173 122 

4. Betaalde dividenden -154.581 -49.635 

5. Toename (-) / afname (+) van korte termijnbeleggingen -35.551 -173.910 

V. Nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten -162.449 -219.776 

VI. Transfers naar activa aangehouden voor verkoop 0 -2.572 

VII. Geldmiddelen en kasequivalenten, slotbalans 396.724 292.041 
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2.3 Toelichtingen 
 

Toelichting 1. Algemene informatie 
 

Toelichting 1a. Verklaring van overeenstemming met IFRS 
 

De samengevatte financiële staten van het eerste semester 2011 van Fluxys en zijn 

dochterondernemingen 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 maakten het voorwerp 

uit van een beperkt nazicht door de commissaris. 

 

Ze bevatten een selectie verklarende toelichtingen en dienen in parallel gelezen te worden met 

de geconsolideerde financiële staten op 31 december 2010. 

 

Ze 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 Fluxys en zijn dochterondernemingen hebben 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 

financiële instrumenten, de waardering van de voorzieningen en in het bijzonder de 
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voorzieningen voor geschillen, alsook de pensioenverplichtingen en daarmee gelijkgestelde 

verplichtingen. 

Gelet op de onzekerheden waarmee elk waarderingsproces gepaard gaat, stellen Fluxys en zijn 

dochterondernemingen hun 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 ook haar beoordelingsvermogen om de meest 

aangewezen boekhoudkundige verwerking van bepaalde activiteiten vast te leggen voor de 

betrokken boekhoudkundige probleemstellingen waarvoor de geldende IFRS-normen en 

interpretaties geen afdoende uitsluitsel geven. 

 

Bij gebrek aan definitieve rechterlijke beslissingen op het moment van het afsluiten van de 

rekeningen, blijft de impact van de tariefbeslissingen, die in 2008 door de CREG werden 

genomen, op de financiële staten van 2008 en 2009 onveranderd.  

 

Toelichting 1c. Datum van vrijgave voor bekendmaking 
 

De raad van bestuur van Fluxys NV heeft de IFRS-conforme halfjaarlijkse financiële staten van 

Fluxys en zijn dochterondernemingen op 31 augustus 2011 vastgelegd. 

 

Toelichting 1d. Wijzigingen of aanvullingen aan de boekhoudkundige principes en 
methodes 
 

De boekhoudkundige principes en berekeningsmethodes die voor de halfjaarlijkse financiële 

staten 2011 werden gebruikt, zijn identiek aan die van de meest recente jaarlijkse financiële 

staten.  
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Toelichting 2. Seizoensgebonden karakter van de activiteiten in de 
tussentijdse periode 
 

Ondanks het feit dat bijvoorbeeld bepaalde vervoersdiensten seizoensgebonden kunnen 

onderschreven worden, wordt het bedrijfsresultaat van de activiteiten die aan de Gaswet zijn 

onderworpen nauwelijks beïnvloed door een seizoensgebonden karakter van de activiteiten.  

 

Het bedrijfsresultaat van die 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 die marge echter worden verminderd of 

aangevuld door de verschillen op de beheersbare kosten die voortkomen uit het in rekening 

brengen van een voorafgaandelijk bepaalde efficiëntiefactor.  

 

Die verschillen zijn echter moeilijk te waarderen in de loop van het boekjaar en worden aldus in 

resultaat genomen op het einde van het jaar. 

 

 

Toelichting 3. Verwervingen , overdrachten en herstructureringen 
 
1. Wijzigingen in de consolidatiekring 
 

Guimard NV. De buitengewone algemene vergaderingen van Fluxys en van zijn 100%-

dochteronderneming Guimard hebben beslist over te gaan tot de absorptie via vereenvoudigde 

fusie van Guimard door Fluxys NV. 

 

Guimard NV was eigenaar van het gebouw dat door Fluxys wordt gebruikt om een deel van zijn 

centrale diensten te huisvesten. 
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Die vereenvoudigde fusie kadert in de herschikking van de groepsstructuur die in 2010 werd 

doorgevoerd en heeft geen impact op de geconsolideerde financiële staten. 

 

2. Herschikking van de groepsstructuur 
 

In september 2010 werd de structuur van de groep Fluxys herschikt. De 

dochterondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL die verkocht werden op 30 

september 2010 hebben in het eerste semester 2010 nog bijgedragen tot de geconsolideerde 

winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ten belope van 15 M€. Hiermee dient rekening te 

worden gehouden bij de vergelijking met het eerste semester 2011. 

 

 

Toelichting 4. Bedrijfsopbrengsten 
 
Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun aard (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 
Vervoer in België 4.1 220.793 191.463 29.330 
Opslag in België 4.1 20.707 71.683 -50.976 
Terminalling in België 4.1 54.299 44.322 9.977 
Overige bedrijfsopbrengsten 4.2 15.230 37.511 -22.281 
Totaal  311.029 344.979 -33.950 

 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester van 2011 bedragen 311.029 k€ tegenover 

344.979 k€ voor het eerste semester van 2010, wat een daling betekent van 33.950 k€. 

 

De vervoersdiensten, opslag en LNG-terminalling in België vallen onder de Gaswet. 

 

De opbrengsten uit die diensten dienen een voldoende rendement te verzekeren op het 

geïnvesteerde kapitaal, de eraan verbonden exploitatielasten te dekken, ook rekening houdend 

met productiviteitsinspanningen die de netwerkbeheerder dient te leveren, alsook de 
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toegestane afschrijvingen en de kosten verbonden aan de buitengebruikstelling van activa 

opgenomen in de Regulated Asset Base, tegenover de investeringen van het boekjaar. 

 

4.1. De opbrengsten uit de vervoersactiviteit gaan in stijgende lijn ten opzichte van het 1ste 

halfjaar van 2010. Die toename is voornamelijk een gevolg van de transacties voor het in 

evenwicht houden van het netwerk alsook door het aanrekenen van het energieverbruik van de 

activiteiten aan de klant. 

 

De opbrengsten uit de opslagactiviteit werden in de eerste jaarhelft van 2010 positief beïnvloed 

door een eenmalige factor, nl. de impact van de beslissing om de activiteiten in de 

piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten. Overeenkomstig de tariefwetgeving werden de 

kosten voor buitengebruikstelling van die infrastructuur alsook het hierop niet-afgeschreven 

gedeelte van de Regulated Asset Base in de tarieven als regulatoir actief geboekt in 2010.  

 

De stijging van de opbrengsten uit terminallingactiviteiten loopt parallel met de evolutie van de 

kosten van de activiteit, vooral op het vlak van kosten inzake energieverbruik. 

 

4.2. De overige bedrijfsopbrengsten daalden met 22.281 k€. We herinneren eraan dat de 

overige bedrijfsopbrengsten in het eerste semester 2010 eveneens de opbrengsten bevatten 

die voortvloeiden uit de ondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL. De wijziging in de 

consolidatiekring verklaart de hierboven vermelde daling. 
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Toelichting 5. Exploitatielasten 
 

Exploitatielasten met uitsluiting van nettotoevoegingen aan afschrijvingen,  
waardeverminderingen en voorzieningen 

(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 5.1 -27.302 -15.792 -11.510 
Diensten en diverse goederen 5.2 -66.331 -67.675 1.344 
Personeelslasten  -59.591 -59.944 353 
Overige exploitatielasten  5.3 -3.147 -34.889 31.742 
Totaal  -156.371 -178.300 21.929 
Waarvan kosten verbonden met gewone 
huurovereenkomsten 

 -6.541 -6.252 -289 

 

5.1. Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 
 

In deze rubriek worden de aankopen van aardgas geboekt, nodig om het aardgasnetwerk in 

evenwicht te houden evenals het aardgas voor eigen verbruik van Fluxys en zijn 

dochterondernemingen, 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 aardgasnetwerk. 
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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 en 

tenslotte kosten van tijdelijk en ondersteunend personeel. 

 

De diensten en diverse goederen van het 1e halfjaar van 2011 dalen ten opzichte van het 1e 

halfjaar van 2010, hoofdzakelijk door een verminderde kost inzake honoraria tegenover derden, 

betaalde vergoedingen en kosten van tijdelijk en ondersteunend personeel. 

 

5.3. Overige exploitatielasten 
 

De overige exploitatielasten omvatten de onroerende voorheffing, de lokale belastingen en de 

minderwaarden bij overdracht of buitengebruikstelling van materiële vaste activa (-338 k€ per 

30 juni 2011 tegenover -31.921 k€ per 30 juni 2010).  

 

De afname in deze rubriek vloeit voort uit de minderwaarden naar aanleiding van de beslissing 

die in het eerste semester 2010 werd genomen om de activiteiten van de piekopslaginstallatie 

in Dudzele stop te zetten. 
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Nettotoevoegingen aan afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen 

(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 
Afschrijvingen 5.4 -59.058 -57.412 -1.646 
Immateriële vaste activa  -3.831 -4.172 341 
Materiële vaste activa  -55.227 -53.240 -1.987 
Waardeverminderingen 5.5 0 2.261 -2.261 
Op voorraden  0 2.280 -2.280 
Op handelsvorderingen  0 -19 19 
Voorzieningen voor risico's en kosten 5.6 6.763 -7.733 14.496 
Totaal  -52.295 -62.884 10.589 

 

5.4. Afschrijvingen 
 

De immateriële vaste activa die voortvloeien uit de bedrijfscombinatie Distrigas & C° en op het 

actief van de balans zijn opgenomen, hebben een onbepaalde gebruiksduur en hebben aldus 

niet het voorwerp uitgemaakt van toevoegingen aan de afschrijvingen in het eerste semester 

2011, net als in 2010.  

 

De toename van de geboekte afschrijvingen op materiële vaste activa is het resultaat van de 

ingebruikname van nieuwe investeringen. 

 

5.5. Waardeverminderingen 
 

De terugname van waardeverminderingen op voorraden per 30 juni 2010 was hoofdzakelijk een 

gevolg van de stijging van de aardgasprijzen die in het 1e semester van 2010 werd vastgesteld. 
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5.6. Voorzieningen voor risico’s en kosten 
 

De voorzieningen voor risico’s en kosten bevatten in het eerste semester 2010 de aanleg van 

een voorziening bestemd voor de dekking van de ontmantelingskosten van de 

piekopslaginstallatie in Dudzele (10.500 k€). De bestedingen die in het eerste semester 2011 

werden geboekt, betreffen voornamelijk kosten voor de wederinstaatstelling van sites die 

gesloten worden en de definitieve maatregelen voor het buiten gebruik stellen van leidingen. 

 

 

Toelichting 6. Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 
 

Deze rubriek registreert hoofdzakelijk de kosten verbonden aan het gebruik en de 

schommelingen van de reële waarde van de dekkingsinstrumenten voor wisselkoersrisico’s 

(USD) die Fluxys en zijn dochterondernemingen lopen op de opbrengsten van het LNG-schip, 

aan- en verkoopopties op de vennootschap Fluxys & Co alsook de IRS-dekkingsinstrumenten 

(Interest Rate Swaps) die gebruikt worden in het kader van de financiële leasingovereenkomst 

VTN. 
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Toelichting 7a. Financiële opbrengsten 
 

Financiële opbrengsten (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 

Dividenden uit niet-geconsolideerde 
ondernemingen 7.1 

0 3.927 -3.927 

Financiële opbrengsten uit 
leasingovereenkomsten 

 
173 122 51 

Rente op beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten en interest 
swaps 

7.2 
3.747 2.615 1.132 

Verwachte opbrengsten uit pensioenfondsen 7.3 2.562 2.597 -35 
Andere financiële opbrengsten  34 130 -96 
Totaal  6.516 9.391 -2.875 

 

7.1. De dividendopbrengsten die in het eerste semester 2010 werden ontvangen uit niet-

geconsolideerde ondernemingen vloeiden voort uit de deelneming in Interconnector (UK), die 

op 30 september 2010 naar de groep Fluxys G werd getransfereerd via de verkoop van Fluxys 

Europe. 

  

7.2. De evolutie van de financiële opbrengsten op beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en 

kasequivalenten vloeit hoofdzakelijk voort uit een impact van de eliminatie van de intragroeps-

opbrengsten in 2010 in het kader van de leningen die werden toegestaan aan Fluxys Europe. De 

evolutie van het thesaurievolume (+24,5 M€) en van de gemiddelde verkregen rendementen 

(+11 basispunten) verklaart het resterende deel van de evolutie. 

 

7.3. Zie Toelichting 21. 
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Toelichting 7b. Financieringskosten 
 

Financieringskosten (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 

Rentekosten op schulden 7.4 -22.654 -21.884 -770 
Desactualisering van de voorzieningen 7.5 -2.743 -4.080 1.337 
Overige financieringskosten  -539 -234 -305 
Totaal  -25.936 -26.198 262 

 

7.4. De kosten van schulden bestaan grotendeels uit rente op de financiële lease-

overeenkomsten Troll en VTN, op de leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank, op 

de publieke obligatielening alsook op de financieringen op korte termijn met het oog op het 

dekken van de financiële behoeften van Fluxys en zijn dochterondernemingen. 

 

De stijging van de rentekosten op schulden vloeit hoofdzakelijk voort uit de toegenomen 

volumes van en de intrestvoeten op de regulatoire verplichtingen. 

 

7.5. De kosten met betrekking tot de verdiscontering van de voorzieningen zijn gedaald. Die 

evolutie wordt beschreven in Toelichting 21. 
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Toelichting 8. Winstbelastingen 
 

Uitsplitsing van de winstbelastingen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 

Verschuldigde belastingen  -37.271 -45.883 8.612 
Uitgestelde belastingen  7.084 18.075 -10.991 
Totaal 8.1 -30.187 -27.808 -2.379 

 

8.1. De winstbelastingen vallen 2.379 k€ hoger uit dan in het 1e semester van 2010. Dat 

verschil is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van de notionele intresten die aftrekbaar zijn 

van de belastbare basis en aan de dividenden die in 2010 werden ontvangen onder het regime 

van de definitief belaste inkomsten. 

 
Verschuldigde belastingen (in duizenden euro’s) 
 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 
Belastingen op het resultaat van het boekjaar -37.326 -46.069 8.743 

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen -46.516 -23.474 -23.042 
Overschotten aan betaalde belastingen en voorheffingen 
(naar activa geboekt) 

11.066 0 11.066 

Geraamde belastingsupplementen (naar verplichtingen 
geboekt) 

-1.876 -22.595 20.719 

Aanpassingen in verschuldigde belastingen van voorgaande 
boekjaren 

55 186 -131 

Totaal -37.271 -45.883 8.612 
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Uitgestelde belastingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 
In verband met het ontstaan of de omkering 
van toerekeningsverschillen in de tijd 

 7.084 18.075 -10.991 

Verschillen uit de waardering van vaste activa 8.2 8.886 18.395 -9.509 
Verschillen uit voorzieningen  -3.187 -454 -2.733 
Overige verschillen  1.385 134 1.251 
In verband met wijzigingen in 
belastingtarieven of de onderworpenheid van 
nieuwe belastingen 

 0 0 0 

In verband met wijzigingen van 
boekhoudkundige principes en fundamentele 
fouten 

 0 0 0 

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

 0 0 0 

Totaal  7.084 18.075 -10.991 

 

8.2. Op 30 juni 2010 werden de uitgestelde belastingen die zijn ontstaan uit de waardering van 

de vaste activa beïnvloed door de geboekte minderwaarden in het kader van de beslissing om 

de activiteiten van de piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten.  
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Toelichting 9. Winst (verlies) van de periode 
 
Winst (verlies) van de periode (in duizenden euro’s) 
 30.06.2011 30.06.2010 Verschil 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 228 -228 
Gedeelte van de groep 58.806 63.393 -4.587 
Totale winst (verlies) van de periode 58.806 63.621 -4.815 

 

Het netto geconsolideerd resultaat van de periode bedraagt 58.806 k€, een daling met 4.815 k€ 

ten opzichte van de vorige periode. 

 

Die evolutie is hoofdzakelijk te verklaren door de bijdrage van de ondernemingen Fluxys 

Europe, Huberator en GMSL in het resultaat van het eerste semester 2010. Die ondernemingen 

werden per 30 september 2010 verkocht in het kader van de herschikking van de 

groepsstructuur. 

 

De gerealiseerde investeringen en de opwaartse evolutie van de quoteringen van de lineaire 

obligaties (OLO) zorgden in het eerste semester 2011 voor een toename van het rendement van 

de gereguleerde activiteiten. Daardoor werd de impact van de eenmalige factor op het 

resultaat van de vorige periode, nl. de sluiting van de piekopslaginstallatie in Dudzele, 

gecompenseerd.  
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Toelichting 10. Winst (verlies) per aandeel 
 

Teller (in duizenden euro’s) 30.06.2011 30.06.2010 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van 
de moedermaatschappij 

58.806 63.393 

Winst (verlies) 58.806 63.393 

Verwateringseffect 0 0 

Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

58.806 63.393 

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 58.806 63.393 

Winst (verlies) 58.806 63.393 

Verwateringseffect 0 0 

Verwaterde winst (verlies) toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  58.806 63.393 

Noemer (in eenheden) 30.06.2011 30.06.2010 

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 aandeel in euro 30.06.2011 30.06.2010 
Winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

83,6934 90,2217 

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

83,6934 90,2217 

Winst (verlies) per aandeel uit stopgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

0 0 

Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit stopgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 

0 0 

Winst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 83,6934 90,2217 

Verwaterde winst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij 

83,6934 90,2217 
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Toelichting 11. Materiële vaste activa 
 
Mutaties van de materiële vaste activa  

 Terreinen Gebouwen 

 
Aardgasvervoers-

netten* 
 

Aardgasopslag* 

Bruto boekwaarde     
Per 31.12.2009 29.633 104.712 2.668.179 332.053 
Investeringen 1.614 1.573 37.150 7.867 
Ontvangen subsidies 0 0 0 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

6.282 20.957 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -45 -4.935 -4.635 -73.981 
Interne overboekingen 0 5.668 40.158 -12.246 
Wijzigingen in de consolidatiekring -951 -1.000 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 31.12.2010 36.533 126.975 2.740.852 253.693 
Investeringen 223 79 32.334 488 
Ontvangen subsidies 0 0 0 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -45 0 -616 0 
Interne overboekingen 0 528 240.359 5.840 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 30.06.2011 36.711 127.582 3.012.929 260.021 
 
 

 

 

 

 

 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 
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Per 30 juni 2011 hebben Fluxys en zijn dochterondernemingen investeringen gedaan ten 

bedrage van 141.934 k€. De belangrijkste investeringen zijn de aanleg van vervoersleidingen 

(64.656 k€, waarvan 44.473 k€ voor de VTN2-infrastructuur), de compressiestations 

(58.565 k€), alsook de uitbreiding van de opslagcapaciteit in Loenhout (5.765 k€). 

 

In het raam van de lopende of geplande investeringen hebben Fluxys en zijn 

dochterondernemingen per 30 juni 2011 voor een bedrag van 98,1 M€ overeenkomsten 

aangegaan in het kader van Engineering, Procurement and Construction-contracten. 

 (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal* Schip 

Andere 
installaties 

en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend 
materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

      
996.084 100.367 151.542 36.902 250.670 4.670.142 

547 76 3.054 3.691 309.765 365.337 
0 0 0 0 -34.430 -34.430 
0 0 0 0 0 27.239 

-17 0 -157 -903 -2.207 -86.880 
418 0 0 0 -33.998 0 

0 0 -109.005 0 0 -110.956 
0 0 40 0 0 40 

997.032 100.443 45.474 39.690 489.800 4.830.492 
270 0 18 1.032 107.490 141.934 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -167 -83 -911 

29 0 0 625 -247.381 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

997.331 100.443 45.492 41.180 349.826 4.971.515 
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Mutaties van de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen 

 
Aardgasvervoers-

netten* 
 

Aardgasopslag* 

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 

    

Per 31.12.2009 0 -66.831 -1.382.573 -203.375 
Geboekte afschrijvingen 0 -2.262 -72.588 -5.969 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 4.546 3.661 44.655 
Interne overboekingen 0 1.012 -9.147 8.135 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 193 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 31.12.2010 0 -63.342 -1.460.647 -156.554 
Geboekte afschrijvingen 0 -1.309 -38.191 -3.155 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 260 0 
Interne overboekingen 0 179 -34 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 30.06.2011 0 -64.472 -1.498.612 -159.709 
     
Nettoboekwaarde per 30.06.2011 36.711 63.110 1.514.317 100.312 
Nettoboekwaarde per 31.12.2010 36.533 63.633 1.280.205 97.139 
     
Waarvan nettoboekwaarde van de vaste activa 
in leasing per 30.06.2011 

0 291 85.778 0 

 

 

 

 

 

 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 
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 (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal* Schip 
Andere 

installaties en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend 
materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

 
 

  
   

-599.309 -14.808 -54.803 -22.113 0 -2.343.812 
-19.025 -2.558 -1.653 -2.967 0 -107.022 

2 0 0 335 0 53.199 
0 0 0 0 0 0 
0 0 11.487 0 0 11.680 
0 0 -32 0 0 -32 

-618.332 -17.366 -45.001 -24.745 0 -2.385.987 
-9.594 -1.316 -55 -1.607 0 -55.227 

0 0 0 167 0 427 
0 0 0 -145 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-627.926 -18.682 -45.056 -26.330 0 -2.440.787 
      

369.405 81.761 436 14.850 349.826 2.530.728 
378.700 83.077 473 14.945 489.800 2.444.505 

      
0 

 
0 

 
0 

 
249 

 
0 

 
86.318 
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De buitengebruikstellingen die werden geboekt in het eerste semester van 2010 betreffen 

voornamelijk de buitengebruikstelling van de infrastructuur van de piekopslaginstallatie in 

Dudzele. 

 

De geboekte afschrijvingen in de periode bedragen 55.227 k€ en weerspiegelen het ritme 

volgens hetwelk Fluxys en zijn dochterondernemingen verwachten dat de economische 

voordelen, verbonden aan die materiële vaste activa, naar de onderneming zullen vloeien.  

 

Op balansdatum hebben Fluxys en zijn dochterondernemingen geen enkele aanwijzing of 

gebeurtenis vastgesteld die erop zou kunnen wijzen dat een materieel vast actiefbestanddeel 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 

Saldo van de 
overeengekomen 

waarde van  
Fluxys & Co Totaal 

Bruto boekwaarde    
Per 31.12.2009, waarvan: 54.088 292.101 346.189 

Intern ontwikkelde software 45.817   
Van derden verworven software 8.271   

Investeringen, waarvan: 7.810 0 7.810 
Intern ontwikkeld 6.663   
Verworven van derden 1.147   

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

-7.291 0 -7.291 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Overige  0 0 0 
    
Per 31.12.2010, waarvan: 54.607 292.101 346.708 

Intern ontwikkelde software 45.518   
Van derden verworven software 9.089   

Investeringen, waarvan 1.829 0 1.829 
Intern ontwikkeld 1.582   
Verworven van derden 247   

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Overige 0 0 0 
    
Per 30.06.2011, waarvan: 56.436 292.101 348.537 

Intern ontwikkelde software 47.100   
Van derden verworven software 9.336   
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Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa (in duizenden euro’s) 
 

Toepassingssoftware 

Saldo van de 
overeengekomen 

waarde van  
Fluxys & Co Totaal 

Afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

   

Per 31.12.2009, waarvan: -34.574 -15.130 -49.704 
Intern ontwikkelde software -28.118   
Van derden verworven software -6.456   

Toevoegingen aan de afschrijvingen -8.843 0 -8.843 
Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

7.192 0 7.192 

Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
    
Per 31.12.2010, waarvan: -36.225 -15.130 -51.355 

Intern ontwikkelde software -30.458   
Van derden verworven software -5.767   

Toevoegingen aan de afschrijvingen -3.831 0 -3.831 
Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

0 0 0 

Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
    
Per 30.06.2011, waarvan: -40.056 -15.130 -55.186 

Intern ontwikkelde software -33.640   
Van derden verworven software -6.416   

    
Nettoboekwaarde per 31.12.2010 18.382 276.971 295.353 

Intern ontwikkelde software 15.060   
Van derden verworven software 3.322   

Nettoboekwaarde per 30.06.2011 16.380 276.971 293.351 
Intern ontwikkelde software 13.460   
Van derden verworven software 2.920   
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De immateriële vaste activa bevatten de netto boekwaarde van toepassingssoftware met een 

investeringskarakter die door Fluxys en zijn dochterondernemingen werden ontwikkeld of 

verworven. Die software wordt lineair afgeschreven over 5 jaar.  

 

Na de toerekening aan de materiële vaste activa en de overige vorderingen, werd het saldo van de 

overeengekomen prijs die werd betaald voor de verwerving van de activiteit voor grens-tot-

grensvervoer van Distrigas & C° opgenomen onder de immateriële vaste activa. Hierbij dient 

vermeld te worden dat, bij gebrek aan definitieve wettelijke, regulatoire of rechterlijke 

beslissingen, de definitieve waarde van die immateriële vaste activa nog niet is vastgelegd op 

datum van de afsluiting van de voorgestelde halfjaarlijkse financiële staten. Het saldo van dat vast 

actief dat is opgenomen in deze rubriek heeft een onbepaalde gebruiksduur. Dat vast actief maakte 

in 2011 dus niet het voorwerp uit van toevoegingen aan afschrijvingen. 

 

Op balansdatum hebben Fluxys en zijn dochterondernemingen geen enkele aanwijzing of 

gebeurtenis vastgesteld die erop zou kunnen wijzen dat een immaterieel vast actiefbestanddeel in 

waarde zou zijn verminderd. 
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Toelichting 13. Langlopende leningen en vorderingen 
 
Langlopende leningen en vorderingen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2011 31.12.2010 
Regulatoire activa 13.1 52.660 50.583 
Langlopende leningen 13.2 0 9.616 
Totaal  52.660 60.199 

 

13.1. In deze rubriek wordt de regulatoire vordering opgenomen die in 2010 is ontstaan ten 

gevolge van de sluiting van de piekopslaginstallatie te Dudzele. Overeenkomstig de 

tariefwetgeving werden de opbrengsten van de opslagactiviteiten verhoogd met de kosten voor 

buitengebruikstelling, alsook met het niet-afgeschreven gedeelte in de tarieven van de buiten 

gebruik gestelde activa die zijn opgenomen in de Regulated Asset Base. Als tegenpost werd 

een regulatoir actief geboekt voor eenzelfde bedrag. Op dit actief wordt interest berekend aan 

de gemiddelde Euribor rentevoet op één jaar. 

 

13.2. Deze rubriek bevatte een lening die werd verleend aan Fluxys Finance. Als gevolg van de 

fusie door overneming van Guimard NV door Fluxys werd die lening terugbetaald. 

 

 

Toelichting 14. Overige financiële vlottende activa 
 

Fluxys en zijn dochterondernemingen zijn blootgesteld aan wisselrisico’s USD/EUR, 

voornamelijk door de deelneming in het LNG-schip, die opbrengsten in USD oplevert. Om dat 

risico te dekken beschikken Fluxys en zijn dochterondernemingen over termijnwissels. Hoewel 

die contracten in grote mate de blootstelling aan USD compenseren, vallen ze niet onder de 

strikte criteria voor de toepassing van IAS 39 ‘Financiële instrumenten: opname en 

waardering’. 

 

Anderzijds bezit Distrigas een aankoopoptie (call) op Fluxys & Co dat een deelneming in het 

LNG-schip bezit. Die optie is gedurende 6 maanden uitoefenbaar na afloop van een tijdspanne 
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van 3 jaar. De uitoefenprijs van die optie is vastgelegd op 70 M€. In de veronderstelling dat 

Distrigas zijn optie niet zou uitoefenen bezit Fluxys op zijn beurt een verkoopoptie (put) 
tegenover SUEZ-Tractebel (of elke onderneming in de groep door hem aangeduid) op diezelfde 

deelneming aan een identieke prijs. 

 

De reële waarde van die financiële instrumenten is in het actief van de balans opgenomen 

onder deze rubriek. 

 

 

Toelichting 15. Voorraden 
 
Boekwaarde van de voorraden (in duizenden euro’s) 

 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Voorraden hulpstoffen 37.437 45.573 -8.136 
Bruto boekwaarde 44.264 52.400 -8.136 
Waardeverminderingen  -6.827 -6.827 0 
    
Voorraden handelsgoederen 9.596 6.128 3.468 
Bruto boekwaarde 9.596 6.128 3.468 
Waardeverminderingen  0 0 0 
    
Bestellingen in uitvoering 29 201 -172 
Bruto boekwaarde 29 201 -172 
Waardeverminderingen  0 0 0 
    
Totaal 47.062 51.902 -4.840 

 

Globaal gezien dalen de voorraden met 4.840 k€ op 30.06.2011, voornamelijk op het niveau van 

de voorraad materieel dat dient gebruikt te worden op het netwerk (-8.136 k€). De waarde van 

de aardgasvoorraad neemt hoofdzakelijk toe door de stijging van de aardgasprijzen op de 

markt.  



31 augustus 2011 • Fluxys – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2011 • 66 

 

Weerslag van de voorraadbewegingen op het resultaat (in duizenden euro’s) 
 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 

Voorraadopbouw of -gebruik -4.840 -17.970 13.130 
Geboekte waardeverminderingen 0 2.021 -2.021 
Totaal -4.840 -15.949 11.109 

 

 

Toelichting 16a. Belastingvorderingen 
 
Belastingvorderingen (in duizenden euro’s) 

 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Terug te vorderen belastingen en taksen 13.542 2.525 11.017 
Totaal 13.542 2.525 11.017 

 

De evolutie van de rubriek ‘Terug te vorderen belastingen en taksen’ is tijdsgebonden en wordt 

bepaald door het profiel dat wordt gevolgd voor de voorafbetalingen van belastingen. 
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Toelichting 16b. Handels- en overige vorderingen 
 
Handels- en overige vorderingen (in duizenden euro’s) 
 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Netto handelsvorderingen 18.125 16.975 1.150 
Overige vorderingen 41.510 43.023 -1.513 
Totaal 59.635 59.998 -363 

 

Fluxys en zijn dochterondernemingen beperken hun blootstelling aan kredietrisico’s, zowel op 

het vlak van wanbetaling als op het vlak van kredietconcentratie, door de beperking van het 

betalingsuitstel dat aan klanten wordt gegeven (betaling binnen de maand), door een strikt 

beleid inzake opvolging van handelsvorderingen en door de systematische beoordeling van de 

financiële draagkracht van zijn tegenpartijen. 

 

Naast de diverse vorderingen zoals de terug te vorderen voorheffingen en BTW, bestaan de 

overige vorderingen uit een vordering op de onderneming Distrigas. Die vordering vloeit voort 

uit de bedrijfscombinatie met Distrigas & C°. 

 

De daling in deze rubriek is hoofdzakelijk te verklaren door de terug te vorderen BTW, die 

hoger uitviel in december ten gevolge van de betaling van een BTW-voorschot. 
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Toelichting 17. Korte termijnbeleggingen, geldmiddelen en 
kasequivalenten 
 
Korte termijnbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten (in duizenden euro’s) 

 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 

    
Korte termijnbeleggingen 54.143 18.592 35.551 
    
Geldmiddelen en kasequivalenten 396.724 559.173 -162.449 
Kasequivalenten 393.456 557.714 -164.258 
Kortlopende rekeningen  1.065 916 149 
Banktegoeden 2.195 534 1.661 
Kasgeld 8 9 -1 
    
Totaal 450.867 577.765 -126.898 

 

De korte termijnbeleggingen omvatten beleggingen onder de vorm van obligaties, kortlopend 

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

 

De geldmiddelen en kasequivalenten stemmen in hoofdzaak overeen met beleggingen in euro 

onder de vorm van schuldpapier waarvan de vervaldatum op het ogenblik van de aankoop 

maximaal drie maand bedraagt, met deposito’s bij Fluxys Finance (cash pooling), 

termijndeposito’s bij kredietinstellingen, banktegoeden in rekening courant en kasgelden.  

 

Tijdens het 1e halfjaar van 2011 bedroeg de gemiddelde rentevoet op geldmiddelen en 

kasequivalenten 1,03%. Het gemiddelde belegde kapitaal gedurende deze periode bedroeg 

554,9 M€.  
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Toelichting 18. Eigen vermogen en dividenden 
 

Per 30 juni 2011 bedraagt het eigen vermogen toerekenbaar aan de houders van 

eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij 1.306.696 k€. De afname met 

94.020 k€ in vergelijking met het vorige boekjaar vloeit hoofdzakelijk voort uit de uitkering van 

dividenden in 2011 ten belope van 154.580 k€ na beslissing van de algemene vergadering van 

Fluxys NV. Die daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het totaalresultaat van de 

periode dat toerekenbaar is aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van de 

moedermaatschappij ten belope van 60.560 k€. 

 

Rekening houdend met de dividenden betaald aan de minderheidsbelangen ten belope van  

1 k€, bedraagt het totaalbedrag aan dividenden dat in de loop van het 1e halfjaar 2011 werd 

uitbetaald 154.581 k€ (Zie ‘Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen’, 

p. 36). 

 
Toelichting bij 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 interimdividenden   0  
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Toelichting 19. Rentedragende verplichtingen 
 
Langlopende rentedragende 
verplichtingen 

(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Financiële leaseovereenkomsten  78.870 78.987 -117 
Obligatieleningen  349.332 349.258 74 
Overige leningen 19.1 451.000 462.751 -11.751 
Overige schulden 19.2 295.988 270.318 25.670 
Totaal  1.175.190 1.161.314 13.876 

 
Kortlopende rentedragende 
verplichtingen 

(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Financiële leaseovereenkomsten  16.319 20.058 -3.739 
Overige leningen 19.1 89.823 63.520 26.303 
Overige schulden 19.2 26.939 2.788 24.151 
Totaal  133.081 86.366 46.715 

 

19.1. Bij de kortlopende rentedragende verplichtingen is de stijging van de rubriek ’Overige 

leningen’ hoofdzakelijk te verklaren door de prorata te betalen intresten en door de financiële 

schulden die werden afgesloten om tegemoet te komen aan de thesauriebehoeften op korte 

termijn. Die verhoging wordt afgeremd door de terugbetaling van de lening, afgesloten door 

Guimard NV, naar aanleiding van zijn overname door Fluxys NV. 

 

19.2. In de rubriek ’Overige schulden’ worden de regulatoire verplichtingen opgenomen die 

voortvloeien uit het positieve verschil tussen de verworven gereguleerde en de gefactureerde 

gereguleerde tarieven. Het gedeelte dat onder de langlopende verplichtingen wordt 

opgenomen, komt overeen met de tarifaire boni die terugbetaald dienen te worden op meer 

dan één jaar, terwijl de kortlopende verplichtingen het gedeelte bevatten dat binnen het jaar 

dient terugbetaald te worden. Op die bedragen wordt de gemiddelde Euribor rentevoet op één 

jaar toegepast. 
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De overige langlopende schulden bevatten eveneens de bedragen die worden betwist in het 

kader van de beslissingen van de CREG, op het vlak van de kostenverdeling tussen activiteiten. 

Ter herinnering, bij gebrek aan definitieve beslissingen op het moment van het afsluiten van de 

rekeningen, blijft de impact van de tariefbeslissingen, die in 2008 door de CREG werden 

genomen, op de financiële staten van 2008 en 2009 onveranderd. 

 

 

Toelichting 20. Overige kortlopende financiële verplichtingen 
 

Een deel van de financiële leasingschulden wordt gefinancierd met een kortetermijnrentevoet. 

Om de blootstelling aan dat risico te beheren, maken Fluxys en zijn dochterondernemingen 

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, vallen ze niet onder de strikte criteria voor de toepassing van 

IAS 39 ’Financiële instrumenten: opname en waardering’. 

 

De reële waarde van die 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 herstel 
van sites in 

oorspronkelijke 
staat 

Totaal 

Voorzieningen per 31.12.2010 175.167 32.645 207.812 
Toevoegingen 24 0 24 
Bestedingen -1.644 -2.499 -4.143 
Kosten m.b.t. verdiscontering 0 -173 -173 
    
Voorzieningen per 30.06.2011, 
waarvan:  

173.547 29.973 203.520 

Langlopende voorzieningen 2.225 26.623 28.848 
Kortlopende voorzieningen 171.322 3.350 174.672 

 

De bestedingen van voorzieningen die in het eerste semester 2011 werden geboekt, betreffen 

voornamelijk kosten voor de wederinstaatstelling van sites die gesloten worden en de 

definitieve maatregelen voor het buiten gebruik stellen van leidingen. 

 

De voorzieningen die in 2008 en 2009 werden aangelegd in het kader van de beslissingen van 

de CREG, zowel met betrekking tot het toe te passen tarief voor grens-tot-grensvervoer als 

met betrekking tot de interpretatie van de grens-tot-grenscontracten die onder de regulering 

vallen, zijn onveranderd gebleven. Wij verwijzen de lezer naar het jaarverslag van 2010 voor 

verdere inlichtingen over dat onderwerp. 
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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  

 30.06.2011 31.12.2010 

1 tot 5 jaar 3,2% 2,4% 

6 tot 10 jaar 4,2% 3,7% 

Boven de 10 jaar 4,5% 4,3% 

 

De herziening van die verdisconteringsvoeten heeft geen significante invloed gehad op de 

resultaten van het eerste semester. 

21.2. Voorzieningen voor personeelsbeloningen 
 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen (in duizenden euro’s) 

  
Voorzieningen per 31.12.2010 62.890 
Toevoegingen 2.656 
Bestedingen -5.300 
Overschotten  0 
Kosten m.b.t. verdiscontering 3.617 
Actuariële verschillen opgenomen in het resultaat -701 
Verwacht rendement -2.562 
Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt -2.659 
  
Voorzieningen per 30.06.2011, waarvan 57.941 
Langlopende voorzieningen 54.276 
Kortlopende voorzieningen 3.665 
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De aan de periode toegerekende pensioenkosten worden geboekt onder personeelskosten en 

in de nettotoevoegingen aan de voorzieningen. De verdisconteringsrente wordt verwerkt onder 

de financieringskosten, terwijl het verwachte rendement onder financiële opbrengsten wordt 

geboekt.  

 

Op 30 juni 2011 bedragen de gecumuleerde actuariële verliezen, die in het eigen vermogen en 

in de uitgestelde belastingen werden geboekt, 3.902 k€ tegenover 6.561 k€ per eind 2010, wat 

een daling over de periode betekent van 2.659 k€. 

 
Actuariële grondslagen. De actuariële grondslagen voor Fluxys en zijn dochterondernemingen 
zijn vastgelegd door daartoe bevoegde actuarissen. De belangrijkste grondslagen kunnen als 
volgt worden samengevat: 

 
Belangrijkste actuariële grondslagen (in %) 
 30.06.2011 31.12.2010 

 Pensioenen 
Overige 

verplichtingen 
Pensioenen 

Overige 
verplichtingen 

Verdisconteringsvoet 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 
Verwacht rendement 4,7% - 5,0% - 
Verwacht loonstijgingspercentage 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
Stijgingspercentage van medische 
kosten 

- 3,0% - 3,0% 

 

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) 
 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 

Waardering van de vaste activa 471.023 479.909 -8.886 
Te ontvangen opbrengsten 5.794 5.861 -67 
Waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 7.475 7.261 214 
Fiscaal verrekenbare tegoeden 0 0 0 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen of 
niet-aanvaarde voorzieningen 19.799 15.708 4.091 
Overige normatieve verschillen 1.716 3.348 -1.632 
Totaal 505.807 512.087 -6.280 

 

De uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden per fiscale eenheid 

gecompenseerd. 

 

De eerste belangrijke bron van uitgestelde belastingen is het verschil tussen de boekwaarde 

en de fiscale waarde van de vaste activa. Enerzijds is dit verschil toe te schrijven aan het feit 

dat de materiële vaste activa in de openingsbalans worden geboekt tegen de reële waarde die 

overeenstemt met de veronderstelde kostprijs en anderzijds aan de inboeking aan reële 

waarde van de activa en passiva ontstaan uit de bedrijfscombinaties SEGEO en Fluxys & Co 

(vroeger Distrigas & C°) in 2008. 

 

De volgens IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’ geboekte voorzieningen en de volgens de Belgische 

normen geboekte, maar volgens IFRS niet aanvaarde voorzieningen, vormen de andere 

belangrijke bron van uitgestelde belastingen. 
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Toelichting 23. Belastingverplichtingen 
 
Belastingverplichtingen (in duizenden euro’s) 
 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Te betalen belastingen en taksen 17.258 15.129 2.129 
Totaal 17.258 15.129 2.129 

 

In de rubriek ’Belastingverplichtingen’ worden de verschuldigde belastingen en taksen 

geboekt. De oorzaak van de stijging in deze rubriek ligt vooral in voorafbetaalde belastingen 

van 2010 die werden overgedragen naar 2011. 

 

Toelichting 24. Kortlopende handelsschulden en overige schulden 
 
Kortlopende handelsschulden en overige schulden (in duizenden euro’s) 
 30.06.2011 31.12.2010 Verschil 
Handelsschulden 74.503 76.979 -2.476 
Schulden m.b.t. sociale lasten en 
bezoldigingen 

20.594 21.482 -888 

Overige schulden  2.440 1.853 587 
Totaal 97.537 100.314 -2.777 

 

De evolutie van de handelsschulden volgt voornamelijk uit de daling van de 

investeringsfacturen die op balansdatum werden ontvangen. 
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Toelichting 25. Voorwaardelijke activa en passiva & rechten en 
verbintenissen van Fluxys en zijn dochterondernemingen 
 

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. De 

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 jaarlijks verslag 2010. 

 

25.1. Verwerving van Fluxys & Co 
 

Ter herinnering vermelden we dat, in afwachting van de juridische en/of regulatoire 

beslissingen, de definitieve verwervingsprijs van de grens-tot-grensvervoerscontracten van 

Fluxys & Co (vroeger Distrigas & C°) nog niet vastligt. 

 

Als gevolg van het nemen van een deelneming van 10% in het kapitaal van Fluxys G heeft 

Caisse de dépôt et placement du Québec 10% van de garantie tot schadeloosstelling 

overgenomen van Publigas. Ter herinnering vermelden we dat die garantie, tot op een hoogte 

van 250 M€, het risico dekt dat gepaard gaat met de vaststelling van een waarde van de grens-

tot-grensvervoersactiviteiten van Fluxys & Co (vroeger Distrigas & C°) die lager ligt dan de 

oorspronkelijke 350 M€.  
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25.2. Ongeval van Ghislenghien 
 

Het hof van beroep in Bergen heeft op 28 juni 2011 Fluxys medeverantwoordelijk verklaard 

voor de ramp in Ghislenghien. Op 11 juli 2011 heeft Fluxys cassatieberoep ingesteld tegen het 

arrest van het hof van beroep, omdat de onderneming van oordeel is dat het arrest van het hof 

een radicale wijziging inhoudt ten opzichte van de tot voor kort gebruikelijke rechtspraak over 

aansprakelijkheid. Het arrest schept bovendien een gevaarlijk precedent voor de veilige 

exploitatie van het aardgasvervoersnet. Veiligheid bij werken in de nabijheid van leidingen is 

immers een zaak van iedereen die erbij betrokken is en niet alleen van de beheerder van de 

infrastructuur. 

 

Dit cassatieberoep van Fluxys heeft geen impact op de afhandeling van de schadevergoedingen 

voor de slachtoffers. Het hof van beroep heeft immers de burgerlijke aspecten van de zaak 

Ghislenghien uitvoerbaar verklaard en een college van experts aangeduid om de 

schadevergoedingsdossiers af te handelen. Fluxys en zijn verzekeraars blijven zich constructief 

opstellen in hun medewerking aan de dossiers. 

 

Het arrest van het hof van beroep van Bergen, noch de voorziening in cassatie door Fluxys 

hebben een impact op de resultaten van de onderneming. 

 

25.3. Verbintenissen jegens de Europese Investeringsbank (EIB) en in het kader van 
financieringen 
 

Zoals beschreven in het jaarlijks verslag 2010, heeft de groep Fluxys twee 

financieringscontracten afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB). Die leningen 

voorzien contractuele clausules (financial covenants) die voldaan zijn door de groep per 30 juni 

2011 en bevatten eveneens een clausule Pari Passu, net als de obligatielening. 
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Daarnaast heeft Fluxys voor rekening van Fluxys G een waarborg gegeven aan de EIB, in het 

kader van de deelneming in Interconnector (UK) Ltd. Die waarborg wordt momenteel 

overgedragen naar Fluxys G. 

 

 

Toelichting 26. Significante transacties tussen verbonden partijen 
 

Fluxys NV en zijn dochterondernemingen worden gecontroleerd door de onderneming  

Fluxys G, die onder de controle valt van Publigas. 

 

De geconsolideerde rekeningen bevatten verrichtingen die Fluxys en zijn 

dochterondernemingen in het kader van hun gewone bedrijfsuitoefening uitvoeren met 

verbonden of geassocieerde ondernemingen die niet worden geconsolideerd. Die verrichtingen 

worden onder marktconforme voorwaarden uitgevoerd en betreffen hoofdzakelijk transacties 

met Fluxys G en Fluxys Finance. 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 30.06.2011 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-

schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 0 320.959 320.959 
1. Overige financiële activa 0 0 0 0 
1.1. Effecten andere dan aandelen 0 0 0 0 
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 0 0 0 
3.1. Klanten 0 0 1.288 1.288 
3.2. Financiële leaseovereenkomsten  0 0 0 0 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 319.671 319.671 
5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 10.044 10.044 
1. Kort en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 10.044 10.044 

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 10.044 10.044 
2. Handels- en overige schulden 0 0 0 0 
2.1. Handelsschulden 0 0 0 0 
2.2. Overige schulden 0 0 0 0 
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 0 1.548 1.548 

4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 0 0 
5. Financiële resultaten 0 0 1.771 1.771 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 31.12.2010 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-

schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 0 470.434 470.434 
1. Overige financiële activa 0 0 9.616 9.616 
1.1. Effecten andere dan aandelen 0 0 0 0 
1.2. Leningen 0 0 9.616 9.616 
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 0 1.857 1.857 
3.1. Klanten 0 0 1.857 1.857 
3.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 458.961 458.961 
5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 11.751 11.751 
1. Kort en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 11.751 11.751 

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 11.751 11.751 
2. Handels- en overige schulden 0 0 0 0 
2.1. Handelsschulden 0 0 0 0 
2.2. Overige schulden 0 0 0 0 
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 0 1.523 1.523 
4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 0 0 
5. Financiële resultaten 0 0 863 863 

 



31 augustus 2011 • Fluxys – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2011 • 82 

Toelichting 27. Gesegmenteerde informatie 
 

Fluxys en zijn dochterondernemingen volgen hun activiteiten op via een opdeling in de volgende 

segmenten: vervoers-, opslag- en terminallingactiviteiten in België en overige activiteiten. 

 

Die segmenten vormen de basis voor het opstellen van de gesegmenteerde informatie. 

 

De vervoersactiviteiten omvatten het geheel van de diensten die onder de Gaswet vallen en 

verband houden met het vervoer in België. 

 

De opslagactiviteiten omvatten het geheel van de diensten die onder de Gaswet vallen en 

verband houden met de opslag in Loenhout in België. Voor wat de voormalige opslagactiviteit in 

Zeebrugge betreft, heeft Fluxys beslist er de activiteiten stop te zetten tijdens het eerste 

semester 2010 gezien de markt geen interesse meer toonde in het onderschrijven van 

capaciteit op de opslagsite van vloeibaar aardgas in de achterhaven van Zeebrugge, zelfs niet 

op middellange termijn. 

 

De terminallingactiviteiten omvatten het geheel van de diensten die onder de Gaswet vallen en 

verband houden met de LNG-terminal in Zeebrugge in België. 

 

Het segment ‘Overige activiteiten’ omvat andere door Fluxys en zijn dochterondernemingen 

verstrekte activiteiten zoals de deelneming in de IZT en ZPT terminals in België8, het charteren 

van het LNG-schip alsook werkzaamheden voor derden en in het kader van de kathodische 

bescherming. De groep Fluxys heeft tot 30 september 2010 de activiteiten verzekerd die 

verbonden zijn met het beheer van Hub Zeebrugge, met de infrastructuur voor het vervoer van 

aardgas buiten België (BBL-infrastructuur), met dispatching diensten en met de verkoop van 

software-oplossingen. Op 30 september 2010 werden die activiteiten overgedragen naar  

Fluxys G en Fluxys Europe in het kader van de herschikking van de groepsstructuur. 

                                                                  
8 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en Zeepipe Terminal (ZPT) 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30.06.2011 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Termi-
nalling 

Overige 
activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 

220.793 20.707 54.299 15.230 0 311.029 

Transacties met andere segmenten 360 1.198 2.463 5.898 -9.919 0 
Overige exploitatiebaten 2.253 86 178 3.057 0 5.574 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -16.592 -875 -9.391 -600 156 -27.302 
Diensten en diverse goederen -55.196 -5.104 -9.544 -6.250 9.763 -66.331 
Personeelslasten -45.441 -4.825 -7.031 -2.294 0 -59.591 
Overige exploitatielasten -1.725 -221 -1.068 -133 0 -3.147 

Netto toevoegingen aan de 
afschrijvingen 

-44.257 -3.304 -9.872 -1.625 0 -59.058 

Netto toevoegingen aan de 
voorzieningen voor risico's en kosten 

332 5 0 6.426 0 6.763 

Netto toevoegingen aan de 
waardeverminderingen  

0 0 0 0 0 0 

Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

60.527 7.667 20.034 19.709 0 107.937 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

0 0 0 0 0 0 

Waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 

377 0 0 99 0 476 

Financiële opbrengsten 654 80 77 5.705 0 6.516 

Financieringskosten -14.575 -1.780 -2.026 -7.555 0 -25.936 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

46.983 5.967 18.085 17.958 0 88.993 

Winstbelastingen      -30.187 
Winst (verlies) van de periode      58.806 
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Ten opzichte van het eerste semester 2010 is de winst uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten 

gestegen voor de activiteiten onderworpen aan de Gaswet. Aan de basis hiervan ligt de verdere 

voortzetting van het investeringsprogramma en de toename van het toegestane rendement op 

het geïnvesteerde kapitaal in de gereguleerde activiteiten, als gevolg van de opwaartse evolutie 

van de quoteringen van de lineaire obligaties (OLO).  

 

In het eerste semester 2010 bevatten de opbrengsten uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten 

van het operationeel segment ‘Opslag’ de impact van de beslissing om de activiteiten in de 

piekopslaginstallatie in Dudzele stop te zetten. Overeenkomstig de tariefwetgeving werden de 

kosten voor buitengebruikstelling van die infrastructuur alsook het niet-afgeschreven gedeelte 

van de Regulated Asset Base in de tarieven als regulatoir actief geboekt. 

 

Het resultaat van het operationeel segment ‘Overige activiteiten’ bevatte in het 1e semester 

2010 de opbrengsten voortvloeiend uit de ondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL. 

Het verdwijnen van die ondernemingen uit de consolidatiekring verklaart de evolutie van het 

resultaat van dit segment. 
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Gesegmenteerde balans per 30.06.2011 (in duizenden euro’s) 
 

Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.878.411 206.263 387.539 58.515 0 2.530.728 
Immateriële vaste activa 292.978 331 42 0 0 293.351 
Goodwill 0 0 0 0 0 0 
Voorraden 46.854 0 179 29 0 47.062 
Overige financiële vlottende 
activa 

0 0 0 24.984 0 24.984 

Vorderingen uit financiële 
lease 

0 0 0 28.229 0 28.229 

Netto handelsvorderingen 3.118 151 1.625 13.231 0 18.125 
Overige activa 0 0 0 0 562.541 562.541 
      3.505.020 
       
Rentedragende 
verplichtingen 

681.041 83.182 119.125 424.923 0 1.308.271 

Overige kortlopende 
financiële verplichtingen 

2.992 0 0 0 0 2.992 

Overige verplichtingen 0 0 0 0 2.193.757 2.193.757 
      3.505.020 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30.06.2010 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan 
externe klanten 

191.463 71.683 44.322 37.511  344.979 

Transacties met andere 
segmenten 

175 1.310 2.822 4.154 -8.461 0 

Overige exploitatiebaten 1.252 5.245 145 2.620 -5.000 4.262 
Grondstoffen en gebruikte 
hulpstoffen  

-10.406 -584 -3.578 -1.274 50 -15.792 

Diensten en diverse goederen -53.079 -6.200 -9.961 -6.846 8.411 -67.675 
Personeelslasten -43.767 -6.092 -6.420 -3.665  -59.944 
Overige exploitatielasten -1.882 -31.587 -1.060 -360  -34.889 
Netto toevoegingen aan de 
afschrijvingen 

-40.736 -3.650 -9.725 -3.301  -57.412 

Netto toevoegingen aan de 
voorzieningen voor risico's en 
kosten 

-11 -10.489 0 -2.233 5.000 -7.733 

Netto toevoegingen aan de 
waardeverminderingen  

2.268 0 12 -19  2.261 

Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

45.277 19.636 16.557 26.587 0 108.057 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

     0 

Waardeschommelingen van 
financiële instrumenten 

-1.212   1.391  179 

Financiële opbrengsten     9.391  9.391 
Financieringskosten -15.165 -2.250 -1.347 -7.436  -26.198 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

28.900 17.386 15.210 29.933 0 91.429 

Winstbelastingen      -27.808 
Winst (verlies) van de periode      63.621 
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Gesegmenteerde balans per 31.12.2010 (in duizenden euro’s) 
 

Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.728.879 203.518 398.451 113.657 0 2.444.505 
Immateriële vaste activa 294.940 369 44 0 0 295.353 
Goodwill 0 0 0 0 0 0 
Voorraden 51.525 0 172 205 0 51.902 
Overige financiële vlottende activa 0 0 0 24.368 0 24.368 
Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 29.088 0 29.088 
Netto handelsvorderingen 5.648 148 201 10.978 0 16.975 
Overige activa   0 0 0 0 689.542 689.542 
      3.551.733 
       
Rentedragende verplichtingen  527.292 64.340 57.064 598.984 0 1.247.680 
Overige kortlopende financiële 
verplichtingen 

3.005 0 0 0 0 3.005 

Overige verplichtingen 0 0 0 0 2.301.048 2.301.048 
      3.551.733 

 

 

Toelichting 28. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Geen enkele gebeurtenis die zich na balansdatum heeft voorgedaan, heeft gevolgen van 

wezenlijke betekenis op de voorgestelde financiële staten. 

 

 



31 augustus 2011 • Fluxys – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2011 • 88 

2.4 Verslag van de Commissaris 
 

Verslag van het beperkt nazicht van de geconsolideerde halfjaarcijfers  

voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2011 

 

Aan de raad van bestuur 

 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde verkorte 

balans, verkorte winst- en verliesrekening, verkort overzicht van het totaalresultaat, verkort 

mutatieoverzicht van het eigen vermogen, 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 2011.  

 

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 

over deze tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkte 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 
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geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag. 

 

Op basis van ons beperkte nazicht, kwamen er geen feiten aan onze aandacht welke ons doen 

geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 

2011 niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig IAS 34, “Tussentijdse 

financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 

 

 

Antwerpen, 31 augustus 2011 

 

De commissaris 

__________________________________ 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 

BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers 
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