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1  Tussentijds jaarverslag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2013 
 
Hierbij verklaren wij dat, voor zover ons bekend: 
 de verkorte financiële staten van Fluxys Belgium, opgesteld conform de geldende 

boekhoudnormen, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand 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 2013 en een beschrijving geeft van zowel de 
voornaamste risico’s en onzekerheden voor Fluxys Belgium en zijn dochterbedrijven als de 
belangrijkste transacties met verbonden partijen. 

 
Brussel, 28 augustus 2013 
 
Jean-Luc Vandebroek    Walter Peeraer 
Lid van het directiecomité    Voorzitter van het directiecomité 
Chief Financial Officer    Chief Executive Officer 
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1.1 Belangrijkste elementen uit het eerste semester van 
2013 

 

1.1.1 Historisch lage rentevoeten wegen op toegestaan rendement en 
resultaat 

 

De interestvoeten die als referentie worden gebruikt voor de berekening van het toegestaan 

rendement op de gereguleerde activa zijn de lineaire obligaties op 10 jaar, uitgegeven door de 

Belgische Staat. De gemiddelde rentevoet voor de eerste 6 maanden van 2013 (lager dan 2,5%) is 

gedaald ten opzichte van de interestvoet in de eerste helft van 2012 en zelfs in vergelijking met 

het gemiddelde van het volledige jaar 2012. Het gevolg is een daling met 7,3 miljoen € van het 

nettoresultaat toegestaan door de regulatie, als alle overige elementen ongewijzigd zouden zijn 

gebleven. 

 

1.1.2 Bedrijfsopbrengsten 
 

In de eerste jaarhelft van 2013 bedragen de bedrijfsopbrengsten voor het geheel van de diensten 

(vervoer, opslag en LNG-terminalling) € 308,3 miljoen tegenover € 303,9 miljoen voor dezelfde 

periode in 2012, een verhoging van € 4,4 miljoen of 1,4 %. Dit laatste wordt verklaard door de 

doorfacturatie van kosten, noodzakelijk voor het in evenwicht houden van het net. Indien wij die 

doorfacturaties buiten beschouwing laten, vertonen de opbrengsten van dit segment maar een 

beperkte daling gelet op de actuele economische omstandigheden en de tariefdaling van 

ongeveer 6% die in het tweede semester van 2012 voor de vervoersdiensten werd ingevoerd. De 

daling bleef beperkt dankzij de commerciële inspanningen die werden gerealiseerd met het oog 

op de korte termijnverkopen van capaciteit.  

 

Ter herinnering: de bedrijfsopbrengsten van de eerste jaarhelft van 2012 omvatten ook de 

gefactureerde diensten geleverd door Fluxys & Co dat in januari 2013 werd verkocht (M€ 5,7). 
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1.2 Activiteiten en diensten 
 

1.2.1 Vervoer: volumes gestegen 
 

In het eerste semester van 2013 vervoerde Fluxys Belgium in zijn net 15% meer aardgas dan in 

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

met 7% terwijl de vervoerde volumes voor andere markten met 22% stegen.  

 

 

Vervoerde volumes voor de Belgische markt toegenomen. Bij de stijging van de vervoerde 

energie voor verbruik op de Belgische markt (108 TWh, tegenover 101 TWh in dezelfde periode 

vorig jaar) speelde vooral de aanhoudende koude in het begin van 2013 een belangrijke rol. 

 De distributienetbeheerders (56% van de afnames in België), die het aardgas verder 

vervoeren naar KMO’s en huishoudens, namen 14% meer af. Die stijging is voornamelijk toe 

te schrijven aan de lagere temperaturen.  
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 Ondanks de moeilijke economische positie van elektriciteitscentrales op aardgas (23% van de 

afnames in België), verbruikten ze 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak 

ligt in het feit dat de gascentrales tijdens de aanhoudende koude in het begin van het jaar een 

deel van de onbeschikbare nucleaire productiecapaciteit hebben opgevangen. 

 De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het net van Fluxys Belgium 

(21% van de afnames in België) verbruikten 5% minder, een uitvloeisel van de economische 

crisis. 

 

Vervoerde volumes naar het buitenland stijgen eveneens. Met 136 TWh lagen de volumes die 

vervoerd werden doorheen België naar de buurlanden gevoelig hoger dan in het eerste semester 

van 2012 (112 TWh) en op hetzelfde niveau als in dezelfde periode van 2011. 

 Anders dan voorgaande jaren werden in maart 2013 grote volumes richting Verenigd 

Koninkrijk vervoerd, in een periode van het jaar waarin de aardgasstromen gewoonlijk in de 

andere richting stromen. In het Verenigd Koninkrijk stond de invoer van LNG immers op een 

zeer laag peil, was de vullingsgraad van de opslaginstallaties op het einde van de winter laag 

en waren door onderhoudswerken een aantal bronnen niet beschikbaar.  

 Eind mei, begin juni piekte de capaciteitsvraag richting Duitsland en ging de verkoop van 

capaciteit op het Prisma-platform de hoogte in (zie verderop in dit hoofdstuk). 

 

Verhandelde volumes ook in de lift. Op de aardgashandelsplaats Zeebrugge Beach werd in de 

periode januari-juni 2013 een totaalvolume verhandeld van 395 TWh, een stijging van 7.5% 

tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Het gemiddelde dagelijks verhandelde volume in het 

eerste semester van 2013 lag op 2184 GWh, tegenover 2020 GWh in dezelfde periode van 2012. 

 

De nieuwe Belgische aardgashandelsplaats ZTP kende een veelbelovend begin, met een 

gemiddelde dagelijks verhandelde volume van 124 GWh in het eerste semester van 2013, 

tegenover 99 GWh in het laatste kwartaal van 2012. 
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Vliegende start voor Europees capaciteitsplatform Prisma. Fluxys Belgium stelt sinds april 2013 

capaciteit ter beschikking via het Europese platform Prisma, waarin de Fluxys Groep een belang 

heeft van circa 13%. Het gaat om gebundelde bidirectionele capaciteit met buuroperatoren GTS 

(Nederland), GRTgaz (Frankrijk), Gascade (Duitsland), Thyssengas (D), OGE (D) en zusterbedrijf 

Fluxys TENP (D). Eind juni hadden zo’n vijftigtal netgebruikers zich geregistreerd bij Prisma voor 

de producten van Fluxys Belgium. In het algemeen blijkt dat er veel interesse is voor de producten 

die worden aangeboden op het platform, vooral in periodes van grote prijsverschillen tussen 

Europese markten.  

 

Fluxys Belgium blijft één van de drijvende krachten achter Prisma en onderzoekt de verdere 

ontwikkeling van het platform in lijn met de nieuwe Europese netwerkcode Capacity Allocation 
Mechanisms die in 2016 in werking zal treden. De bedoeling is om tegen de lente van volgend jaar 

ook een markt voor secundaire capaciteit te creëren.  

 

 

1.2.2 Opslag: capaciteit bijna volledig verkocht ondanks scherpe concurrentie 
 

De gasopslag Loenhout ondervindt voor de jaarcontracten bijzonder harde concurrentie door een 

toenemend aanbod van opslag en andere flexibiliteitsbronnen in Europa. Daarom is begin dit jaar 

een nog meer gedifferentieerd dienstenpakket uitgewerkt om nauwer te kunnen inspelen op de 

actuele marktbehoefte. Op die manier kon het grootste deel van het resterende aanbod aan 

opslagdiensten op 1 jaar worden verkocht. Fluxys Belgium werkt ondertussen samen met de 

CREG om zijn opslagdiensten ook beschikbaar te maken op de handelsplaats ZTP en voor het 

volgende opslagseizoen nog beter af te stemmen op de noden van de markt. 
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1.2.3 LNG-terminalling: succes laaddiensten voor tankwagens 
 

Lossen en laden van LNG-schepen. In de eerste jaarhelft van 2013 werden op de LNG-terminal in 

Zeebrugge 18 schepen gelost, tegenover 23 in dezelfde periode van 2012. De 18 geloste schepen 

voerden samen meer dan 1 miljoen ton LNG aan uit Ras Laffan in Qatar. Van die 18 schepen 

waren er 4 van het Q-Flex-type, één van de grootste LNG-scheepstypes in de wereld. 

 

De trend die in 2012 was ingezet om meer schepen te laden met LNG zet zich door in 2013. Door 

de hoge LNG-prijzen in Azië werden de laaddiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge veel 

gebruikt: 10 schepen werden geladen in het eerste semester van 2013 (13 in dezelfde periode van 

2012), goed voor meer dan 0,5 miljoen ton LNG. 

 

Succes voor truck loading. Sinds juni 2010 kunnen naast schepen ook tankwagens op de LNG-

terminal in Zeebrugge terecht om er LNG te laden. Het gebruik van die truckloading-diensten 

blijft stijgen: in het eerste semester van 2013 kwamen 256 vrachtwagens LNG laden, tegenover 

142 een jaar eerder. Die cijfers bevestigen de aantrekkelijkheid van Zeebrugge als één van de 

meest actieve LNG-terminals in Noordwest-Europa.  
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1.3 Investeringen in infrastructuur 
 

1.3.1 Voor € 55 miljoen infrastructuurprojecten in het eerste semester 2013 
 

Vandaag plant Fluxys Belgium in 2013 infrastructuurprojecten voor een bedrag van € 97 miljoen 

en in het eerste semester is in totaal € 55,3 miljoen geïnvesteerd.  

 Leiding tussen Ben-Ahin en Bras in september in gebruik. Om te kunnen voldoen aan de 

stijging van de vraag naar aardgas van de huishoudens en KMO’s in de provincie Luxemburg 

werkt Fluxys Belgium sinds eind 2012 aan de versterking van de vervoersas in de richting van 

het Groothertogdom Luxemburg. De bestaande leiding tussen Ben-Ahin en Bras werd 

vervangen door een nieuwe leiding met een grotere diameter. In september wordt de hele 

leiding in gebruik genomen. 

 Bouw tweede aanlegsteiger op LNG-terminal in Zeebrugge op schema. Op de LNG-terminal 

is een tweede aanlegsteiger in aanbouw voor zowel het laden als lossen van LNG-schepen. 

Aan de steiger zullen schepen kunnen aanmeren met een capaciteit van 2.000 tot 217.000 

kubieke meter LNG. Het Havenbestuur van Zeebrugge heeft de onderwaterstructuur 

gebouwd en Fluxys LNG start in oktober met de bovenstructuur nadat de windmolens langs 

de strekdam zijn afgebroken. De aanwezigheid van de windmolens zo dicht bij de steiger 

vormt immers een veiligheidsrisico. De steiger wordt in 2015 in gebruik genomen. 

 Zeewaterverdamper klaar voor tests. Sinds 2010 werkt Fluxys LNG aan de uitbreiding van 

de hervergassingsinstallaties op de LNG-terminal met een zeewaterverdamper of Open Rack 

Vaporizer (ORV). Die installatie is nu klaar voor de testfase en zal binnenkort worden ingezet 

om de warmte van het zeewater te gebruiken om LNG om te zetten in aardgas. 

 Infrastructuur voor de aanpassing aardgassamenstelling gebruiksklaar in september. 

Door de groeiende diversiteit van de aardgasbronnen en de routes tussen bron en 

eindverbruiker is er in vergelijking met vroeger een grote variatie in de samenstelling van het 

aardgas. Daarom is de infrastructuur om de samenstelling van het aardgas aan te passen 

uitgebreid met nieuwe installaties in Zeebrugge. Onder meer de opslagtank voor vloeibaar 

stikstof op de voormalige piekopslaginstallatie wordt daartoe opnieuw in gebruik genomen. In 

september zullen de installaties gebruiksklaar zijn. 
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1.3.2 Indicatief investeringsprogramma op 10 jaar 
 

In de periode 2009-2012 heeft Fluxys Belgium circa €1 miljard geïnvesteerd in zijn infrastructuur 

voor vervoer, opslag en LNG-terminalling om de internationale draaischijffunctie en de 

bevoorradingszekerheid van België verder te versterken en de basis te leggen voor nieuwe groei 

in de marktliquiditeit. In het licht van de economische conjunctuur en de toekomstige 

invoerstromen heeft de onderneming haar indicatieve investeringsprogramma geoptimaliseerd 

met de focus op een zo hoog mogelijke efficiëntie van de investeringsuitgaven. Na een periode van 

recordinvesteringen komt de cyclus nu weer in een periode van gewone uitgaven en omvat het 

indicatieve investeringsprogramma voor 2014-2023 projecten ten belope van ongeveer € 865 

miljoen.  

 

Gelet op de moeilijke investeringscontext voor nieuwe elektriciteitscentrales op aardgas zijn in 

het indicatieve investeringsprogramma voorlopig geen projecten opgenomen om zulke nieuwe 

centrales op het net aan te sluiten. Het plan dat de regering recent heeft goedgekeurd op voorstel 

van staatssecretaris Wathelet voorziet echter in maatregelen om investeringen in nieuwe 

elektriciteitscentrales op aardgas te stimuleren en Fluxys Belgium zal uiteraard zijn 

investeringsprogramma aanpassen zodra concrete projecten het licht zien.  
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1.4 Nieuwe markten 
 

Door zijn gunstige eigenschappen op het vlak van milieu- en gezondheidsimpact heeft aardgas 

een ruim potentieel om zich te ontwikkelen als brandstof voor vervoer. Fluxys Belgium is daarom 

op diverse fronten actief om aardgas meer ingang te doen vinden in het vervoerssegment. 

 

Personenwagens, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen: CNG. Momenteel rijden er in Europa 

meer dan 1 miljoen voertuigen op gecomprimeerd aardgas (CNG), met Italië en Duitsland als 

koplopers. In andere landen waar de CNG-markt minder ontwikkeld is zoals België biedt de 

omschakeling naar CNG een belangrijk potentieel voor de vermindering van de uitstoot. Zo 

onderzoekt Fluxys Belgium met de distributienetbeheerders concrete projecten om zo te bepalen 

op welke manier het beste kan worden geïnvesteerd in CNG-tankstations. 

 

Vrachtwagens voor langeafstandsvervoer en schepen: LNG. Om het pad te effenen voor LNG als 

brandstof in het vervoerssegment ontwikkelt Fluxys LNG de terminal in Zeebrugge ook tot een 

hub voor kleinschalig LNG-gebruik. Zo zullen op de tweede steiger in aanbouw ook kleine LNG-

schepen kunnen laden om andere schepen of installaties voor tussenopslag met LNG 

bevoorraden. Vanuit Zeebrugge kan met kleine schepen LNG worden vervoerd naar alle havens in 

België en Noordwest-Europa en terminalgebruikers hebben op de tweede steiger al capaciteit 

geboekt om meer dan 200 kleine schepen te laden. Voorts onderzoekt Fluxys Belgium samen met 

de landelijke havens en onder meer de Vlaamse overheid en diverse andere bedrijven hoe de 

basisinfrastructuur voor de LNG-bevoorrading van schepen verder vorm kan krijgen.  

 

Ook voor het segment van LNG als brandstof voor vrachtwagens voor lange-afstandsvervoer 

bestaat de uitdaging erin om de nodige tankinfrastructuur te ontwikkelen. Samen met een 

vervoersbedrijf onderzoekt Fluxys Belgium een pilootproject om in België een eerste LNG-

tankstation te bouwen. De finale investeringsbeslissing wordt verwacht in het najaar van 2013 en 

andere potentiële partners hebben interesse getoond om bijkomende LNG-tankstations te 

ontwikkelen. 
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1.5 Financiële toestand: geconsolideerde resultaten eerste 
semester 2013  

 

1.5.1 Inleiding 
 

Algemene evolutie van het resultaat. De meerderheid van de activiteiten van de Fluxys Belgium 

groep zijn gereguleerd. Hun operationeel resultaat wordt voornamelijk bepaald op basis van het 

geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (Lineaire Obligaties op 

tien jaar, uitgegeven door de Belgische Staat). 

 

Historisch lage rentevoeten wegen op toegestaan rendement en resultaat. De interestvoeten die 

als referentie worden gebruikt voor de berekening van het toegestaan rendement op de 

gereguleerde activa zijn de lineaire obligaties op 10 jaar, uitgegeven door de Belgische Staat. De 

gemiddelde rentevoet voor de eerste 6 maanden van 2013 (lager dan 2,5%) is gedaald ten opzichte 

van de interestvoet in de eerste helft van 2012 en zelfs in vergelijking met het gemiddelde van het 

volledige jaar 2012. Het gevolg is een daling met 7,3 miljoen € van het nettoresultaat toegestaan 

door de regulatie, als alle overige elementen ongewijzigd zouden zijn gebleven. 

 

Vermindering van het geïnvesteerd eigen vermogen en aanpassing van de financiële structuur. 

De uitkering van de beschikbare reserves van Fluxys Belgium, doorgevoerd op 15 mei 2012 voor 

een bedrag van 421,6 M€, heeft de vennootschap toegelaten de financiële structuur meer in lijn te 

laten evolueren met het gereguleerd Belgisch kader (1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd 

vermogen). 

 

De daling van het eigen vermogen door deze uitkering heeft automatisch een daling van het netto 

toegestaan resultaat van 3,2 M€ tegenover het 1ste semester 2012 tot gevolg. Als deze uitkering 

van reserves niet had plaatsgevonden zou het netto resultaat van het 1ste semester 2013 hoger 

geweest zijn doch het rendement op het overblijvend eigen vermogen zou lager geweest zijn. 
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Goedkeuring van tarifaire afrekeningen door de CREG. Fluxys Belgium en Fluxys LNG dienen 

jaarlijks hun tarifaire afrekeningen m.b.t. het voorgaande boekjaar in. De saldi van de 

gereguleerde activa en passiva per eind 2012 werden, zowel voor Fluxys Belgium als voor Fluxys 

LNG, door de CREG vastgelegd in juli 2013. Het effect van deze beslissingen werd opgenomen in 

de rekeningen van het 1ste semester 2013. 

 

Verkoop van de vennootschap Fluxys & Co. Gezien het vervoer per LNG schip niet behoort tot de 

hoofdactiviteiten van de groep heeft Fluxys Belgium de verkoopoptie gelicht die zij had t.o.v. GDF 

SUEZ. De vennootschap Fluxys & Co werd zodoende op 18-01-2013 verkocht voor een bedrag van 

70 miljoen €. De bijdrage van deze vennootschap in het netto resultaat van het eerste semester 

van 2012 bedroeg 2,9 miljoen €. 

 

Boekhoudkundige aanpassing met retroactief effect: herwerking op basis van IAS 19 met 

betrekking tot personeelsbeloningen. Het in voege treden op 1 januari 2013 van de 

amendementen op IAS 19 (IAS 19R) maakt een correctie met retroactief effect van de financiële 

staten van de groep noodzakelijk. De impact van deze herwerking blijft voornamelijk beperkt tot 

het in lijn brengen van het verwachte rendementspercentage op de dekkingsinstrumenten met de 

verdisconteringsvoet gebruikt voor het bepalen van de actuariële schuld. 

Deze wijzigingen komen in de financiële staten tot uiting in: 

 de balans, waar een transfer van 396 k€ werd opgenomen tussen de overige reserves en het 

niet uitgekeerd resultaat van het eigen vermogen als gevolg van de impact van IAS 19R op de 

actuariële verschillen; 

 de resultatenrekening, de kosten verbonden aan de effecten van de verdiscontering worden 

voortaan in het resultaat gecompenseerd gepresenteerd met het verwachte rendement van 

de dekkingsinstrumenten, zonder onderscheid tussen opbrengsten en kosten; 

 het in lijn brengen van de veronderstellingen gebruikt voor het bepalen van het verwachte 

rendementspercentage en de verdisconteringsvoet, leidt tot een daling van het financieel 

resultaat van het eerste semester 2012 met 257 k€, een vermindering van de belastingen (87 

k€) en een afname van het netto resultaat met 170 k€; 

Deze correcties worden geneutraliseerd door de herwerking van de actuariële verschillen op de 

andere componenten van het totaalresultaat. 
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1.5.2 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

  30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Bedrijfsopbrengsten  308.322 303.882 

Andere bedrijfsopbrengsten  8.843 16.609 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  -46.166 -21.530 

Diensten en diverse goederen  -76.066 -89.236 

Personeelskosten  -66.541 -61.714 

Andere bedrijfskosten  -3.933 -3.519 

Afschrijvingen  -69.973 -68.945 

Voorzieningen voor risico’s en kosten  16.416 14.837 

Waardeverminderingen  -419 -216 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   70.483 90.168 
Reële waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 

 418 1.889 

Financiële opbrengsten  1.423 3.540 

Financiële kosten  -27.016 -25.314 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat 

 45.308 70.283 

Winstbelastingen  -15.745 -24.310 

Winst (verlies) van de periode  29.563 45.973 

Gedeelte Fluxys Belgium  29.563 45.973 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 
    
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in €  0,4207 0,6543 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in €  0,4207 0,6543 
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1.5.3 Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat 
 

Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat (in duizenden €) 

  30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Netto resultaat over de periode  29.563 45.973 
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd 
zullen worden naar de winst- en verliesrekening  

  

Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen  1.706 -5.722 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  

-580 1.945 

Andere componenten van het totaalresultaat  1.126 -3.777 

Totaalresultaat van de periode  30.689 42.196 

Gedeelte Fluxys Belgium  30.689 42.196 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten voor het eerste semester 2013 belopen 308.322 k€ 

tegenover 303.882 k€ voor het eerste semester 2012, hetzij een verhoging van 4.440 k€.  

 

Deze opbrengsten betreffen voor: 

 299.251 k€ (of 97,1%) de gereguleerde activiteiten, t.t.z. het vervoer en de opslag van aardgas 

en de terminalling diensten voor LNG in België, dewelke een verhoging van 10.682 k€ t.o.v. 

dezelfde periode in 2012 vertonen. Dit laatste wordt verklaard door de doorfacturatie van 

kosten, noodzakelijk voor het in evenwicht houden van het net. Indien wij die doorfacturaties 

buiten beschouwing laten, vertonen de opbrengsten van dit segment maar een beperkte 

daling gelet op de actuele economische omstandigheden en de tariefdaling van ongeveer 6% 

die in het tweede semester van 2012 voor de vervoersdiensten werd ingevoerd. De daling 

bleef beperkt dankzij de commerciële inspanningen die werden gerealiseerd met het oog op 

de korte termijnverkopen van capaciteit. 

 9.071 k€ (of 2,9 %) de overige activiteiten van de onderneming, hetzij een daling van 6.242 k€ 

tegenover het 1ste semester 2012. Ter herinnering, de bedrijfsopbrengsten van dit segment 
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bevatten in het 1ste  semester van het voorgaand boekjaar 5.724 k€ die voortkwamen uit de 

vennootschap Fluxys & Co welke in januari 2013 verkocht werd. 

 

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het operationeel resultaat dat werd gerealiseerd in 

het 1ste semester 2013 bedraagt 70,5 miljoen €, tegenover 90,2 miljoen € in het 1ste semester 

2012. Deze daling van 19,7 miljoen € wordt vooral door de volgende elementen verklaard: 

 De daling van het toegestaan rendement op de gereguleerde activiteiten als gevolg van de 

daling van de notering van lineaire obligaties (OLO) heeft een nadelige invloed gehad van 11,1 

M€ (voor belastingen) op het resultaat. 

 Bovendien heeft de afname van het eigen vermogen ingevolge de uitkering van beschikbare 

reserves geleid tot een daling van het resultaat uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten van 4,9 

miljoen € (voor belastingen). 

 Het verdwijnen uit de consolidatiekring van de onderneming Fluxys & Co heeft een afname 

van 3,5 miljoen € (voor belasting) van het operationeel resultaat tot gevolg. 

 

Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat vertoont een daling van 5,3 miljoen € ten 

opzichte van het eerste semester 2012. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de intrestlast op 

de obligatielening, uitgegeven in mei 2012, welke in 2013 voor een volledig semester op de 

resultaten weegt. 

 

Winstbelastingen. De vermindering van de winstbelasting van 8,6 miljoen € is in hoofdzaak het 

gevolg van de afname van de winst na financieel nettoresultaat. 
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1.5.4 Geconsolideerde verkorte balans 
 
ACTIVA (in duizenden €) 

  30.06.2013 
31.12.2012 

herwerkt 
I. Vaste activa  2.469.191 2.492.625 

Materiële vaste activa  2.403.972 2.416.548 

Immateriële vaste activa  15.744 17.024 

Overige financiële vaste activa  2.682 3.962 

Vorderingen uit financiële lease   22.850 22.850 

Leningen en vorderingen   23.943 32.241 

II. Vlottende activa  379.958 484.598 

Voorraden  45.242 51.208 

Vorderingen uit financiële lease   1.227 2.453 

Belastingsvorderingen  6.089 1.064 

Handels- en overige vorderingen  52.209 50.515 

Geldbeleggingen  36.569 48.541 

Geldmiddelen en kasequivalenten  228.764 213.480 

Overige vlottende activa  9.858 5.154 

Activa bestemd voor verkoop  0 112.183 

Totaal der activa  2.849.149 2.977.223 

 

Vaste activa. De investeringen gerealiseerd in het eerste semester 2013 (55,3 M€), liggen lager 

dan de afschrijvingen over dezelfde periode (66,3 M€), wat de daling van de materiële vaste activa 

verklaart. Deze investeringen betreffen hoofdzakelijk de aanleg van vervoersleidingen (19,1 M€), 

de compressiestations (4,5 M€), de opslag te Loenhout (3,1 M€) en de LNG Terminal in Zeebrugge 

(19,5 M€), met name de tweede steiger en de installatie om LNG te hervergassen met de warmte 

van zeewater (Open Rack Vaporizer). 
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Vlottende activa. De activa bestemd voor verkoop betroffen de onderneming Fluxys & Co, die in 

januari 2013 werd verkocht. 
 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 

  30.06.2013 
31.12.2012 

herwerkt 
I. Eigen vermogen  746.329 828.062 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de moedermaatschappij  

746.329 828.062 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 

Reserves en niet uitgekeerd resultaat   686.019 767.752 

Minderheidsbelangen  0 0 

II. Langlopende verplichtingen  1.925.618 1.869.401 

Rentedragende verplichtingen  1.522.278 1.458.093 

Voorzieningen  9.123 6.884 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  43.009 47.686 

Overige langlopende financiële verplichtingen  570 990 

Uitgestelde belastingverplichtingen  350.638 355.748 

III. Kortlopende verplichtingen  177.202 279.760 
Rentedragende verplichtingen  74.803 91.129 
Voorzieningen  2.733 17.869 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  3.068 3.341 

Belastingsverplichtingen  11.770 49.388 

Kortlopende handels- en overige schulden  81.527 73.912 

Overige kortlopende verplichtingen  3.301 2.221 
Verplichtingen verbonden met activa bestemd 
voor verkoop  

0 41.900 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.849.149 2.977.223 
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Kortlopende verplichtingen. De voorzieningen voor milieu en wederinstaatstelling van sites 

werden in het eerste semester 2013 voor 3,4 M€ gebruikt en werden tevens voor 8,1 M€ 

teruggenomen. Dit laatste is toe te schrijven aan de neerwaartse herziening van de 

ontmantelingkost van de piekopslaginstallatie te Dudzele. Deze terugname van de voorziening 

heeft geen impact op het resultaat van de periode vermits zij opgenomen wordt in tarifaire 

afrekening en zodoende in mindering komt van de regulatoire vordering van de activiteit ‘Opslag’. 

De betaling van het saldo van de winstbelasting over het jaar 2011 verklaart de daling in de 

belastingverplichtingen. De verplichtingen verbonden met activa bestemd voor verkoop betroffen 

de onderneming Fluxys & Co, die in januari 2013 werd verkocht. 

 

Eigen vermogen. De afname van het eigen vermogen wordt verklaard door de betaling van het 

dividend over het voorgaande boekjaar zoals blijkt uit het hierna volgend overzicht: 

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

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 

aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van 
het eigen 
vermogen 

EINDSALDO OP 31.12.2012 
herwerkt 

828.062 0 828.062 

1. Totaalresultaat van de periode 30.689 0 30.689 
2. Uitgekeerde dividenden -112.422 0 -112.422 
3. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 
4. Overige toename (afname) 0  0 
EINDSALDO OP 30.06.2013 746.329  0 746.329 
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1.5.5 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

  (in duizenden €) 
 30.06.2013 30.06.2012 

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode  213.480 405.622 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten1 69.863 143.782 

Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten2 15.149 -54.542 

Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten3 -69.728 -305.535 

Netto wijziging van de geldmiddelen en kasequivalenten 15.284 -216.295 
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van de periode  228.764 189.327 

 

1.5.6 Financiële vooruitzichten 2013 
 

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

geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrent 

dividend zal blijven evolueren in functie van de evolutie van die drie parameters. De huidige 

volatiliteit op de financiële markten laat niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te 

schuiven voor wat betreft de evolutie van de rentevoeten en dus van het rendement op 

gereguleerde activiteiten.  

 

Als de intrestvoet van de OLO’s op 10 jaar op zijn huidige peil blijft en behoudens onvoorziene 

omstandigheden, verwacht Fluxys Belgium het dividend niet te kunnen aanhouden op het niveau 

van 2012. 

                                                                  
1 De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de wijziging in de behoefte aan werkkapitaal. 
Het verschil in de stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten in vergelijking met het 2e semester van 2012 vloeit 
voornamelijk voort uit de bewegingen in werkkapitaal. 
2 Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen, meer bepaald de verkoop van de onderneming 
Fluxys & Co voor 70 M€. 
3 Die stromen bevatten de betaalde dividenden en uitgekeerde reserves. In 2012 omvatten die stromen de reserves 
die door Fluxys Belgium werden uitgekeerd, een beweging die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de uitgifte van 
een obligatielening. 
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1.6 Corporate governance 
 

1.6.1 Fluxys Belgium 
 

Herbenoeming onafhankelijke bestuurders 

De gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium van 14 mei heeft met eenparigheid van 

stemmen de hernieuwing goedgekeurd van de mandaten van Marianne Basecq en Monique 

Lievens als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van 6 jaar. Hun mandaten zullen 

verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019. 

 

Nieuwe benoemingen onafhankelijke bestuurders 

De gewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de benoeming 

goedgekeurd van Valentine Delwart, als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar, om 

Sophie Brouhon te vervangen. Daarnaast heeft de gewone algemene vergadering ook met 

eenparigheid van stemmen de benoeming goedgekeurd van Sandra Wauters, als onafhankelijk 

bestuurder voor een termijn van 6 jaar, om Caroline De Padt te vervangen. Hun mandaten zullen 

verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2019. 

 

Definitieve benoeming bestuurder 

De gewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming 

goedgekeurd van Ludo Kelchtermans als bestuurder. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van 

de gewone algemene vergadering van 2014. 

 

Hernieuwing commissaris 

De gewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de hernieuwing 

goedgekeurd van het mandaat van de commissaris, de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte, 

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, voor een periode van 3 jaar. Dat mandaat 

zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. De jaarlijkse 

emolumenten van de commissaris werden vastgelegd op een vast niet-geïndexeerd bedrag van 
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116.000 € voor de hele duur van zijn mandaat dat eindigt na afloop van de gewone algemene 

vergadering van 2016. 

 

 

1.6.2 Fluxys LNG 
 

Fluxys LNG heeft in overleg met de CREG de samenstelling van zijn raad van bestuur aangepast 

om die in lijn te brengen met de nieuwe corporate governance vereisten voor Fluxys LNG sinds de 

omzetting in Belgisch recht van het derde Europese pakket regelgevende maatregelen voor 

energie.  

 

De buitengewone algemene vergadering van Fluxys LNG van 17 mei heeft voor de samenstelling 

van de nieuwe 6-koppige raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de benoeming 

goedgekeurd van 5 nieuwe bestuurders voor een termijn van 6 jaar: 

 Onafhankelijke bestuurders: Stephan Kamphues (CEO van de Duitse vervoersnetbeheerder 

Open Grid Europe en voorzitter van het Europese netwerk van aardgasvervoersnetbeheerders 

ENTSOG) en Christoph von dem Bussche (lid van het directieteam van de Duitse 

vervoersnetbeheerders Gascade Gastransport en NEL Gastransport). 

 Niet-uitvoerende bestuurders: Huberte Bettonville, Anne vander Schueren en Raf Van Elst 

(Fluxys Belgium). 

 Walter Peeraer blijft zijn mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder behouden. 

 De vergadering heeft tevens Stephan Kamphues aangesteld als voorzitter van de raad van 

bestuur.  
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1.7 Voornaamste risico’s en onzekerheden  
voor het tweede semester 2013 

 

Er zijn voor Fluxys Belgium geen risico’s en onzekerheden die nieuw zijn of een significante 

evolutie hebben gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2012 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in 

het jaarlijks financieel verslag 2012). 
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2 Verkorte halfjaarlijkse financiële staten van 
Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen 
volgens IFRS op 30 juni 2013 
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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 moedermaatschappij, Fluxys Belgium NV, is gevestigd in België, 

Kunstlaan 31 te 1040 Brussel. 

 

2.1.2 Activiteiten van Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen 
 

Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen hebben als hoofdactiviteiten het vervoer en de 

opslag van aardgas en de terminalling diensten voor vloeibaar aardgas in België. Die activiteiten 

worden gereguleerd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

(CREG). 

 

Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen verzorgen eveneens aanvullende diensten die 

verwant zijn met voornoemde hoofdactiviteiten. 

 

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

verslag 2012 evenals het tussentijds jaarverslag.  
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2.2 Verkorte financiële staten van de groep Fluxys Belgium 
onder IFRS 

 

A. Geconsolideerde verkorte balans 
 

Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2013 
31.12.2012 

herwerkt 
I. Vaste activa  2.469.191 2.492.625 

Materiële vaste activa 11 2.403.972 2.416.548 

Immateriële vaste activa 12 15.744 17.024 

Overige financiële vaste activa 28 2.682 3.962 

Vorderingen uit financiële lease  28 22.850 22.850 

Leningen en vorderingen 13/28 23.943 32.241 

II. Vlottende activa  379.958 484.598 

Voorraden 14 45.242 51.208 

Vorderingen uit financiële lease  28 1.227 2.453 

Belastingsvorderingen 15 6.089 1.064 

Handels- en overige vorderingen 16/28 52.209 50.515 

Geldbeleggingen 17/28 36.569 48.541 

Geldmiddelen en kasequivalenten 17/28 228.764 213.480 

Overige vlottende activa  9.858 5.154 

Activa bestemd voor verkoop  0 112.183 

Totaal der activa  2.849.149 2.977.223 
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Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2013 
31.12.2012 

herwerkt 
I. Eigen vermogen 18 746.329 828.062 

Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 
van de moedermaatschappij  

746.329 828.062 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 

Onbeschikbare reserves  13.227 12.813 

Overige reserves  -7.620 -8.746 

Niet uitgekeerd resultaat  680.412 763.685 

Minderheidsbelangen  0 0 

II. Langlopende verplichtingen  1.925.618 1.869.401 

Rentedragende verplichtingen 19/28 1.522.278 1.458.093 

Voorzieningen 21 9.123 6.884 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 21 43.009 47.686 

Overige langlopende financiële verplichtingen 20/28 570 990 

Uitgestelde belastingverplichtingen 22 350.638 355.748 

III. Kortlopende verplichtingen  177.202 279.760 
Rentedragende verplichtingen 19/28 74.803 91.129 
Voorzieningen 21 2.733 17.869 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 21 3.068 3.341 

Belastingsverplichtingen 23 11.770 49.388 

Kortlopende handels- en overige schulden 24/28 81.527 73.912 

Overige kortlopende verplichtingen  3.301 2.221 

Verplichtingen m.b.t. activa bestemd voor verkoop  0 41.900 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.849.149 2.977.223 
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B. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

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

 Toelichting 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Bedrijfsopbrengsten 4a 308.322 303.882 

Andere bedrijfsopbrengsten 4b 8.843 16.609 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 5 -46.166 -21.530 

Diensten en diverse goederen 5 -76.066 -89.236 

Personeelskosten 5 -66.541 -61.714 

Andere bedrijfskosten 5 -3.933 -3.519 

Afschrijvingen 5 -69.973 -68.945 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 5 16.416 14.837 

Waardeverminderingen 5 -419 -216 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   70.483 90.168 
Reële waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 6 

418 1.889 

Financiële opbrengsten 7a 1.423 3.540 

Financiële kosten 7b -27.016 -25.314 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat   

45.308 70.283 

Winstbelastingen 8 -15.745 -24.310 

Winst (verlies) van de periode 9 29.563 45.973 

Gedeelte Fluxys Belgium  29.563 45.973 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

    

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 10 0,4207 0,6543 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 10 0,4207 0,6543 
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C. Geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat 
 

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

 Toelichting 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Netto resultaat over de periode 9 29.563 45.973 
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd 
zullen worden naar de winst- en verliesrekening  

  

Actuariële verschillen op personeelsbeloningen 21 1.706 -5.722 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  

-580 1.945 

    

Andere componenten van het totaalresultaat  1.126 -3.777 

    

Totaalresultaat van de periode  30.689 42.196 

Gedeelte Fluxys Belgium  30.689 42.196 

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

    

 

 
Maatschappelijk kapitaal 

 
 

Uitgifte-
premies 

Onbeschikbare 
reserves 

I. Eindsaldo per 31.12.2011 - herwerkt 60.272 38 9.552 
1. Totaalresultaat van de periode    

2. Uitgekeerde dividenden    

3. Wijzigingen in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen    

II. Eindsaldo per 30.06.2012 - herwerkt 60.272 38 9.552 

III. Eindsaldo per 31.12.2012 - herwerkt 60.272 38 12.813 

1. Totaalresultaat van de periode   414 

2. Uitgekeerde dividenden    

3. Wijzigingen in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen    

IV. Eindsaldo per 30.06.2013 60.272 38 13.227 
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   (in duizenden euro’s) 

Personeels- 
beloningen 

Niet uitgekeerd 
resultaat 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 

aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het  
eigen vermogen 

-9.708 1.302.661 1.362.815 1 1.362.816 

-3.777 45.973 42.196 0 42.196 
 -623.941 -623.941 -1 -623.942 
  0  0 

  0  0 

-13.485 724.693 781.070 0 781.070 

-8.746 763.685 828.062 0 828.062 

1.126 29.149 30.689  30.689 
 -112.422 -112.422 0 -112.422 
     

     

-7.620 680.412 746.329 0 746.329 



28 augustus 2013 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2013 • 38 

E. Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

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

 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
I. Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 213.480 405.622 

II. Netto kasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten 69.863 143.782 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 94.980 173.219 

1.1. Bedrijfswinst (-verlies) 70.483 90.168 

1.2. Aanpassingen voor niet-monetaire posten 54.271 54.421 

1.2.1. Afschrijvingen 69.973 68.945 

1.2.2. Voorzieningen -16.416 -14.837 

1.2.3. Waardeverminderingen 419 216 
1.2.4. Overige aanpassingen voor niet-monetaire posten  295 97 

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal -29.774 28.630 

1.3.1. Toename (afname) in voorraden 5.966 -8.235 

1.3.2. Toename (afname) in belastingsvorderingen 0 0 
1.3.3. Toename (afname) in handelsvorderingen en overige      
vorderingen 

-1.694 52.384 

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa -4.704 -2.842 

1.3.5. Toename (afname) in belastingsschulden -37.618 -9.687 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden 7.615 -5.682 

1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen 1.080 2.908 

1.3.8. Overige toenames (afnames) in werkkapitaal -419 -216 

2. Kasstromen met betrekking tot andere bedrijfsactiviteiten -25.117 -29.437 

2.1. Verschuldigde belastingen -26.460 -32.595 
2.2. Ontvangen rente met betrekking tot beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten 

1.054 2.233 

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

289 925 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
III. Nettokasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten 15.149 -54.542 

1. Verwervingen -57.703 -55.827 
1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste activa te 

verwerven 
-57.684 -55.776 

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

-14 0 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven -5  -51 

2. Overdrachten 72.295 926 
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van de materiële en 

immateriële vaste activa 
1.010 926 

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

70.000 0 

2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere financiële activa 1.285 0 

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten 0 0 

4. Ontvangen overheidssubsidies 557 359 

IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten -69.728 -305.535 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen 78.616 417.768 

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 1.226 1.034 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa1 8.298 3.223 
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële 

instrumenten 
0 0 

1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële 
verplichtingen 

69.092 413.511 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
2. Kasstromen m.b.t. terugbetaling financieringen -25.058 -66.504 

2.1. Terugkoop van eigenvermogensinstrumenten die 
vervolgens werden vernietigd 

0 0 

2.2. Aankoop van eigen aandelen 0 0 

2.3. Terugbetaling van leaseschulden -619 -3.215 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële schulden 0 0 

2.5. Terugbetaling van andere financiële verplichtingen -24.439 -63.289 

3. Rente -22.836 -10.373 

3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit -22.877 -10.528 

3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit 41 155 

4. Betaalde dividenden -112.422 -623.942 

5. Toename (-) / afname (+) van korte termijnbeleggingen 11.972 -22.484 

V. Nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten 15.284 -216.295 

   

VI. Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van de periode 228.764 189.327 
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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 2013 van Fluxys Belgium 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 2012. 

 

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 Belgium 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 voorzieningen voor geschillen, alsook de pensioenverplichtingen en daarmee 

gelijkgestelde verplichtingen. 
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Gelet op de onzekerheden waarmee elk waarderingsproces gepaard gaat, stellen Fluxys Belgium 

en zijn dochterondernemingen hun inschattingen waar nodig bij op basis van periodiek 

bijgewerkte informatie. De mogelijkheid bestaat 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 en transacties vast te leggen 

waarvoor de geldende IFRS-normen en interpretaties geen afdoende uitsluitsel geven. 

 
Toelichting 1c. Datum van vrijgave voor bekendmaking 
 

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

staten van Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen vastgelegd op 28 augustus 2013. 

 

 

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

De boekhoudkundige principes en berekeningsmethodes die voor de halfjaarlijkse financiële 

staten 2013 werden gebruikt, zijn identiek aan die van de meest recente jaarlijkse financiële 

staten.  

 

Boekhoudkundige aanpassing met retroactief effect: herwerking op basis van IAS 19 met 

betrekking tot personeelsbeloningen.  

 

Het in voege treden op 1 januari 2013 van de amendementen op IAS 19 (IAS 19R) maakt een 

correctie met retroactief effect van de financiële staten van de groep noodzakelijk. De impact van 

deze herwerking blijft voornamelijk beperkt tot het in lijn brengen van het verwachte 

rendementspercentage op de dekkingsinstrumenten met de verdisconteringsvoet gebruikt voor 

het bepalen van de actuariële schuld. 
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Deze wijzigingen komen in de financiële staten tot uiting in: 

 de balans, waar een transfer van 396 k€ werd opgenomen tussen de overige reserves en het 

niet uitgekeerd resultaat van het eigen vermogen als gevolg van de impact van IAS 19R op de 

actuariële verschillen; 
 de resultatenrekening, de kosten verbonden aan de effecten van de verdiscontering worden 

voortaan in het resultaat gecompenseerd gepresenteerd met het verwachte rendement van 
de dekkingsinstrumenten, zonder onderscheid tussen opbrengsten en kosten; 

 het in lijn brengen van de veronderstellingen gebruikt voor het bepalen van het verwachte 
rendementspercentage en de verdisconteringsvoet, leidt tot een daling van het financieel 
resultaat van het eerste semester 2012 met 257 k€, een vermindering van de belastingen (87 
k€) en een afname van het netto resultaat met 170 k€; 

 deze correcties worden geneutraliseerd door de herwerking van de actuariële verschillen op 
de andere componenten van het totaalresultaat. 

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

Ondanks het feit dat bijvoorbeeld bepaalde vervoersdiensten per seizoen kunnen worden 

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

nauwelijks beïnvloed door het seizoensgebonden karakter van de activiteiten.  

 

Het bedrijfsresultaat van die activiteiten komt immers overeen met het prorata van de geschatte 

jaarlijkse billijke marge op het geïnvesteerd eigen vermogen, met betrekking tot de 

desbetreffende periode. 

 

Sinds de invoering van de meerjarentarieven kan die marge echter worden verminderd of 

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

brengen van een voorafgaandelijk bepaalde efficiëntiefactor.  

 

Deze verschillen zijn echter moeilijk te waarderen in de loop van het boekjaar en worden daarom 

in resultaat genomen op het einde van het jaar. 
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Toelichting 3. Verwervingen, overdrachten en herstructureringen 
 
Consolidatiekring 
 

De consolidatiekring en de belangenpercentages in de geconsolideerde vennootschappen 

evolueerden in het eerste semester 2013 als volgt: 

 

Verkoop Fluxys & Co 
Op het eind van het boekjaar 2012 nam de Groep de beslissing de dochteronderneming Fluxys & 

Co te verkopen. De activa en passiva van de betrokken onderneming waren samengesteld uit een 

deelneming van 49% in het Noorse partnerschap Patrederiet BW Gas Fluxys DA, eigenaar van het 

LNG-schip BW GDF Suez Boston, en uit aanverwante financiële instrumenten. Deze activa en 

passiva werden bijgevolg op 31-12-2012 onder de rubrieken ‘Activa bestemd voor verkoop’ en 

‘Verplichtingen met betrekking tot activa bestemd voor verkoop’ geherklasseerd. 

 

Gezien het vervoer per LNG-schip niet behoort tot de hoofdactiviteiten van de Groep heeft Fluxys 

Belgium de verkoopoptie gelicht die zij had tegenover GDF SUEZ. De onderneming Fluxys & Co 

werd zodoende op 18-01-2013 verkocht voor een bedrag van € 70 miljoen. De bijdrage van deze 

vennootschap tot het netto resultaat van het eerste semester 2012 bedroeg  

€ 2,9 miljoen. Het resultaat van deze vennootschap maakt deel uit van de sectie ‘Overige 

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

 Toelichting 30.06.2013 30.06.2012 Verschil 
Vervoer in België 4a.1 238.196 228.384 9.812 
Opslag in België 4a.1 13.235 18.856 -5.621 
Terminalling in België 4a.1 47.820 41.329 6.491 
Overige bedrijfsopbrengsten 4a.2 9.071 15.313 -6.242 
Totaal  308.322 303.882 4.440 

 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester van 2013 bedragen 308.322 k€ tegenover 303.882 

k€ voor het eerste semester van 2012, wat een stijging betekent van 4.440 k€. 

 

In België vallen de diensten van vervoer, opslag en terminalling onder de Gaswet. 

 

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

geïnvesteerd eigen vermogen en de eraan verbonden exploitatielasten te dekken, rekening 

houdend met productiviteitsinspanningen die de netwerkbeheerder dient te leveren, alsook de 

aanvaarde afschrijvingen en de kosten te dekken verbonden aan de buitengebruikstelling van 

activa opgenomen in de Regulated Asset Base, naar rato van de investeringen van het boekjaar. 

 

4a.1. De opbrengsten uit de vervoersactiviteit gaan in stijgende lijn ten opzichte van het 1ste 

halfjaar van 2012 als gevolg van een toename van de doorgefactureerde kosten voor het in 

evenwicht houden van het net. Naast deze doorgerekende kosten vertoont de omzet een lichte 

daling ten gevolge van de huidige economische conjunctuur en de tariefdaling toegekend in het 

tweede semester 2012, en dit dankzij de commerciële inspanningen, gerealiseerd met het oog op 

de verkoop van korte termijn capaciteit. 

 

De opbrengsten uit de terminalling activiteit stijgen als gevolg van de verhoging van de 

exploitatiekosten gelieerd aan deze activiteit.  
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Het toegestane omzetcijfer (revenue cap) van de vervoers-, opslag- en terminallingactiviteiten 

werd negatief beïnvloed tegenover de eerste jaarhelft van 2012 als gevolg van de impact van de 

quotering van de OLO op de tarifaire afrekeningen. 

 

4a.2. De overige bedrijfsopbrengsten dalen tegenover het eerste semester 2012. Deze hielden 

toen 5.724 k€ in welke voortkwamen van de vennootschap Fluxys & Co die in januari 2013 werd 

verkocht. 

 

 
Toelichting 4b. Overige bedrijfsopbrengsten 
 

De overige bedrijfsopbrengsten houden voornamelijk diverse recuperaties in vanwege 

verzekeringsmaatschappijen en andere debiteuren evenals opbrengsten uit ter beschikking 

gestelde personen en goederen. 

 

Deze rubriek weerhield in 2012 de ontvangen tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen tot 

het dekken van een deel van de vergoedingen, uitgekeerd aan de slachtoffers van het ongeval in 

Ghislenghien.  
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Toelichting 5. Bedrijfskosten 
 

Bedrijfskosten met uitsluiting van afschrijvingen,  

waardeverminderingen en voorzieningen 
(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2013 30.06.2012 Verschil 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 5.1 -46.166 -21.530 -24.636 
Diensten en diverse goederen 5.2 -76.066 -89.236 13.170 
Personeelskosten 5.3 -66.541 -61.714 -4.827 
Andere bedrijfskosten   -3.933 -3.519 -414 
Totaal  -192.706 -175.999 -16.707 
Waarvan kosten verbonden met gewone 
huurovereenkomsten 

 -6.366 -6.318 -48 

 

 

5.1. Handelsgoederen, grond- en 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 Belgium en zijn 

dochterondernemingen, met name in de compressiestations. Tevens bevat deze rubriek de kosten 

voor het vervoersmaterieel dat uit de voorraad wordt genomen voor onderhouds- en 

herstellingsprojecten en de kosten voor werkzaamheden voor derden.  

 

De vastgestelde evolutie in deze rubriek in het eerste semester 2013 komt hoofdzakelijk voort uit 

de stijging van de kosten voor het in evenwicht houden van het net. 
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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. 

 

Zoals aangekondigd sinds november 2011 is Fluxys Belgium in samenspraak met de 

verzekeringsmaatschappijen en andere verantwoordelijke partijen begonnen met de definitieve 

vergoeding van de private slachtoffers van het ongeval te Ghislengien in 2004. De evolutie van de 

kosten in deze rubriek wordt verklaard door het feit dat de meerderheid van de slachtoffers in het 

eerste semester 2012 vergoed werd. 

 

5.3. Personeelskosten 
 

De personeelskosten zijn met 4.827 k€ toegenomen. Dit wordt zowel verklaard door de stijging 

van het aantal fulltime equivalenten als door het effect van de inflatie op de evolutie van de 

loonlasten. 

  



28 augustus 2013 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2013 • 49 

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2013 30.06.2012 Verschil 

Afschrijvingen 5.4 -69.973 -68.945 -1.028 
Immateriële vaste activa  -3.645 -3.959 314 
Materiële vaste activa  -66.328 -64.986 -1.342 
Waardeverminderingen  -419 -216 -203 
Op voorraden  -419 -216 -203 
Op handelsvorderingen  0 0 0 
Voorzieningen voor risico's en kosten 5.5 16.416 14.837 1.579 
Totaal  -53.976 -54.324 348 

 

5.4. Afschrijvingen 
 

De afschrijvingen op materiële vaste activa nemen toe als gevolg van de indienstname van nieuwe 

investeringen, met name het compressiestation te Berneau en de opslag te Loenhout. 

 

5.5. Voorzieningen voor risico’s en kosten 
 

De voorzieningen voor milieu en wederinstaatstelling van sites werden in het eerste semester 

2013 voor 3,4 M€ gebruikt en werden tevens voor 8,1 M€ teruggenomen. Dit laatste is toe te 

schrijven aan de neerwaartse herziening van de geraamde ontmantelingkost van de 

piekopslaginstallatie te Dudzele. De terugname van deze voorziening heeft geen impact op het 

resultaat van de periode vermits zij opgenomen wordt in de tarifaire afrekening en zodoende in 

mindering gebracht wordt van de regulatoire vordering van de activiteit ‘Opslag’. 

 

Het saldo van de gebruikte voorzieningen in het eerste semester 2013 betreft hoofdzakelijk de 

voorzieningen voor personeelsbeloningen. 

 

  



28 augustus 2013 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2013 • 50 

Toelichting 6. Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 
 

Deze rubriek registreert hoofdzakelijk de kosten verbonden aan de IRS-dekkingsinstrumenten 

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

VTN. 

 

 
 
Toelichting 7a. Financiële opbrengsten 
 

Financiële opbrengsten (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 

30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Verschil 

Financiële opbrengsten uit 
leasingovereenkomsten 

 
41 155 -114 

Rente op beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten en interest 
swaps 

7a.1 1.054 2.233 -1.179 

Andere financiële opbrengsten  328 1.152 -824 
Totaal  1.423 3.540 -2.117 

 

7a.1. De evolutie van de financiële opbrengsten op beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en 

kasequivalenten vloeit hoofdzakelijk voort uit de combinatie van de daling van het 

thesaurievolume (-166,6 M€) en van de gemiddelde verkregen rendementen (-18 basispunten). 
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Toelichting 7b. Financiële kosten 
 

Financiële kosten (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 

30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Verschil 

Rentekosten op schulden 7b.1 -26.702 -24.397 -2.305 

Desactualisering van de voorzieningen 7b.2 -275 -690 415 

Overige financieringskosten  -39 -227 188 
Totaal  -27.016 -25.314 -1.702 

 

7b.1. De kosten van schulden bestaan grotendeels uit rente op de financiële leaseovereen-komst 

VTN, op de leningen afgesloten bij de Europese Investeringsbank, op de publieke 

obligatieleningen en op de gereguleerde passiva. De uitgifte van een nieuwe obligatielening in 

april 2012 verklaart de stijging van de financieringskosten. 

 

7b.2. De kosten met betrekking tot de verdiscontering van de voorzieningen zijn verminderd. Deze 

evolutie wordt geanalyseerd in Toelichting 21. De impact van de amendementen op IAS 19 

Personeelsbeloningen wordt beschreven in Toelichting 1d. 
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Toelichting 8. Winstbelastingen 
 

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

30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Verschil 

Verschuldigde belastingen  -21.435 -30.265 8.830 

Uitgestelde belastingen  5.690 5.955 -265 
Totaal 8.1 -15.745 -24.310 8.565 

 

8.1. De winstbelastingen vallen 8.565 k€ lager uit dan in het 1e semester 2012. Dit verschil is 

hoofdzakelijk een gevolg van de daling van het resultaat voor belastingen. 

 
Verschuldigde belastingen (in duizenden euro’s) 

 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Verschil 

Belastingen op het resultaat van het boekjaar -21.700 -29.996 8.296 

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen -26.725 -32.520 5.795 
Overschotten aan betaalde belastingen en voorheffingen 
(naar activa geboekt) 

5.025 2.536 2.489 

Geraamde belastingsupplementen (naar verplichtingen 
geboekt) 0 -12 12 
Aanpassingen in verschuldigde belastingen van voorgaande 
boekjaren 265 -269 534 

Totaal -21.435 -30.265 8.830 
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Uitgestelde belastingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Verschil 

In verband met het ontstaan of de omkering 
van toerekeningsverschillen in de tijd 

 5.690 5.955 -265 

Verschillen uit de waardering van vaste activa 8.2 8.956 9.460 -504 

Verschillen uit voorzieningen  -3.326 -3.210 -116 

Overige verschillen  60 -295 355 
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 haar 
aandeelhouders 

 0 0 0 

Totaal  5.690 5.955 -265 

 

8.2. De verschillen uit de waardering van vaste activa dalen ingevolge het verdwijnen van de 

vennootschap Fluxys & Co uit de consolidatiekring in januari 2013.  
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Toelichting 9. Winst (verlies) van de periode 
 
Winst (verlies) van de periode (in duizenden euro’s) 
 30.06.2013 30.06.2012 

herwerkt 
Verschil 

Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 0 
Gedeelte van de groep 29.563 45.973 -16.410 
Totale winst (verlies) van de periode 29.563 45.973 -16.410 

 
Het netto geconsolideerd resultaat van de periode bedraagt 29.563 k€ tegenover 45.973 k€ in het 
eerste semester 2012, hetzij een daling van 16.410 k€. 
Het netto resultaat uit de gereguleerde activiteiten wordt hoofdzakelijk bepaald door het 
geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de interestvoeten (OLO).  
De intrestvoeten die als referentie worden gebruikt voor de berekening van het toegelaten 
rendement op de gereguleerde activa zijn de lineaire obligaties op 10 jaar, uitgegeven door de 
Belgische Staat. De gemiddelde rentevoet voor de eerste 6 maanden van 2013 (lager dan 2,5%) is 
gedaald ten opzichte van de intrestvoet in de eerste helft van 2012 en zelfs in vergelijking met het 
gemiddelde van het volledige jaar 2012. Het gevolg is een daling met 7,3 miljoen € van het 
gereguleerde nettoresultaat als alle overige elementen ongewijzigd zouden zijn gebleven. 
De verdeling van de beschikbare reserves van Fluxys Belgium, doorgevoerd op 15 mei 2012 voor 
een bedrag van 421,6 M€, heeft de vennootschap toegelaten de financiële structuur meer in lijn te 
laten evolueren met het Belgisch gereguleerd kader (1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd 
vermogen). De daling van het eigen vermogen door deze verdeling heeft automatisch een daling 
van het netto toegestaan resultaat van 3,2 M€ tegenover het 1ste semester 2012 tot gevolg. Als 
deze verdeling van reserves niet had plaatsgevonden zou het netto resultaat van het 1ste 
semester 2013 hoger geweest zijn doch het rendement op het overblijvend eigen vermogen zou 
lager geweest zijn. 
Merk op dat de tarifaire afrekeningen met betrekking tot voorgaande jaren op het netto resultaat 
drukken voor een bijkomend bedrag van 1,6 M€ tegenover het eerste semester 2012. 
 
De vennootschap Fluxys & Co werd eveneens verkocht voor een bedrag van 70 miljoen €. De 
bijdrage van deze vennootschap in het netto resultaat van het eerste semester van 2012 bedroeg 
2,9 miljoen €. 

 



28 augustus 2013 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2013 • 55 

Toelichting 10. Winst (verlies) per aandeel 
 

Teller (in duizenden euro’s) 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

29.563 45.973 

Winst (verlies) 29.563 45.973 

Verwateringseffect 0 0 
Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

29.563 45.973 

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

0 0 

Winst (verlies) 0 0 

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

0 0 

Winst (verlies) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 29.563 45.973 

Winst (verlies) 29.563 45.973 

Verwateringseffect 0 0 

Verwaterde winst (verlies) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij  29.563 45.973 

Noemer (in eenheden) 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Gemiddeld aantal aandelen in omloop 70.263.501 70.263.501 

Verwateringseffect 0 0 

Gemiddeld aantal aandelen in omloop, na verwatering 70.263.501 70263.501 

Winst (verlies) per aandeel in euro 30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

0,4207 0,6543 

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

0,4207 0,6543 

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

0 0 

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

0 0 

Winst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,4207 0,6543 

Verwaterde winst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,4207 0,6543 
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Toelichting 11. Materiële vaste activa 
 
Mutaties van de materiële vaste activa  

 Terreinen Gebouwen 

 
Aardgasvervoers-

netten* 
 

Aardgasopslag* 

Bruto boekwaarde     
Per 31.12.2011 40.265 132.443 3.144.956 294.105 
Investeringen 1.928 625 30.149 11.108 
Ontvangen subsidies 0 0 -3.695 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -181 -330 -17.269 -2.646 
Interne overboekingen 0 172 58.393 78.578 
Wijzigingen in de consolidatiekring en activa 
bestemd voor verkoop 

0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 31.12.2012 42.012 132.910 3.212.534 381.145 
Investeringen 186 180 8.587 2.230 
Ontvangen subsidies 0 0 -557 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -2 0 -201 -1.277 
Interne overboekingen 0 299 -18.259 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 30.06.2013 42.196 133.389 3.202.104 382.098 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 

 
Per 30 juni 2013 hebben Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen investeringen gedaan ten bedrage 
van 55.319 k€. De belangrijkste investeringen zijn de aanleg van vervoersleidingen (19,1 M€), de 
compressiestations (4,5 M€), de opslag in Loenhout (3,1 M€) evenals de LNG-terminal in Zeebrugge (19,5 
M€), met name de tweede aanlegsteiger en de installatie om LNG te hervergassen met de warmte van 
zeewater (Open Rack Vaporizer). 
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In het raam van de lopende of geplande investeringen hebben Fluxys Belgium en zijn 
dochterondernemingen per 30 juni 2013 voor een bedrag van 19,8 M€ overeenkomsten afgesloten 
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 

      
1.000.840 100.443 45.523 41.318 221.926 5.021.819 

463 1.365 36 3.415 57.285 106.374 
0 0 0 0 0 -3.695 

0 0 0 0 0 0 

0 0 -2.559 -1.584 -40 -24.609 
0 0 0 0 -137.143 0 

0 -101.808 0 0 0 -101.808 

0 0 0 0 0 0 
1.001.303 0 43.000 43.149 142.028 4.998.081 

3.855 0 39 1.541 38.701 55.319 
0 0 0 0 0 -557 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 -2 -358 -1.840 
26.602 0 0 0 -8.642 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

1.031.760 0 43.039 44.688 171.729 5.051.003 
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Mutaties van de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen 

 
Aardgasvervoers-

netten* 
 

Aardgasopslag* 

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen 

    

Per 31.12.2011 0 -64.146 -1.533.704 -163.536 
Geboekte afschrijvingen 0 -4.810 -91.603 -9.333 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 97 17.261 1.321 
Interne overboekingen 0 0 0 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 31.12.2012 0 -68.859 -1.608.046 -171.548 
Geboekte afschrijvingen 0 -2.465 -45.533 -5.485 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 149 679 
Interne overboekingen 0 -15 15 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 30.06.2013 0 -71.339 -1.653.415 -176.354 
     
Nettoboekwaarde per 30.06.2013 42.196 62.050 1.548.689 205.744 
Nettoboekwaarde per 31.12.2012 42.012 64.051 1.604.488 209.597 
     
Waarvan nettoboekwaarde van de vaste activa 
in leasing per 30.06.2013 

0 109 22.873 0 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 
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De geboekte afschrijvingen in de periode bedragen 66.328 k€ en weerspiegelen het ritme volgens 

hetwelk Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen verwachten dat de economische 

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

Op balansdatum hebben Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen geen enkele aanwijzing of 

gebeurtenis vastgesteld die erop zou kunnen wijzen dat een materieel vast actiefbestand-deel in 

waarde zou zijn verminderd.

 (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal* Schip 
Andere 

installaties en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

 
 

  
   

-640.015 -19.998 -45.115 -26.457 0 -2.492.971 
-21.929 -2.558 -106 -3.597 0 -133.936 

0 0 2.558 1.581 0 22.818 
0 0 0 0 0 0 
0 22.556 0 0 0 22.556 
0 0 0 0 0 0 

-661.944 0 -42.663 -28.473 0 -2.581.533 
-11.014 0 -44 -1.787 0 -66.328 

0 0 0 2 0 830 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-672.958 0 -42.707 -30.258 0 -2.647.031 
      

358.802 0 332 14.430 171.729 2.403.972 
339.359 0 337 14.676 142.028 2.416.548 

      

0 0 0 92 0 23.074 
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Toelichting 12. Immateriële vaste activa 
 
Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa (in duizenden euro’s) 
 

Software 
CO2 

emissierechten Totaal 
Bruto boekwaarde    
Per 31.12.2011, waarvan: 51.086 0 51.086 

Intern ontwikkelde software 41.236   
Van derden verworven software 9.850   

Investeringen, waarvan: 10.655 0 10.655 
Intern ontwikkeld 9.704   
Verworven van derden 951   

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

-16.817 0 -16.817 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Overige  0 0 0 
Per 31.12.2012, waarvan: 44.924 0 44.924 

Intern ontwikkelde software 37.686   
Van derden verworven software 7.238   

Investeringen, waarvan: 2.365 0 2.365 
Intern ontwikkeld 2.117   
Verworven van derden 248   

Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Overige 0 0 0 
Per 30.06.2013, waarvan: 47.289 0 47.289 

Intern ontwikkelde software 39.803   
Van derden verworven software 7.486   
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Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa (in duizenden euro’s) 
 

Software 
CO2 

emissierechten Totaal 
Afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

   

Per 31.12.2011, waarvan: -35.823 0 -35.823 
Intern ontwikkelde software -28.679   
Van derden verworven software -7.144   

Afschrijvingen -8.894 0 -8.894 
Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

16.817 0 16.817 

Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
    
Per 31.12.2012, waarvan: -27.900 0 -27.900 

Intern ontwikkelde software -22.907   
Van derden verworven software -4.993   

Toevoegingen aan de afschrijvingen -3.645 0 -3.645 
Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

0 0 0 

Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
    
Per 30.06.2013, waarvan: -31.545 0 -31.545 

Intern ontwikkelde software -26.039   
Van derden verworven software -5.506   

    
Nettoboekwaarde per 31.12.2012 17.024 0 17.024 

Intern ontwikkelde software 14.779   
Van derden verworven software 2.245   

Nettoboekwaarde per 30.06.2013 15.744 0 15.744 
Intern ontwikkelde software 13.764   
Van derden verworven software 1.980   
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De immateriële vaste activa bevatten de netto boekwaarde van software met een investerings-

karakter, door Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen ontwikkeld of verworven. Die software 

wordt lineair afgeschreven over 5 jaar. De voornaamste investeringen die in het eerste semester 

werden gerealiseerd betreffen de ontwikkeling van software in het kader van het beheer van de 

gasstromen en de daarbij horende administratieve tools.  

 

Op balansdatum hebben Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen geen enkele aanwijzing of 

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

waarde zou zijn verminderd. 

 

 

Toelichting 13. Langlopende leningen en vorderingen 
 
Langlopende leningen en vorderingen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2013 31.12.2012 
Regulatoire activa 13.1 23.943 32.241 
Totaal  23.943 32.241 

 

13.1. In deze rubriek wordt de regulatoire vordering van de opslagactiviteit opgenomen die in 

hoofdzaak is ontstaan ten gevolge van de sluiting van de piekopslaginstallatie te Dudzele. De 

afname van deze regulatoire vordering in het eerste semester 2013 wordt voornamelijk verklaard 

door de terugname van de voorziening als gevolg van de daling van de verwachte 

ontmantelingkost van voornoemde installatie (zie Toelichting 5.5). 
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Toelichting 14. Voorraden 
 
Boekwaarde van de voorraden (in duizenden euro’s) 

 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Voorraden hulpstoffen 36.687 38.924 -2.237 
Bruto boekwaarde 41.918 44.155 -2.237 
Waardeverminderingen  -5.231 -5.231 0 
    
Voorraden handelsgoederen 7.214 12.162 -4.948 
Bruto boekwaarde 7.633 12.162 -4.529 
Waardeverminderingen  -419 0 -419 
    
Bestellingen in uitvoering 1.341 122 1.219 
Bruto boekwaarde 1.341 122 1.219 
Waardeverminderingen  0 0 0 
    
Totaal 45.242 51.208 -5.966 

 

Globaal gezien dalen de voorraden met 5.966 k€ op 30.06.2013, voornamelijk op het niveau van de 

gasvoorraad (4.948 k€). 

 

 

Weerslag van de voorraadbewegingen op het resultaat (in duizenden euro’s) 
 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 

Voorraadopbouw of -gebruik -5.547 7.170 -12.717 
Geboekte waardeverminderingen -419 703 -1.122 
Totaal -5.966 7.873 -13.839 
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Toelichting 15. Belastingvorderingen 
 
Belastingvorderingen (in duizenden euro’s) 

 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Terug te vorderen belastingen en taksen 6.089 1.064 5.025 
Totaal 6.089 1.064 5.025 

 

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

wordt bepaald door het schema dat wordt gevolgd voor de voorafbetalingen van belastingen. 

 

 

Toelichting 16. Handels- en overige vorderingen 
 
Handels- en overige vorderingen (in duizenden euro’s) 
 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Netto handelsvorderingen 48.755 46.416 2.339 
Overige vorderingen 3.454 4.099 -645 
Totaal 52.209 50.515 1.694 

 

Fluxys Belgium 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. 

 

De overige vorderingen betreffen in hoofdzaak de terug te vorderen voorheffingen en BTW. 
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Toelichting 17. Geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten 
 
Geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten (in duizenden euro’s) 

 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 

    
Geldbeleggingen 36.569 48.541 -11.972 
    
Geldmiddelen en kasequivalenten 228.764 213.480 15.284 
Kasequivalenten 225.820 210.608 15.212 
Kortlopende rekeningen  1.400 990 410 
Banktegoeden 1.535 1.876 -341 
Kasgeld 9 6 3 
    
Totaal 265.333 262.021 3.312 

 

De geldbeleggingen 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), met de 

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

 

Tijdens het 1e halfjaar van 2013 bedroeg de gemiddelde rentevoet op geldmiddelen en 

kasequivalenten 0,70 %. Het gemiddeld volume aan belegd kapitaal gedurende deze periode 

bedroeg 301,5 M€.  
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Toelichting 18. Eigen vermogen en dividenden 
 

Per 30 juni 2013 bedraagt het eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij 746.329 k€. De afname met 81.733 k€ in vergelijking met het vorige 

boekjaar vloeit hoofdzakelijk voort uit de uitkering van dividenden in 2013 ten belope van 112.422 

k€, na beslissing van de algemene vergadering van Fluxys Belgium NV. Die daling wordt 

gedeeltelijk gecompenseerd door het totaalresultaat van de periode dat toerekenbaar is aan de 

aandeelhouders van de moedermaatschappij ten belope van 30.689 k€. 

 

 
Toelichting bij de aandelen van de moedermaatschappij 

 
Gewone 

aandelen 
Preferente 
aandelen 

Totaal 

I. Mutaties in het aantal aandelen    
1. Aantal aandelen, beginsaldo  70.263.501 0 70.263.501 
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 70.263.501 0 70.263.501 
    
II. Overige informatie    

1. Nominale waarde van de aandelen 
Zonder 

vermelding 
  

2. Aantal aandelen in het bezit van de vennootschap zelf    0 
3. Tijdens het boekjaar betaalde interimdividenden   0  
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Toelichting 19. Rentedragende verplichtingen 
 
Langlopende rentedragende 
verplichtingen 

(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Financiële leaseovereenkomsten  33.866 33.866 0 
Obligatieleningen  698.929 698.782 147 
Overige leningen  434.000 434.000 0 
Overige schulden 19.1 355.483 291.445 64.038 
Totaal  1.522.278 1.458.093 64.185 

 
Kortlopende rentedragende 
verplichtingen 

(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Financiële leaseovereenkomsten  13.199 13.818 -619 
Obligatieleningen  9.939 10.237 -298 
Overige leningen  17.936 13.813 4.123 
Overige schulden 19.1 33.729 53.261 -19.532 
Totaal  74.803 91.129 -16.326 

 

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

voortvloeien uit het positieve verschil tussen de verworven gefactureerde en de 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. Deze bedragen zijn interestdragend. 
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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 Belgium en zijn dochteronder-

nemingen 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 

intrestvoetrisico 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. 

 

 

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 weder-
instaatstelling 

van sites 
Totaal 

Voorzieningen per 31.12.2012 3.351 21.402 24.753 
Toevoegingen 17  17 
Bestedingen -1.027 -3.391 -4.418 
Terugname  -8.061 -8.061 
Kosten m.b.t. verdiscontering  -435 -435 
    
Voorzieningen per 30.06.2013, 
waarvan:  2.341 9.515 11.856 
Langlopende voorzieningen 2.322 6.801 9.123 
Kortlopende voorzieningen 19 2.714 2.733 
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De bestedingen van de periode betreffen hoofdzakelijk de wederinstaatstelling van stations die 

gesloten worden en de definitieve maatregelen voor de buitengebruikstelling van vervoers-

leidingen. De teruggenomen voorziening in het eerste semester 2013 heeft betrekking op de 

neerwaartse herziening van de geraamde ontmantelingskost voor de piekopslaginstallatie te 

Dudzele. 

 

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  

 30.06.2013 31.12.2012 

1 tot 5 jaar 1,16 % 0,83 % 

6 tot 10 jaar 2,35 % 1,93 % 

Boven de 10 jaar 2,75 % 2,75 % 

 

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

  
Voorzieningen per 31.12.2012 herwerkt 51.027 
Toevoegingen 3.408 
Bestedingen -7.362 
Terugname 0 
Kosten m.b.t. verdiscontering 2.549 
Actuariële verschillen opgenomen in het resultaat 21 
Verwacht rendement -1.860 
Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt -1.706 
  
Voorzieningen per 30.06.2013, waarvan 46.077 
Langlopende voorzieningen 43.009 
Kortlopende voorzieningen 3.068 



28 augustus 2013 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2013 • 70 

De aan de periode toegerekende pensioenkosten worden geboekt onder personeelskosten en in 

de voorzieningen. 

 

De kosten als gevolg van de actualisatie van de verdisconteringsvoet worden voortaan 

gepresenteerd in het financieel resultaat van de Groep, gecompenseerd met het verwachte 

rendement op de dekkingsinstrumenten. Het verwachte rendementspercentage op de 

dekkingsinstrumenten wordt trouwens afgestemd op de verdisconteringsvoet, gebruikt voor de 

waardering van de actuariële schuld. Het in voege treden op 1 januari 2013 van de amendementen 

op IAS 19 (IAS 19R) maakt een correctie met retroactief effect van de financiële staten van de 

Groep noodzakelijk.  

 

Op 30 juni 2013 bedragen de gecumuleerde actuariële verliezen, die in het eigen vermogen en in 

de uitgestelde belastingen werden geboekt, 12.144 k€ tegenover 13.850 k€ per eind 2012, wat een 

daling over de periode van 1.706 k€ betekent. 

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

 
Belangrijkste actuariële grondslagen (in %) 
 30.06.2013 31.12.2012 herwerkt 

 Pensioenen 
Overige 

verplichtingen 
Pensioenen 

Overige 
verplichtingen 

Verdisconteringsvoet 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 
Verwacht rendement 2,75% - 2,75% - 
Verwacht loonstijgingspercentage 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
Stijgingspercentage van medische 
kosten 

- 3,0% - 3,0% 
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Toelichting 22. Uitgestelde belastingverplichtingen 
 
Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen in de balans (in duizenden euro’s) 
 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 

Waardering van de vaste activa 314.787 323.577 -8.790 
Te ontvangen opbrengsten 5.284 5.475 -191 
Waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 373 169 204 
Fiscaal verrekenbare tegoeden 0 0 0 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen of 
niet-aanvaarde voorzieningen 29.982 26.137 3.845 
Overige normatieve verschillen 212 390 -178 
Totaal 350.638 355.748 -5.110 

 

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 werden geboekt tegen de reële waarde die 

overeenstemde 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) 
 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Te betalen belastingen en taksen 11.770 49.388 -37.618 
Totaal 11.770 49.388 -37.618 

 

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

De oorzaak van de daling in deze rubriek ligt vooral in de gevestigde aanslagen van het boekjaar 

2011 die werden ontvangen en betaald. 

 

 

Toelichting 24. Kortlopende handelsschulden en overige schulden 
 
Kortlopende handelsschulden en overige schulden (in duizenden euro’s) 
 30.06.2013 31.12.2012 Verschil 
Handelsschulden 48.796 48.832 -36 
Schulden m.b.t. sociale lasten en 
bezoldigingen 

32.305 24.548 7.757 
Overige schulden  426 532 -106 
Totaal 81.527 73.912 7.615 

 

De evolutie van de schulden uit bezoldigingen en sociale lasten wordt verklaard door het 

seizoenseffect omdat een deel van deze schulden in december betaald werden. 
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Toelichting 25. Voorwaardelijke activa en passiva & rechten en verbintenissen 
van Fluxys Belgium 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 2012. 

 
25.1. Ongeval in Ghislenghien 
 

Zoals aangekondigd sinds november 2011 is Fluxys Belgium in samenspraak met de 

verzekeringsmaatschappijen en andere verantwoordelijke partijen overgegaan tot de definitieve 

schadeloosstelling van de persoonlijke slachtoffers van het ongeval in Ghislenghien in 2004. 

Niettegenstaande het grootste deel van de slachtoffers reeds in 2012 werd vergoed, werden 

enkele dossiers afgesloten gedurende het verlopen semester en worden andere in de komende 

maanden afgesloten. Fluxys Belgium zal in de loop van het tweede semester 2013 deze dossiers 

evalueren en zal in voorkomend geval een voorziening aanleggen voor geraamde toekomstige 

kosten. 
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Toelichting 26. Significante transacties tussen verbonden partijen 
 

Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen worden gecontroleerd door de onderneming  

Fluxys, die onder de controle van Publigas valt. 

 

De geconsolideerde rekeningen bevatten verrichtingen die Fluxys Belgium 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 en 

Fluxys Finance. 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 30.06.2013 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-

schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 16 135.630 135.646 
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 16 157 173 
3.1. Klanten 0 16 157 173 
3.2. Financiële leaseovereenkomsten  0 0 0 0 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 135.473 135.473 
5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 45 45 
1. Kort en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 0 0 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 
1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 
1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 
1.4. Overige leningen 0 0 0 0 
2. Handels- en overige schulden 0 0 45 45 
2.1. Handelsschulden 0 0 45 45 
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 2.489 2.489 

4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 -53 -53 
5. Financiële resultaten 0 0 628 628 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 31.12.2012 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-

schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 0 141.070 141.070 
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 0 512 512 
3.1. Klanten 0 0 512 512 
3.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldbeleggingen, geldmiddelen en 
kasequivalenten 

0 0 140.558 140.558 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 3 3 
1. Kort- en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 0 0 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 
1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 0 0 
1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 
1.4. Overige leningen 0 0 0 0 
2. Handels- en overige schulden 0 0 3 3 
2.1. Handelsschulden 0 0 3 3 
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 4.706 4.706 
4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 -120 -120 
5. Financiële resultaten 0 0 1.417 1.417 
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Toelichting 27. Gesegmenteerde informatie 
 

Fluxys Belgium 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.  

 

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 Belgium en zijn 

dochterondernemingen verstrekte activiteiten zoals de deelneming in de IZT en ZPT4  terminals in 

Belgiëalsook werkzaamheden voor derden. 

  

                                                                  
4 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en Zeepipe Terminal (ZPT). 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30.06.2013 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Termi-
nalling 

Overige 
activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 238.197 13.235 47.819 9.071 0 308.322 
Transacties met andere segmenten 4.927 2.954 2.208 3.707 -13.796 0 
Andere bedrijfsopbrengsten 1.852 -1.076 234 7.833 0 8.843 
Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen  -42.958 -852 -2.291 -65 0 -46.166 
Diensten en diverse goederen -61.233 -5.663 -14.605 -8.361 13.796 -76.066 
Personeelskosten -50.524 -5.290 -7.803 -2.924 0 -66.541 
Andere bedrijfskosten -1.878 -568 -1.073 -414 0 -3.933 
Afschrijvingen -52.578 -5.653 -11.361 -381 0 -69.973 
Voorzieningen voor risico's en kosten -346 8.512 -5 8.255 0 16.416 
Waardeverminderingen  -419 0 0 0 0 -419 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

35.040 5.599 13.123 16.721 0 70.483 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 0 0 0 0 0 0 
Reële waardeschommelingen van 
financiële instrumenten 421 0 0 -3 0 418 
Financiële opbrengsten 441 54 14 914 0 1.423 
Financieringskosten -21.249 -2.632 -1.832 -1.303 0 -27.016 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

14.653 3.021 11.305 16.329 0 45.308 

Winstbelastingen      -15.745 
Winst (verlies) van de periode      29.563 
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De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kende in vergelijking met het eerste semester 2012 

een daling in de activiteiten die onderworpen zijn aan de Gaswet. De volgende elementen liggen 

hiervan aan de basis: 

 De interestvoeten die als referentie worden gebruikt voor de berekening van het toegestane 

rendement op de gereguleerde activa, zijn de lineaire obligaties op 10 jaar uitgegeven door 

de Belgische staat. Het gemiddelde van de eerste 6 maanden van 2013 (onder 2,5%) is lager 

dan in het eerste semester 2012 en zelfs lager dan het gemiddelde van het jaar 2012. Hieruit 

volgt een daling met 11,1 M€ van het resultaat uit voorgezette bedrijfsactiviteiten. 

 De uitkering van de beschikbare reserves van Fluxys Belgium, doorgevoerd op 15 mei 2012 

voor een bedrag van 421,6 M€, heeft de vennootschap toegelaten de financiële structuur 

meer in lijn te laten evolueren met het gereguleerd Belgisch kader (1/3 eigen vermogen en 

2/3 vreemd vermogen). De daling van het eigen vermogen door deze uitkering heeft een 

daling van het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 4,9 M€ tegenover het 1ste 

semester 2012 tot gevolg. Als deze uitkering van reserves niet had plaatsgevonden zou het 

resultaat van het 1ste semester 2013 hoger geweest zijn doch het rendement op het 

overblijvend eigen vermogen zou lager geweest zijn. 

Het operationeel resultaat van het segment ‘Overige activiteiten’ daalt in hoofdzaak door het 

verdwijnen van de onderneming Fluxys & Co uit de consolidatiekring (-3,5 M€). 
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Gesegmenteerde balans per 30.06.2013 (in duizenden euro’s) 
 

Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.790.729 214.591 385.735 12.917 0 2.403.972 
Immateriële vaste activa 15.582 137 25 0 0 15.744 
Voorraden 43.693 0 207 1.342 0 45.242 
Overige financiële vlottende 
activa 

0 0 0 0 0 0 

Vorderingen uit financiële 
lease 

0 0 0 24.077 0 24.077 

Netto handelsvorderingen 40.497 3.462 600 4.196 0 48.755 
Overige activa 0 0 0 0 311.359 311.359 
      2.849.149 
       
Rentedragende 
verplichtingen 

1.182.307 146.346 131.000 137.428 0 1.597.081 

Overige kortlopende 
financiële verplichtingen 

570 0 0 0 0 570 

Overige verplichtingen 0 0 0 0 1.251.498 1.251.498 
      2.849.149 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30.06.2012 herwerkt (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan 
externe klanten 

228.384 18.856 41.329 15.313 0 303.882 

Transacties met andere 
segmenten 

372 2.687 2.221 4.010 -9.290 0 

Andere bedrijfsopbrengsten 6.970 41 73 9.525 0 16.609 
Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen  

-17.402 -658 -2.950 -520 0 -21.530 

Diensten en diverse goederen -65.666 -4.981 -9.451 -18.428 9.290 -89.236 
Personeelskosten -47.240 -5.010 -6.873 -2.591 0 -61.714 
Andere bedrijfskosten -2.097 -229 -1.073 -120 0 -3.519 
Afschrijvingen -51.835 -4.213 -11.296 -1.601 0 -68.945 
Voorzieningen voor risico's en 
kosten 

3.287 140 157 11.253 0 14.837 

Waardeverminderingen  -216 0 0 0 0 -216 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

54.557 6.633 12.137 16.841 0 90.168 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

0 0 0 0 0 0 

Reële waardeschommelingen van 
financiële instrumenten 

595 0 0 1.294 0 1.889 

Financiële opbrengsten  311 38 0 3.191 0 3.540 
Financieringskosten -20.593 -2.530 -1.159 -1.032 0 -25.314 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

34.870 4.141 10.978 20.294 0 70.283 

Winstbelastingen      -24.310 
Winst (verlies) van de periode      45.973 
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Gesegmenteerde balans per 31.12.2012 herwerkt (in duizenden euro’s) 
 

Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.808.157 217.687 377.543 13.161 0 2.416.548 
Immateriële vaste activa 16.806 186 32 0 0 17.024 
Goodwill 0 0 0 0 0 0 
Voorraden 50.865 0 221 122 0 51.208 
Overige financiële vlottende activa 0 0 0 0 0 0 
Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 25.303 0 25.303 
Netto handelsvorderingen 43.902 322 395 1.797 0 46.416 
Overige activa   0 0 0 0 420.724 420.724 
      2.977.223 
       
Rentedragende verplichtingen  1.037.488 127.618 110.498 273.618 0 1.549.222 
Overige kortlopende financiële 
verplichtingen 

990 0 0 0 0 990 

Overige verplichtingen 0 0 0 0 1.427.011 1.427.011 
      2.977.223 
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Toelichting 28. Financiële instrumenten 
 

De belangrijkste financiële instrumenten van de groep bestaan uit financiële en commerciële 

vorderingen en schulden, geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten evenals financiële 

instrumenten van het type ‘Interest Rate Swap’ (IRS). 

 

U vindt hierna het overzicht van de financiële instrumenten op 30 juni 2013:  

 
Samenvatting van financiële instrumenten op afsluitdatum (in duizenden euro’s) 

 
Catego-

rieën 
Boek-

waarde 
Reële 

waarde 
Niveau 

I. Vaste activa     
Overige financiële vaste activa 1 2.682 2.682 2 

Vorderingen uit financiële lease 1 22.850 22.850 2 
Leningen en vorderingen 1 23.943 23.943 2 

II. Vlottende activa     
Vorderingen uit financiële lease 1 1.227 1.227 2 

Handels- en overige vorderingen 1 52.209 52.209 2 
Geldbeleggingen 3 36.569 36.569 1 

Geldmiddelen en kasequivalenten 2 & 3 228.764 228.764 1 & 2 
Totaal der financiële instrumenten op 
het actief van de balans 

 368.244 368.244  

     
I. Langlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen 1 1.522.278 1.550.755 2 
Overige financiële verplichtingen 3 570 570 2 

II. Kortlopende verplichtingen     
Rentedragende verplichtingen 1 74.803 74.803 2 

Kortlopende handels- en overige 
schulden 

1 81.527 81.527 2 

Totaal der financiële instrumenten op 
het passief van de balans 

 1.679.178 1.707.655  
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De categorieën komen overeen met volgende financiële instrumenten: 

 

1. Financiële activa of passiva (met inbegrip van vorderingen en leningen) tot op de vervaldag 

gehouden aan netto boekwaarde 

2. Geldbeleggingen tot op de vervaldag gehouden aan netto boekwaarde 

3. Activa of passiva, gehouden aan reële waarde via de winst- en verliesrekening 

 

Het geheel der financiële instrumenten van de Groep stemt overeen met de niveaus 1 en 2 in de 

hiërarchie van de reële waarden. De waardering aan reële waarde gebeurt op regelmatige basis. 

 

Niveau 1 in de hiërarchie der reële waarden weerhoudt de geldbeleggingen, geldmiddelen en 

kasequivalenten waarvan de reële waarde gebaseerd is op de beurskoers. 

 

Niveau 2 in de hiërarchie der reële waarden betreft de overige financiële activa en passiva 

waarvan de reële waarde gebaseerd is op andere gegevens welke, direct of indirect, kunnen 

vastgesteld worden voor de betrokken activa of passiva. 

 

De waarderingstechnieken betreffende de reële waarde van de financiële instrumenten van 

niveau 2 zijn de volgende: 
 De rubrieken ‘rentedragende verplichtingen’ weerhouden de obligatieleningen met vaste 

rentevoet, uitgegeven door Fluxys Belgium, waarvan de reële waarde vastgelegd wordt met 
behulp van rentevoeten welke van toepassing zijn op actieve markten. 

 De rubrieken ‘overige financiële verplichtingen’ weerhouden een Interest Rate Swap (IRS) 
waarvan de reële waarde vastgelegd is met behulp van rentevoeten welke van toepassing zijn 
op actieve markten, over het algemeen aangeleverd door financiële instellingen. 

 De reële waarde van de overige financiële activa en passiva van niveau 2 is nagenoeg gelijk 
aan hun boekwaarde: 

o hetzij omdat zij een vervaldag op korte termijn hebben (zoals de handelsvorderingen 
en -schulden), 

o hetzij omdat zij een intrestvoet dragen zoals van toepassing op de markt op 
afsluitdatum van de financiële staten. 
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. 

 

Toelichting 29. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

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

wezenlijke betekenis op de voorgestelde financiële staten. 
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2.4 Verslag van de Commissaris 
 

Verslag van het beperkte nazicht van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor 

de zes maanden eindigend op 30 juni 2013 

 

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 

kasstroomoverzicht, verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen en selectieve toelichtingen 

1 tot 29 (gezamenlijk de “tussentijdse financiële informatie”) van Fluxys Belgium (“de 

vennootschap”) en zijn dochterondernemingen (samen “de groep”) voor de zes maanden 

eindigend op 30 juni 2013.  

 

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 internationale 

standaard voor jaarrekeningen IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door 

de Europese Unie. 

 

Ons beperkte nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht overeenkomstig de 

internationale standaard ISRE 2410 – Beoordeling van tussentijds financiële informatie, 
uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. 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 internationale controlestandaarden 

(International Standards on Auditing). Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag 

over de tussentijdse financiële informatie. 
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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 2013 

niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig IAS 34 – Tussentijdse financiële 
verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. 

 

 

Diegem, 28 augustus 2013 

De commissaris 

 

 

 

 

_______________________________ 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 

BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Gert Vanhees 

 

  



28 augustus 2013 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2013 • 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxys Belgium NV 

 

Zetel van de vennootschap – Kunstlaan 31 – B-1040 Brussel 

Tel 32 2 282 72 11 – Fax 32 2 282 02 39 – www.fluxys.com/belgium 

BTW BE 0402.954.628 – RPR Brussel - D/2013/9484/6 

 


