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1  Tussentijds jaarverslag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2014 
 
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 2014 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, 24 september 2014 
 
Paul Tummers     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 
2014 

 

1.1.1 Historisch lage rentevoeten wegen op toegestaan rendement en 
resultaat 

 

De interestvoeten van toepassing op de lineaire obligaties voor een periode van tien jaar, 

uitgegeven door de Belgische staat, worden gebruikt voor de berekening van het toegestaan 

rendement op de gereguleerde activa. De gemiddelde interestvoet over de eerste 6 maanden van 

2014 is gedaald in vergelijking met het eerste semester van 2013 en tegenover het gemiddelde 

van het volledige jaar 2013. Dat resulteerde in een vermindering van 3,9 M€ van het halfjaarlijkse 

nettoresultaat dat toegestaan is door de regulering, mochten alle andere elementen onveranderd 

zijn gebleven. 

 

 

1.1.2 Creos Luxembourg en Fluxys Belgium op weg naar een geïntegreerde 
Belux-markt 

 

In overleg met de Luxemburgse regulator ILR (Institut Luxembourgois de Régulation) en de 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in België hebben Creos 

Luxembourg en Fluxys Belgium een samenwerkingsakkoord ondertekend om de gasmarkten van 

de twee landen samen te voegen tot één markt zonder grenzen.  

 

De balanceringsregels in de twee landen worden geharmoniseerd, wat de taak zal 

vergemakkelijken van de leveranciers die actief zijn in beide landen. Met een verbruikersmarkt 

van bijna 20 miljard kubieke meter per jaar zal de liquiditeit en de rol als prijssignaal van 

gashandelplaats ZTP nog versterken, bovenop de stevige convergentie die er vandaag al is met de 

andere Europese handelsplaatsen dankzij de belangrijke interconnectiepunten.  
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Creos Luxembourg en Fluxys Belgium willen hun nationale gasmarkten in 2015 samenvoegen, 

onder voorbehoud van het akkoord van de regulatoren van de twee landen over de 

uitvoeringsmodaliteiten van de Belux-markt. Op operationeel vlak zullen beide operatoren hun 

eigen netten apart blijven beheren, maar een nieuw gemeenschappelijk bedrijf zal worden 

opgericht om het commerciële evenwicht van de geïntegreerde markt te beheren. 

 

Naast de marktintegratie van België en het Groothertogdom Luxemburg onderzoekt Fluxys 

samen met de betrokken netwerkbeheerders en regulatoren ook de haalbaarheid van andere 

pistes om de Belgische markt sterker te verbinden met de buurmarkten. 

 

 

1.1.3 Ontwerp van nieuwe tariefmethodologie voor gasinfrastructuur  
 

Na constructief overleg met Fluxys Belgium en Fluxys LNG heeft de CREG een ontwerp van 

nieuwe tariefmethodologie vastgelegd voor de transport-, opslag- en LNG-

terminallingactiviteiten. Het doel is om zowel de markt als de infrastructuurbeheerders 

continuïteit en een stabiel tarifair kader te bieden.  

 

Het ontwerp van nieuwe tariefmethodologie is erop gericht de markt tarieven te kunnen blijven 

aanbieden die tot de meest competitieve in Europa blijven behoren. Zo is een stimulans voorzien 

voor de verhoging van de efficiëntie in de beheersbare kosten die zowel de tarieven als het 

rendement ten goede komt. Het ontwerp omvat ook een versnelde goedkeuringsprocedure als de 

infrastructuurbeheerders tariefaanpassingen voorstellen om soepel in te spelen op de evolutie 

van de marktvraag. Voor wat de vervoersactiviteit betreft, zal Fluxys Belgium aan de CREG 

overigens een tariefverlaging van ongeveer 7% voorstellen met ingang op 1 januari 2015.  

 

Op 1 september legde de CREG het ontwerp voor ter publieke consultatie. Daarna wordt het 

overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Verwacht wordt dat de nieuwe 

tariefmethodologie eind 2014 klaar zal zijn en van toepassing wordt vanaf de volgende regulatoire 

periode 2016-2019.  
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1.2 Wintervooruitzichten 
 
 

In 2014 leiden geopolitieke spanningen tot een aantal onzekerheden over de aardgasstromen van 

volgende winter. Fluxys Belgium volgt de de situatie aandachtig op binnen ENTSOG, het Europese 

netwerk van vervoersnetbeheerders. De Europese Commissie is een studie gestart en heeft 

aangekondigd om in oktober de resultaten bekend maken van de zogeheten stress test van de 

aardgasinfrastructuur, een bevraging over de gevoeligheid van de Europese energiesystemen aan 

onderbrekingen van aardgasstromen uit Rusland via Oekraïne. Op dit moment is de vullingsgraad 

van de opslagplaatsen in Europa hoger dan in 2013 zodat al een zekere buffer is ingebouwd in 

geval van een onderbreking van bepaalde gasstromen. Ook in België verwachten we dat de opslag 

in Loenhout volledig gevuld zal zijn tegen de winter. Bovendien is de invoercapaciteit in ons land 

afdoende om in uiteenlopende scenario’s voldoende aardgas te blijven invoeren zowel voor het 

verbruik in België als voor doorvoer naar onze buren.  

 

Mocht deze winter in België een elektriciteitsschaarste ontstaan, dan kan de overheid een 

afschakelplan in werking zetten om een algemene uitval van de elektriciteit te voorkomen. Bij 

Fluxys Belgium zijn alle nodige maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan die tijdelijke 

elektriciteitsonderbrekingen zodat de aardgasbevoorrading niet in het gedrang komt. 

 

Een andere evolutie is de verscherping van de tendens dat het aandeel van aardgas in de 

energiemix daalt. Hoewel aardgascentrales niet alleen erg complementair zijn aan hernieuwbare 

energieproductie, maar ook een goedkoop en efficiënt alternatief vormen voor nucleaire 

centrales, zien we dat aardgascentrales momenteel onvoldoende economisch rendabel zijn in de 

huidige context van lage steenkoolprijzen en bodemprijzen voor CO2-emissierechten. In het licht 

van een stapsgewijze kernuitstap en een groeiend aandeel van intermitterende energiebronnen 

liggen de troeven van gascentrales in elk geval in hun betrouwbaarheid, flexibiliteit en 

milieuvriendelijkheid. 
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1.3 Activiteiten en diensten 
 

1.3.1 Vervoer: verkochte capaciteit stabiel 
 

Verkochte capaciteit stabiel. In het eerste semester van 2014 heeft Fluxys in totaal 1% meer 

vervoerscapaciteit verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste jaarhelft van 2014 

werd voor 645,6 TWh aan ingangscapaciteit op het Fluxys-netwerk geboekt, 2% meer dan het 

vorige jaar. De uitgangscapaciteit op de interconnectiepunten nam met 3% toe, terwijl de 

uitgangscapaciteit voor de Belgische markt met 2% daalde.  

 

De grootste verschuivingen worden zichtbaar in de opdeling van de uitgangscapaciteit voor de 

Belgische markt:  

 Het grootste deel (65,4%) van de capaciteit werd toegewezen aan de distributienetbeheerders 

die het aardgas verder verdelen bij KMO’s en huishoudens en die boekingen gingen met 2% 

vooruit, in lijn met de groei van het aantal aansluitingen in het segment.  

 Daarnaast was 20,2% van de boekingen bestemd voor elektriciteitscentrales en die verkoop 

ging met 13% achteruit. Dat heeft te maken met de sluiting van een aantal 

elektriciteitscentrales en met een optimalisering van de door hen geboekte capaciteit.  

 De resterende 14,4% uitgangscapaciteit werd geboekt voor de industrie en die boekingen 

namen af met 3%.  

 

Bij de uitgangscapaciteit op de interconnectiepunten, bestemd om aardgas te vervoeren naar het 

buitenland, is een lichte stijging van 3% vast te stellen: Daarbij werd het effect van de start van 

nieuwe noord/zuid-contracten eind 2013 getemperd door een daling in de kortetermijncontracten 

ten opzichte van het uitzonderlijke jaar 2013. 

 

Vervoerde volumes gedaald. Terwijl de verkochte capaciteit stabiel bleef, vervoerde Fluxys 

Belgium in het eerste semester van 2014 in zijn netwerk 18% minder aardgas dan in dezelfde 

periode vorig jaar. De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt daalden met 24% 

terwijl de vervoerde volumes voor andere markten met 13% afnamen. De kleinere hoeveelheid 
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vervoerd aardgas naar het buitenland vindt zijn oorsprong in het feit dat er in het eerste trimester 

van vorig jaar een uitzonderlijke vraag was naar aardgas in het Verenigd Koninkrijk en in 

Duitsland waardoor het vervoer doorheen België vorig jaar de hoogte werd ingestuwd. 

 

De belangrijkste reden voor de daling van het vervoer voor de Belgische markt zit in de zachte 

wintermaanden van dit jaar, waardoor er minder aardgas werd vervoerd zowel naar de 

elektriciteitscentrales (-32%) als naar de distributienetbeheerders (-28%). Voor aardgascentrales 

komt daar nog bij dat de stroomproductie met steenkool in Europa de laatste paar jaar in het 

voordeel is door een gecombineerd effect van de lage prijs voor steenkool, de bodemprijs voor 

CO2-emissierechten en de negatieve spark spread (het verschil tussen de kostprijs van het 

aardgas om elektriciteit op te wekken ten opzichte van de marktprijs voor elektriciteit). Een 

rechtstreeks gevolg van die situatie is dat sommige aardgascentrales tijdelijk en andere definitief 

uit gebruik worden genomen. De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het net 

van Fluxys Belgium verbruikten 7% minder. 

 

Verhoogde liquiditeit op ZTP. In België kunnen hubklanten aardgasvolumes verhandelen op 

zowel de aardgasbeurs Zeebrugge Beach als op Zeebrugge Trading Point (ZTP). Het notionele 

punt ZTP werd door Fluxys Belgium gecreëerd in parallel met de invoering van het nieuwe 

entry/exit-model in oktober 2012. In de zone Zeebrugge blijft Zeebrugge Beach als punt voor 

bilaterale gashandel een belangrijke liquide markt op het continent. Het aardgasprijsverschil 

tussen Zeebrugge Beach en het Britse NBP is een belangrijk signaal voor de stroomrichting van 

het aardgas in de Interconnector, die de beide markten met elkaar verbindt. 

 

Op Zeebrugge Beach werd in de periode januari-juni 2014 een totaalvolume verhandeld van  

364 TWh, een daling van 8% tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Het gemiddelde dagelijks 

verhandelde volume in het eerste semester van 2014 lag op 2.007 GWh, tegenover 2.185 GWh in 

dezelfde periode van 2013. De maand maart springt in het oog: in 2014 werd er 69 TWh 

verhandeld, terwijl dat in 2013 nog 80 TWh was. Dat komt doordat Fluxys Belgium in maart 2013 

recordhoeveelheden kortetermijncapaciteit verkocht om aardgas te vervoeren naar het Verenigd 

Koninkrijk dat op dat moment met een tekort kampte. 

 



 

24 september 2014 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2014 • 13 

ZTP zit duidelijk in de lift, een teken dat de netgebruikers, traders en de bedrijven aangesloten op 

ons netwerk de weg hebben gevonden naar die jonge handelsplaats. Het totaal verhandeld volume 

steeg met maar liefst 128% naar 51,22 TWh en ook het gemiddelde dagelijks verhandelde volume 

steeg fors van 124 GWh in de eerste 6 maanden van 2013 naar 283 GWh in dezelfde periode van dit 

jaar. 

 

Successen met gebundelde producten op het PRISMA-platform. Fluxys Belgium heeft sinds de 

oprichting in 2013, samen met verschillende andere Europese netwerkbeheerders, van het 

PRISMA-platform zijn aanbod aan gebundelde capaciteit stelselmatig uitgebreid. Vandaag biedt 

Fluxys Belgium gebundelde dagelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse capaciteitsproducten 

aan samen met de aangesloten netbeheerders van de buurlanden. Zo heeft Fluxys Belgium in juni 

2014 deelgenomen aan de veilingen voor driemaandelijkse producten in het gasjaar 2014-2015: 

van het aanbod van 11 veilingproducten voor driemaandelijkse capaciteit werden 4 producten 

verkocht.  

 

Stap voor stap zullen alle producten voor hoogcalorisch aardgas aan de Nederlands-Belgische, 

Belgisch-Franse en Belgisch-Duitse grenzen worden aangeboden in overeenstemming met de 

Europese netwerkcode over de capaciteits-toewijzingsmechanismen (Network Code on Capacity 
Allocation Mechanisms - CAM). Het minimum aan beschikbare capaciteit aan beide kanten van de 

grens wordt gebundeld op PRISMA. Daarnaast blijft Fluxys Belgium zijn ongebundelde capaciteit 

nog aanbieden en toewijzen via zijn Elektronisch Boekingssysteem. Met die ontwikkelingen maken 

de netwerkbeheerders een vlotte overgang mogelijk naar de nieuwe toewijzingsregels en 

standaardproducten die vanaf 1 november 2015 van toepassing zijn, zoals bepaald in Verordening 

Nr. 984/2013 van de Commissie (EU). 

 

Sterke koppeling van de Britse en Belgische handelsplaatsen in het vooruitzicht. Fluxys Belgium, 

Interconnector (UK) limited (IUK) en National Grid Gas lanceerden in april 2014 een bevraging om 

samen te peilen naar de mening van de markt over de voorstellen om bij IUK en Fluxys Belgium 

nieuwe diensten in te voeren waarbij de Interconnector-pijpleiding, de zone Zeebrugge en 

Zeebrugge Beach betrokken zijn. Op die manier worden de Britse en Belgische 

gashandelsplaatsen (NBP en ZTP) sterker aan elkaar gekoppeld. Verschillende marktpartijen 
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toonden interesse en op basis van hun feedback werken Fluxys Belgium, IUK en National Grid aan 

een aangepast voorstel waarbij via flexibele diensten aardgas aangevoerd kan worden uit 

Noorwegen (Zeepipe-leiding), het continentaal plateau van het Verenigd Koninkrijk (SEAL-leiding) 

en de LNG-terminal in Zeebrugge naar stroomafwaartse markten van Groot-Brittannië, 

Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en België. Na overleg met de 

betrokken regulatoren werd het nieuwe voorstel in september 2014 aan de markt voorgelegd. 

 

 

1.3.2 Opslag: capaciteit volledig verkocht 
 

Circa 75% van de opslagcapaciteit van Fluxys Belgium is geboekt op lange termijn. De overige 

capaciteit wordt op jaarbasis verkocht. De commercialisering van die kortetermijncapaciteit kent 

op verschillende fronten harde concurrentie. Dat is te wijten aan de hoge flexibiliteitsgraad 

waarmee aardgas snel en efficiënt vervoerd wordt naar en binnen Europa. Aangezien er in Europa 

tegelijk een relatief overaanbod aan opslagcapaciteit is, zorgt dat voor een zeer concurrentiële 

situatie. Bovendien is de laatste jaren het verschil tussen de winter- en zomerprijzen van aardgas 

historisch klein geworden in vergelijking met de prijs voor fysieke opslagcapaciteit, wat de 

financiële stimulans om aardgas op te slaan kleiner maakt.  

 

Daarnaast was er door de zachte winter in 2013-2014 een overaanbod aan gas in de zomer. Dat 

haalde de zomerprijs naar beneden en deed de prijsverschillen tussen de winter en zomer van 

2014 stijgen. Dankzij dat grote prijsverschil, het gedifferentieerde dienstenpakket en de onzekere 

situatie in Oekraïne, transitland voor Russisch aardgas, boekten verschillende traders (extra) 

opslagcapaciteit en verkocht Fluxys Belgium toch nog het resterende aanbod aan opslagdiensten 

op 1 jaar voor 2014.   
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1.3.3 LNG-terminalling: succes laaddiensten 
 

Lossen en laden van LNG-schepen. In de eerste jaarhelft van 2014 werden op de LNG-terminal in 

Zeebrugge 17 schepen gelost, tegenover 18 in dezelfde periode van 2013. De 17 geloste schepen 

voerden samen meer dan 1 miljoen ton LNG aan uit Ras Laffan in Qatar. Van die 17 schepen deden 

er 3 voor de eerste keer Zeebrugge aan. 

 

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

2014. Door de hoge LNG-prijzen in Azië werden de laaddiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge 

veel gebruikt: 11 schepen werden geladen in het eerste semester van 2014 (10 in dezelfde periode 

van 2013), goed voor meer dan 0,5 miljoen ton LNG. 

 

Het totaal aantal ton LNG dat gelost en geladen werd, steeg in de eerste jaarhelft van 2014  

(1,6 miljoen ton) tegenover dezelfde periode in 2013.  

 

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 2014 kwamen 748 vrachtwagens LNG laden, tegenover 

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

meest actieve LNG-terminals in Noordwest-Europa.  

 

Marktbevraging overslagdiensten. Tussen 7 juli en 7 augustus 2014 hield Fluxys een 

marktbevraging over nieuwe LNG-overslagdiensten die door Fluxys LNG zouden worden 

ontwikkeld in het kader van het Yamal LNG-project. In de komende maanden zal Fluxys, rekening 

houdend met de antwoorden op de marktbevraging, een voorstel opmaken in verband met die 

nieuwe diensten. 
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1.4 Investeringen in infrastructuur 
 

1.4.1 Voor € 39,4 miljoen infrastructuurprojecten in het eerste semester 2014 
 

Vandaag plant Fluxys Belgium in 2014 infrastructuurprojecten voor een bedrag van € 95 miljoen 

en in het eerste semester is in totaal € 39,4 miljoen geïnvesteerd. De drie omvangrijkste 

projecten voor dit jaar zijn:  

 Op de LNG-terminal is een tweede aanlegsteiger in aanbouw voor zowel het laden als lossen 

van LNG-schepen. Aan de steiger zullen vanaf 2015 schepen kunnen aanmeren met een 

capaciteit van 2.000 tot 217.000 kubieke meter LNG, dus ook zogenoemde LNG-

bunkerschepen die LNG laden om andere schepen te bevoorraden die LNG als brandstof 

gebruiken. 

 In de provincie West-Vlaanderen zijn eind juni ontmijners aan de slag gegaan om langs het 

tracé van de toekomstige aardgasleiding tussen Alveringem en Maldegem de bodem te 

saneren van oorlogsresten. In de eerste helft van het jaar is een studie uitgevoerd naar de 

oorlogsresten die nog in de bodem zitten in een zone van 30 meter links en rechts van het 

tracé van de leiding. Om in het begin van volgend jaar in alle veiligheid te kunnen starten met 

de aanleg van de leiding worden tot eind 2014 in een eerste saneringsfase mogelijk 

gevaarlijke oorlogsresten opgegraven en verwijderd. Daarna, bij de aanleg van de leiding in 

2015, volgt een tweede saneringsfase voor overblijvende oorlogsresten. Fluxys werkt 

daarvoor samen met gecertificeerde ontmijningsbedrijven die ruime ervaring hebben in dit 

gespecialiseerde werk en permanent in contact zijn met de politie en DOVO. Parallel met de 

saneringswerken, laat Fluxys ook archeologen om opgravingen uitvoeren langs het tracé van 

de leiding. 

 In en rond Gent herstructureert en vernieuwt Fluxys Belgium zijn leidingennet om de 

bevoorrading van de regio op een efficiënte manier te blijven verzekeren.  
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1.4.2 Indicatief investeringsprogramma op 10 jaar 
 

In de periode 2009-2012 heeft Fluxys Belgium ongeveer € 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 herzien met het oog op een optimale 

efficiëntie van de investeringsuitgaven. Na een periode met noodzakelijk hoge investeringen komt 

het investeringsprogramma voor 2014-2023 op een niveau van ongeveer € 870 miljoen en vormde 

de basis voor het Ten Year Network Development Plan dat op Europees niveau werd uitgewerkt 

door het geheel van de netbeheerders binnen ENTSOG.  

 

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

het indicatieve investeringsprogramma 2014-2023 voorlopig geen projecten opgenomen om 

nieuwe gascentrales op het net aan te sluiten. Het plan dat de vorige regering had goedgekeurd 

op voorstel van de staatssecretaris voor Energie bevat evenwel maatregelen om investeringen in 

nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales te stimuleren. Fluxys Belgium zal zijn 

investeringsprogramma uiteraard aanpassen zodra concrete projecten het licht zien. 
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1.5 Nieuwe markten 
 

Dankzij de lagere uitstoot van CO2, fijn stof en andere schadelijke emissies heeft het gebruik van 

aardgas als brandstof een positieve impact op milieu en gezondheid in vergelijking met de andere 

fossiele brandstoffen. Daarnaast telt ook het economische voordeel van aardgas als brandstof 

mee: de prijs is behoorlijk lager dan die van de conventionele brandstoffen. Aardgas heeft dus een 

ruim potentieel om zich te ontwikkelen als duurzame brandstof voor transport. Fluxys Belgium is 

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

 

LNG voor vrachtwagens. Fluxys investeert in de bouw van een gloednieuw LNG-tankstation. Het 

station werd gebouwd in Veurne op de terreinen van transporteur Eric Mattheeuws en is begin 

september in gebruik genomen. Het transportbedrijf heeft al 26 vrachtwagens aangekocht die 

rijden op LNG. Het bedrijf staat in voor de exploitatie en het dagelijks onderhoud van het station, 

dat ook voor andere transportbedrijven toegankelijk is. Het initiatief is een mijlpaal in de lancering 

van LNG als duurzame alternatieve brandstof voor vrachtwagens in België. De stap naar LNG 

betekent een drastische verlaging van de uitstoot van de vrachtwagens en economisch heeft LNG 

eveneens belangrijke voordelen. Met de investering in het LNG-tankstation wil Fluxys de drempel 

verlagen voor andere transporteurs om ook over te schakelen op LNG.  

 

In het kader van het Europese project LNG Blue Corridors waarvan Fluxys medepartner is, heeft 

Drive Systems N.V., een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in gassystemen voor voertuigaandrijving, 

dit jaar een openbaar LNG en L-CNG-station gebouwd. Doel van dat project is de realisatie van 

een netwerk van LNG-stations over heel Europa zodat LNG-vrachtwagens Europa kunnen 

doorkruisen. Het nieuwe station werd gebouwd op de site van ADPO in Kallo. ADPO is één van de 

verschillende klanten die gebruik maken van het nieuwe station.  

 

LNG voor schepen. Door de gunstige emissiewaarden van aardgas is LNG als scheepsbrandstof 

een belangrijk alternatief voor de scheepvaart zodra in 2015 voor het Kanaal, de Noordzee en de 

Baltische Zee strengere emissienormen voor zwavel van kracht worden. Fluxys volgt die 

ontwikkeling van nabij op en kan zijn expertise verlenen bij de omschakeling naar LNG-

aangedreven schepen.  
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CNG voor voertuigen. Fluxys Belgium wilt een voortrekkersrol op zich nemen om CNG als 

brandstof in de markt te brengen. Dat gebeurt zowel door binnen het bedrijf een 

promotiecampagne op te starten als door het bijstaan van partners in het onderzoeken van 

concrete projecten.  

 

Een terminalbedrijf in de haven van Antwerpen toont interesse in het gebruik van CNG voor zijn 

hefkranen. De olifantenkranen die containers laden en lossen verbruiken gemiddeld 25 liter 

diesel per uur. Een switch naar CNG zou dus kostenefficiënt zijn en een positieve impact hebben 

op vlak van de uitstoot van CO2, NOX en fijn stof. Fluxys werkt sinds enkele maanden samen met 

het bedrijf aan een haalbaarheidsstudie.  
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1.6 Financiële toestand: geconsolideerde resultaten eerste 
semester 2014 

 

1.6.1 Inleiding 
 

Algemene evolutie van de resultaten. Het merendeel van de activiteiten van de groep Fluxys 

Belgium is gereguleerd. Het bedrijfsresultaat van die gereguleerde activiteiten wordt 

voornamelijk bepaald door het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de 

geldende interestvoet (Lineaire obligaties op 10 jaar uitgegeven door de Belgische staat). 

 

De historisch lage interestvoeten wegen op het toegestane rendement en het resultaat. 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 geëxtrapoleerde gemiddelde van de eerste 6 maanden van 2014 ligt lager 

dan het gemiddelde van de eerste jaarhelft van 2013 en zelfs lager dan het gemiddelde van het 

volledige jaar 2013. Dat resulteert in een daling van 3,9 M€ van het halfjaarlijkse nettoresultaat 

dat toegestaan is door de regulering, mochten alle andere elementen onveranderd zijn gebleven. 

 

Voorstelling van de financiële staten. De voorstelling van de financiële staten werd gewijzigd om 

de operaties voor de balancering van het netwerk en de aan- en verkoop van gas nodig voor 

operationele behoeften, op te nemen in afzonderlijke rubrieken van het bedrijfsresultaat. Die 

bedrijfsopbrengsten en -kosten kunnen van het ene jaar tot het andere sterk fluctueren in functie 

van het gebruik van het netwerk, zonder het nettoresultaat van de groep te beïnvloeden. De 

nieuwe voorstelling laat een beter begrip toe van de evolutie van de omzet en van de 

bedrijfskosten.  
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1.6.2 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

  30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Bedrijfsopbrengsten  265.907 262.432 
Verkopen van gas voor balancering en operationele 
behoeften 

 20.464 45.890 

Andere bedrijfsopbrengsten  5.830 8.843 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  -2.184 -850 
Aankopen van gas voor balancering en operationele 
behoeften 

 -20.465 -45.890 

Diensten en diverse goederen  -66.326 -75.492 

Personeelskosten  -59.727 -66.541 

Andere bedrijfskosten  -6.396 -3.933 

Afschrijvingen  -71.768 -69.973 

Voorzieningen voor risico’s en kosten  4.347 16.416 

Waardeverminderingen  -1.939 -419 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   67.743 70.483 
Reële waardeschommelingen van financiële 
instrumenten 

 423 418 

Financiële opbrengsten  1.384 1.423 

Financiële kosten  -28.100 -27.016 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat 

 41.450 45.308 

Winstbelastingen  -14.752 -15.745 

Winst (verlies) van de periode  26.698 29.563 

Gedeelte Fluxys Belgium  26.698 29.563 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 
    
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in €  0,3800 0,4207 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in €  0,3800 0,4207 
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1.6.3 Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat 
 

Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat (in duizenden €) 

  30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Winst (verlies) van de periode  26.698 29.563 
Elementen die in de toekomst niet geherclassificeerd 
zullen worden naar de winst- en verliesrekening  

  

Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen  -10.295 1.706 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  3.500 -580 

Andere componenten van het totaalresultaat  -6.795 1.126 

Totaalresultaat van de periode  19.903 30.689 

Gedeelte Fluxys Belgium  19.903 30.689 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten voor het eerste semester 2014 belopen 265.907 k€ 

tegenover 262.432 k€ voor het eerste semester 2013, wat een stijging betekent van 3.475 k€. 

 

 De opbrengsten van de gereguleerde activiteiten bedragen 259,7 M€ (of 97,7% van het totaal), 

een verhoging van 6,4 M€ t.o.v. dezelfde periode in 2013.  

Dat wordt verklaard door een kleine stijging in de verkochte vervoerscapaciteit, door de 

gunstige impact van een verhoogde efficiëntie die de regulatoire afrekening beïnvloedt en door 

de kleinere impact van de tarifaire beslissingen met betrekking tot voorgaande jaren. De 

positieve effecten op de tarifaire afrekeningen werden gedeeltelijk tenietgedaan door de 

daling van de interestvoeten en daarmee ook van de toegestane gereguleerde marge. 

In een moeilijke marktcontext voor aardgasopslag heeft Fluxys Belgium toch de totaliteit van 

de beschikbare opslagcapaciteit voor 2014 kunnen verkopen. 

De omzet van de terminallingdiensten is stabiel ten opzichte van de omzet behaald in het 
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eerste semester van 2013. De gebruiksgraad van de terminal in Zeebrugge blijft voor de 

Noordwest-Europese markt zeer hoog (17 losbeurten en 11 ladingen). 

 De opbrengst van de overige activiteiten bedraagt 6,2 M€ (of 2,3% van het totaal), een daling 

van 2,9 M€ tegenover het 1ste semester 2013. De nieuwe tarieven voor de verlenging van een 

overeenkomst voor het ter beschikking stellen van installaties verklaren de evolutie van die 

opbrengsten.  

 

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. In het 1ste semester 2014 bedroeg de winst  

67,7 miljoen €, tegenover 70,5 miljoen € in het 1ste semester 2013. Die daling van 2,8 miljoen € 

wordt vooral verklaard door de vermindering van het toegestane rendement op de gereguleerde 

activa, als gevolg van de lagere interestvoeten op de lineaire obligaties (OLO) (-5,9 miljoen € voor 

belastingen). Die impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve effecten van 

efficiëntiewinsten en de kleinere impact van tarifaire beslissingen met betrekking tot voorgaande 

jaren. Daarboven verklaart ook de verlenging van een contract voor het ter beschikking stellen 

van installaties het saldo in de evolutie van het bedrijfsresultaat. 

 

Netto financieel resultaat. Het netto financieel resultaat vertoont een daling van 1,1 miljoen € ten 

opzichte van het eerste semester 2013. Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan de interestvoeten 

gebruikt voor de actualisatie van de personeelsbeloningen (IAS19).  
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1.6.4 Geconsolideerde verkorte balans 
 
ACTIVA (in duizenden €) 

  30.06.2014 31.12.2013 

I. Vaste activa  2.390.092 2.449.788 

Materiële vaste activa  2.324.504 2.377.315 

Immateriële vaste activa  14.710 16.174 

Overige financiële vaste activa  184 115 

Vorderingen uit financiële lease   19.975 19.975 

Leningen en vorderingen   15.811 18.098 

Overige vaste activa  14.908 18.111 

II. Vlottende activa  455.944 408.467 

Voorraden  41.403 46.741 

Vorderingen uit financiële lease   1.437 2.874 

Belastingsvorderingen  3.617 1.064 

Handels- en overige vorderingen  79.071 66.303 

Geldbeleggingen  113.644 143.738 

Geldmiddelen en kasequivalenten  207.651 130.758 

Overige vlottende activa  9.121 16.989 

Totaal der activa  2.846.036 2.858.255 

 

Vaste activa. De investeringen van het eerste semester 2014 (39,4 M€) liggen lager dan de 

afschrijvingen over dezelfde periode (68,4 M€), wat de daling van de materiële vaste activa 

verklaart. Die investeringen betreffen hoofdzakelijk de aanleg van de tweede steiger in de  

LNG-terminal in Zeebrugge (15,8 M€).  
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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 

  30.06.2014 31.12.2013 

I. Eigen vermogen  718.005 790.852 
Eigen vermogen toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de moedermaatschappij  718.005 790.852 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 
Reserves en niet uitgekeerd resultaat  657.695 730.542 

Minderheidsbelangen  0 0 

II. Langlopende verplichtingen  1.966.915 1.899.978 

Rentedragende verplichtingen  1.570.639 1.503.758 

Voorzieningen  8.862 4.316 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  57.456 50.130 

Overige langlopende financiële verplichtingen  0 122 

Uitgestelde belastingverplichtingen  329.958 341.652 

III. Kortlopende verplichtingen  161.116 167.425 

Rentedragende verplichtingen  71.943 84.326 

Voorzieningen  542 8.009 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  4.027 3.503 

Overige kortlopende financiële verplichtingen  94 0 

Belastingverplichtingen  6.963 7.423 

Kortlopende handels- en overige schulden  74.764 62.494 

Overige kortlopende verplichtingen  2.783 1.670 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.846.036 2.858.255 
 
Kortlopende verplichtingen. De voorzieningen voor milieu en wederinstaatstelling van sites 

werden gedeeltelijk geherclassificeerd naar middellange termijn, rekening houdend met de 

nieuwe planning voor die werken. 
 
  



 

24 september 2014 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2014 • 26 

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 31.12.2013 790.852 0 790.852 
1. Totaalresultaat van de periode 19.903 0 19.903 
2. Uitgekeerde dividenden -92.750 0 -92.750 
3. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 
4. Overige toename (afname) 0  0 
EINDSALDO OP 30.06.2014 718.005 0 718.005 
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1.6.5 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

  (in duizenden €) 
 30.06.2014 30.06.2013  

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode  130.758 213.480 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten1 147.636 69.863 

Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten2 -40.728 15.149 

Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten3 -30.015 -69.728 

Netto wijziging van de geldmiddelen en kasequivalenten 76.893 15.284 

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van de periode  207.651 228.764 

 

 

1.6.6 Financiële vooruitzichten 2014 
 

Het netto resultaat 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 activa.  

 

  

                                                                  
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 1e semester van 2013 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€ in 2013. 
3 Die stromen bevatten de betaalde dividenden en uitgekeerde reserves. 
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1.7 Corporate governance 
 

1.7.1 Fluxys Belgium 
 

Hernieuwing mandaten als bestuurder. De gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium 

van 13 mei 2014 heeft met meerderheid van stemmen de hernieuwing goedgekeurd van de 

mandaten van Ludo Kelchtermans en Josly Piette als bestuurders voor een termijn van 6 jaar. 

Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020. 

 

Hernieuwing mandaat als onafhankelijke bestuurder. De gewone algemene vergadering heeft 

ook met meerderheid van stemmen de hernieuwing goedgekeurd van het mandaat van André 

Farber als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van 2 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na 

afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. 

 

 

1.7.2 Fluxys LNG 
 

Hernieuwing van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder. De gewone algemene vergadering 

van Fluxys LNG van 28 mei 2014 heeft, na advies van het corporate governance comité en het 

benoemings- en vergoeidingscomité en op voorstel van de raad van bestuur, de hernieuwing 

goedgekeurd van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Walter Peeraer voor een termijn 

van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2020. 
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1.8 Voornaamste risico’s en onzekerheden  
voor het tweede semester 2014 

 

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 2013 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in 

het jaarlijks financieel verslag 2013). 
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2 Verkorte halfjaarlijkse financiële staten van 
Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen 
volgens IFRS op 30 juni 2014 
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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 2013 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 30.06.2014 31.12.2013 

I. Vaste activa  2.390.092 2.449.788 

Materiële vaste activa 12 2.324.504 2.377.315 

Immateriële vaste activa 13 14.710 16.174 

Overige financiële vaste activa 29 184 115 

Vorderingen uit financiële lease  29 19.975 19.975 

Leningen en vorderingen 14/29 15.811 18.098 

Overige vaste activa 22 14.908 18.111 

II. Vlottende activa  455.944 408.467 

Voorraden 15 41.403 46.741 

Vorderingen uit financiële lease  29 1.437 2.874 

Belastingvorderingen 16 3.617 1.064 

Handels- en overige vorderingen 17/29 79.071 66.303 

Geldbeleggingen 18/29 113.644 143.738 

Geldmiddelen en kasequivalenten 18/29 207.651 130.758 

Overige vlottende activa  9.121 16.989 

Totaal der activa  2.846.036 2.858.255 
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Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2014 31.12.2013 

I. Eigen vermogen 19 718.005 790.852 
Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 
van de moedermaatschappij  

718.005 790.852 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves  657.695 730.542 

Minderheidsbelangen  0 0 

II. Langlopende verplichtingen  1.966.915 1.899.978 

Rentedragende verplichtingen 20/29 1.570.639 1.503.758 

Voorzieningen 22 8.862 4.316 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 22 57.456 50.130 

Overige langlopende financiële verplichtingen 21/29 0 122 

Uitgestelde belastingverplichtingen 23 329.958 341.652 

III. Kortlopende verplichtingen  161.116 167.425 
Rentedragende verplichtingen 20/29 71.943 84.326 
Voorzieningen 22 542 8.009 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 22 4.027 3.503 

Overige kortlopende financiële verplichtingen 21/29 94 0 

Belastingsverplichtingen 24 6.963 7.423 

Kortlopende handels- en overige schulden 25/29 74.764 62.494 

Overige kortlopende verplichtingen  2.783 1.670 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.846.036 2.858.255 
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B. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

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

 Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Bedrijfsopbrengsten 4 265.907 262.432 
Verkopen van gas voor balancering en operationele 
behoeften 1d 

20.464 45.890 

Andere bedrijfsopbrengsten 5 5.830 8.843 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6 -2.184 -850 
Aankopen van gas voor balancering en operationele 
behoeften 1d 

-20.465 -45.890 

Diensten en diverse goederen 6 -66.326 -75.492 

Personeelskosten 6 -59.727 -66.541 

Andere bedrijfskosten 6 -6.396 -3.933 

Afschrijvingen 6 -71.768 -69.973 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 6 4.347 16.416 

Waardeverminderingen 6 -1.939 -419 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   67.743 70.483 
Reële waardeschommelingen van financiële 
instrumenten  

423 418 

Financiële opbrengsten 7 1.384 1.423 

Financiële kosten 8 -28.100 -27.016 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat   

41.450 45.308 

Winstbelastingen 9 -14.752 -15.745 

Winst (verlies) van de periode 10 26.698 29.563 

Gedeelte Fluxys Belgium  26.698 29.563 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

    

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 11 0,3800 0,4207 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 11 0,3800 0,4207 
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C. Geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat 
 

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

 Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Winst (verlies) van de periode 10 26.698 29.563 

    
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd 
zullen worden naar de winst- en verliesrekening  

  

Actuariële verschillen op personeelsbeloningen 22 -10.295 1.706 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  3.500 -580 

    

Andere componenten van het totaalresultaat  -6.795 1.126 

    

Totaalresultaat van de periode  19.903 30.689 

Gedeelte Fluxys Belgium  19.903 30.689 

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 31.12.2012 - herwerkt 60.272 38 12.813 

1. Totaalresultaat van de periode   414 

2. Uitgekeerde dividenden    

3. Wijzigingen in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen    

II. Eindsaldo per 30.06.2013 60.272 38 13.227 

III. Eindsaldo per 31.12.2013 60.272 38 18.828 

1. Totaalresultaat van de periode    

2. Uitgekeerde dividenden    

3. Wijzigingen in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen    

IV. Eindsaldo per 30.06.2014 60.272 38 18.828 
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   (in duizenden euro’s) 

Niet uitgekeerd 
resultaat 

Personeels- 
beloningen 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 

aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het  
eigen vermogen 

763.685 -8.746 828.062 0 828.062 

29.149 1.126 30.689 0 30.689 

-112.422  -112.422  -112.422 

  0  0 

  0  0 

680.412 -7.620 746.329 0 746.329 

713.866 -2.152 790.852 0 790.852 

26.698 -6.795 19.903  19.903 

-92.750  -92.750 0 -92.750 

  0  0 

  0  0 

647.814 -8.947 718.005 0 718.005 
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E. Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

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

 30.06.2014 30.06.2013 

I. Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 130.758 213.480 

II. Netto kasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten 147.636 69.863 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 173.318 94.980 

1.1. Bedrijfswinst (-verlies) 67.743 70.483 

1.2. Aanpassingen voor niet-monetaire posten 72.825 54.271 

1.2.1. Afschrijvingen 71.768 69.973 

1.2.2. Voorzieningen -4.347 -16.416 

1.2.3. Waardeverminderingen 1.939 419 

1.2.4. Overige aanpassingen voor niet-monetaire posten  3.465 295 

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal 32.750 -29.774 

1.3.1. Toename (afname) in voorraden 5.338 5.966 

1.3.2. Toename (afname) in belastingvorderingen 1.428 0 
1.3.3. Toename (afname) in handelsvorderingen en overige 
vorderingen 7.332 -1.694 

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa 7.668 -4.704 

1.3.5. Toename (afname) in belastingsschulden -460 -37.618 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden 12.270 7.615 

1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen 1.113 1.080 

1.3.8. Overige toenames (afnames) in werkkapitaal -1.939 -419 

2. Kasstromen met betrekking tot andere bedrijfsactiviteiten -25.682 -25.117 

2.1. Verschuldigde belastingen -26.928 -26.460 
2.2. Ontvangen rente met betrekking tot beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten 1.281 1.054 
2.3. Overige instromen (uitstromen) met betrekking tot andere 
bedrijfsactiviteiten -35 289 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2014 30.06.2013 

III. Nettokasstromen met betrekking tot investeringsactiviteiten -40.728 15.149 

1. Verwervingen -41.337 -57.703 
1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste activa te 

verwerven -41.248 -57.684 
1.2. Betalingen om dochterondernemingen, joint ventures of 

geassocieerde ondernemingen te verwerven 0 -14 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven -89 -5 

2. Overdrachten 604 72.295 
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van de materiële en 

immateriële vaste activa 584 1.010 
2.2. Ontvangsten uit de overdracht van dochterondernemingen, 

joint ventures of verbonden ondernemingen 0 70.000 

2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere financiële activa 20 1.285 

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten 5 0 

4. Ontvangen overheidssubsidies 0 557 

IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten -30.015 -69.728 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen 59.401 78.616 

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 1.437 1.226 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa1 2.287 8.298 
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële 

instrumenten 0 0 
1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële 

verplichtingen 55.677 69.092 
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Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2014 30.06.2013 

2. Kasstromen m.b.t. terugbetaling financieringen -4.850 -25.058 
2.1. Terugkoop van eigenvermogensinstrumenten die 

vervolgens werden vernietigd 0 0 

2.2. Aankoop van eigen aandelen 0 0 

2.3. Terugbetaling van leaseschulden -793 -619 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële schulden 0 0 

2.5. Terugbetaling van andere financiële verplichtingen -4.057 -24.439 

3. Rente -21.910 -22.836 

3.1. Betaalde rente m.b.t. financieringsactiviteit -22.004 -22.877 

3.2. Ontvangen rente m.b.t. financieringsactiviteit 94 41 

4. Betaalde dividenden -92.750 -112.422 

5. Toename (-) / afname (+) van korte termijnbeleggingen 30.094 11.972 

V. Nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten 76.893 15.284 

   

VI. Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van de periode 207.651 228.764 
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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 2014 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. Zij maakten het voorwerp uit 

van een beperkt nazicht door de commissaris. 

 

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

geconsolideerde financiële staten op 31 december 2013. 

 

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 24 september 2014. 

 

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

De boekhoudkundige principes en berekeningsmethodes die voor de halfjaarlijkse financiële 

staten 2014 werden gebruikt, zijn identiek aan die van de meest recente jaarlijkse financiële 

staten.  

 

Wijziging van de voorstelling van de geconsolideerde financiële staten: 
 

De voorstelling van de financiële staten werd gewijzigd door de impact van de balancering van het 

netwerk en de aan- en verkoop van gas, nodig voor de operationele behoeften, in afzonderlijke 

rubrieken van het bedrijfsresultaat op te nemen. Die bedrijfsopbrengsten en -kosten kunnen van 

het ene jaar tot het andere sterk fluctueren, zonder het netto resultaat van de groep te 

beïnvloeden. De nieuwe voorstelling laat een beter begrip toe van de evolutie van de omzet en van 

de bedrijfskosten.  
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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 de prorata van de geschatte 

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

desbetreffende periode. 

 

Die marge wordt verminderd of verhoogd door de verschillen op de beheersbare kosten die 

voortkomen uit het in rekening brengen van een voorafgaandelijk bepaalde efficiëntiefactor.  

 

 

Toelichting 3. Verwervingen, overdrachten en herstructureringen 
 
Consolidatiekring 
 

De consolidatiekring en de belangenpercentages in de geconsolideerde vennootschappen zijn 

ongewijzigd tegenover 31 december 2013. 
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Toelichting 4. Bedrijfsopbrengsten 
 
Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens IFRS-normen (in duizenden euro’s) 

 
Toelichting 30.06.2014 

30.06.2013 
herwerkt 

Verschil 

Vervoer in België 4.1 198.983 195.398 3.585 
Opslag in België 4.1 15.137 12.404 2.733 
Terminalling in België 4.1 45.630 45.559 71 
Overige bedrijfsopbrengsten 4.2 6.157 9.071 -2.914 
Totaal  265.907 262.432 3.475 

 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester van 2014 bedragen 265.907 k€ tegenover  

262.432 k€ voor het eerste semester van 2013, wat een stijging betekent van 3.475 k€. 

 

De diensten van vervoer, opslag en LNG-terminalling in België vallen onder de Gaswet. 

 

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

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

houdend met productiviteitsinspanningen die de netwerkbeheerder dient te leveren. Daarnaast 

dienen de opbrengsten ook de aanvaarde afschrijvingen en de kosten te dekken die zijn verbonden 

aan de uitgebruikname van activa opgenomen in de Regulated Asset Base, naar rato van de 

investeringen van het boekjaar. 

 

4.1. De omzet van de gereguleerde activiteiten bedraagt 259,7 M€ (of 97,7% van het totaal), wat 

een stijging betekent van 6,4 M€ tegenover dezelfde periode in 2013. 

 

Dat wordt verklaard door een kleine stijging in de verkochte vervoerscapaciteit, door de gunstige 

impact van de verhoogde efficiëntie die de tarifaire afrekeningen beïnvloedt en door de kleinere 

impact van de tarifaire beslissingen met betrekking tot voorgaande jaren. 

De positieve effecten op de tarifaire afrekeningen worden gedeeltelijk tenietgedaan door de daling 

van de interestvoeten en daarmee ook van de toegestane gereguleerde marge. 
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In een moeilijke marktcontext voor aardgasopslag heeft Fluxys Belgium toch de totaliteit van de 

beschikbare capaciteit voor 2014 kunnen verkopen. De tarifaire afrekeningen werden beïnvloed 

door niet-recurrente effecten in 2013, verbonden aan de ontmanteling van de 

piekbesnoeiïngsinstallatie in Dudzele. 

 

De omzet van de terminallingdiensten is stabiel ten opzichte van de omzet behaald in het eerste 

semester van 2013. De gebruiksgraad van de terminal in Zeebrugge blijft hoog voor de 

Noordwest-Europese markt (17 losbeurten en 11 laadbeurten). 

 

4.2. De overige bedrijfsopbrengsten van de groep belopen 6,2 M€ (of 2,3% van het totaal), wat 

overeenkomt met een daling van 2,9 M€ tegenover het eerste semester van 2013. De nieuwe 

tarieven voor de verlenging van een contract voor het ter beschikking stellen van installaties 

verklaren de evolutie van die opbrengsten. 

 

 

 

Toelichting 5. Andere bedrijfsopbrengsten 
 

Andere bedrijfsopbrengsten (in duizenden euro’s) 

 
 

30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Verschil 

Andere bedrijfsopbrengsten  5.830 8.843 -3.013 

Totaal  5.830 8.843 -3.013 

 

De andere bedrijfsopbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit diverse recuperaties vanwege 

verzekeringsmaatschappijen en andere schuldenaars evenals opbrengsten uit het ter beschikking 

stellen van materieel en personeel. 
 
De rubriek weerhield in 2013 de verkoop van kussengas van de opslaginstallatie te Loenhout. 
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Toelichting 6. Bedrijfskosten 
 

Bedrijfskosten met uitsluiting van afschrijvingen,  

waardeverminderingen en voorzieningen 
(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Verschil 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6.1 -2.184 -850 -1.334 

Diensten en diverse goederen 6.2 -66.326 -75.492 9.166 

Personeelskosten 6.3 -59.727 -66.541 6.814 

Andere bedrijfskosten  6.4 -6.396 -3.933 -2.463 

Totaal  -134.633 -146.816 12.183 
Waarvan kosten verbonden met gewone 
huurovereenkomsten 

 -6.525 -6.366 -159 

 

 

6.1. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 
 

Deze rubriek bevat de kosten van meteriaal voor vervoerl, opslag of terminalling die uit voorraad 

werden genomen voor de onderhouds- en herstellingsprojecten evenals de kosten voor de 

werken voor derden. 

 

 

6.2. Diensten en diverse goederen 
 

De diensten en diverse goederen bestaan uit aankopen van bedrijfsmateriaal, huurgelden en 

huurlasten, onderhouds- en herstellingskosten, leveringen aan de onderneming, retributies aan 

derden, vergoedingen en bijdragen, niet-personeelsgebonden verzekeringen, reis- en 

verblijfskosten, telecommunicatiekosten, kosten voor publicatie en informatie en tenslotte kosten 

van tijdelijk en ondersteunend personeel. 
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De evolutie van die rubriek wordt hoofdzakelijk verklaard door de efficiëntie-inspanningen van de 

groep Fluxys Belgium gedurende het eerste semester van 2014 evenals door de daling van de 

definitieve vergoedingen, betaald gedurende dat semester, aan de private slachtoffers van het 

ongeval in Gellingen in 2004, waarvan het grootste deel reeds in 2012 vergoed werd. 

 

 

6.3. Personeelskosten 
 

De personeelskosten zijn met 6.814 k€ gedaald. Dat wordt verklaard door het gezamenlijk effect 

van een daling van het gemiddeld aantal personeelsleden en van de bijdragen gestort aan het 

pensioenfonds, in vergelijking met het eerste semester van 2013, een evolutie die gepaard gaat 

met onze behoeften op dat vlak. 

 

 

6.4. Andere bedrijfskosten 
 

De evolutie van de andere bedrijfskosten wordt verklaard door de verhoging van de 

ontmantelingskosten gedurende het eerste semester 2014 in vergelijking met dezelfde periode in 

2013.  
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Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 
herwerkt 

Verschil 

Afschrijvingen 6.5 -71.768 -69.973 -1.795 
Immateriële vaste activa  -3.351 -3.645 294 
Materiële vaste activa  -68.417 -66.328 -2.089 
Waardeverminderingen 6.6 -1.939 -419 -1.520 
Op voorraden  -1.939 -419 -1.520 
Op handelsvorderingen  0 0 0 
Voorzieningen voor risico's en kosten 6.7 4.347 16.416 -12.069 
Totaal  -69.360 -53.976 -15.384 

 

 

6.5. Afschrijvingen 
 

De afschrijvingen op materiële vaste activa nemen toe als gevolg van het in gebruik nemen van 

nieuwe investeringen, met name de leiding Ben-Ahin – Bras  en de Open Rack Vaporizer in de 

terminal te Zeebrugge. 

 

 

6.6. Waardeverminderingen 
 

De geboekte waardeverminderingen zijn verbonden aan de operationele gasvoorraden waarvan de 

gemiddelde prijs op datum van afsluiting hoger was dan de marktprijs. 
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6.7. Voorzieningen voor risico’s en kosten 
 
De voorzieningen voor het milieu en voor de wederinstaatstelling van sites werden in het eerste 

semester van 2014 voor 0,8 M€ gebruikt tegenover 3,4M€ gedurende dezelfde periode in 2013. Zij 

werden, eveneens in 2013, teruggenomen voor 8,1 M€, als gevolg van de neerwaartse herziening 

van de verwachte kost voor de ontmanteling van de piekbesnoeiïngsinstallatie in Dudzele. Die 

bewegingen hadden in 2013 geen invloed op het resultaat gezien zij opgenomen waren in de 

tarifaire afrekening van de opslagactiviteit. 
 
Het aanwenden en terugnemen van voorzieningen voor geschillen en schadevergoedingen, 

geboekt in de periode, betreft hoofdzakelijk de vergoedingen aan de slachtoffers van het ongeval 

in Gellingen (zie Toelichting 22.1). 

 

Het saldo van de evolutie van de aanwendingen van voorzieningen heeft hoofdzakelijk betrekking 

op voorzieningen voor personeelsvoordelen. 
 
 
 
  



 

24 september 2014 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2014 • 52 

Toelichting 7. Financiële opbrengsten 
 

Financiële opbrengsten (in duizenden euro’s) 
 

Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 
herwerkt 

Verschil 

Dividenden van niet-geconsolideerde 
ondernemingen 

 5 0 5 

Financiële opbrengsten uit 
leasingovereenkomsten 

 94 41 53 

Rente op beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten en interest 
rate swaps 

7.1 1.281 1.054 227 

Andere financiële opbrengsten  4 328 -324 
Totaal  1.384 1.423 -39 

 

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

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

thesaurievolume (+23,1 M€) en van de gemiddelde verkregen rendementen (+7 basispunten). 
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Toelichting 8. Financiële kosten 
 

Financiële kosten (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 

30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Verschil 

Rentekosten op schulden 8.1 -25.658 -26.702 1.044 

Desactualisering van de voorzieningen 8.2 -2.386 -275 -2.111 

Overige financieringskosten  -56 -39 -17 
Totaal  -28.100 -27.016 -1.084 

 

8.1. De kosten van schulden bestaan grotendeels uit rente op de financiële leaseovereenkomst 

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

obligatieleningen en op de gereguleerde passiva. De terugbetaling van schulden verklaart de 

daling van de interestlasten. 

 

8.2. De kosten met betrekking tot de verdiscontering van de voorzieningen zijn gestegen. De 

daling van de rentevoet, gebruikt voor de verdiscontering van de verbintenissen met betrekking 

tot de personeelsvoordelen (2,27% in plaats van 3,05%) verklaart het grootste deel van die 

evolutie. 
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Toelichting 9. Winstbelastingen 
 

Uitsplitsing van de winstbelastingen (in duizenden euro’s) 
 

Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 
herwerkt 

Verschil 

Verschuldigde belastingen  -22.947 -21.435 -1.512 

Uitgestelde belastingen  8.195 5.690 2.505 
Totaal 9.1 -14.752 -15.745 993 

 

9.1. De winstbelastingen dalen met 993 k€ tegenover het eerste semester 2013. Dat verschil is 

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

 

 
Verschuldigde belastingen (in duizenden euro’s) 

 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Verschil 

Belastingen op het resultaat van het boekjaar -22.970 -21.700 -1.270 

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen -25.523 -26.725 1.202 
Overschotten aan betaalde belastingen en voorheffingen 
(naar activa geboekt) 2.553 5.025 -2.472 

Aanpassingen in verschuldigde belastingen van voorgaande 
boekjaren 23 265 -242 

Totaal -22.947 -21.435 -1.512 
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Uitgestelde belastingen (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Verschil 

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

 8.195 5.690 2.505 

Verschillen uit de waardering van vaste activa  9.278 8.956 322 

Verschillen uit voorzieningen 9.2 -1.521 -3.326 1.805 

Overige verschillen  438 60 378 
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  8.195 5.690 2.505 

 

9.2. De uitgestelde belastingen op voorzieningen stijgen met 1.805 k€. Dit wordt verklaard door 

het effect van de evolutie van de actualisatierentevoeten met betrekking tot personeelsvoordelen 

(zie Toelichting 8.2) enerzijds, en door een niet-recurrent effect van de terugneming van 

voorzieningen voor de ontmanteling van de piekbesnoeiïngsinstallatie in Dudzele in het eerste 

semester van 2013 anderzijds.  
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Toelichting 10. Winst (verlies) van de periode 
 
Winst (verlies) van de periode (in duizenden euro’s) 
 

30.06.2014 
30.06.2013 
herwerkt 

Verschil 

Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 0 
Gedeelte van de groep 26.698 29.563 -2.865 
Totale winst (verlies) van de periode 26.698 29.563 -2.865 

 
Het netto geconsolideerd resultaat van de periode bedraagt 26.698 k€ tegenover 29.563 k€ in het 
eerste semester 2013, een daling van 2.865 k€. 
 
Het nettoresultaat 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 2014 (lager dan 2,0%) is 
gedaald ten opzichte van de interestvoet in de eerste helft van 2013 en zelfs in vergelijking met 
het gemiddelde van het volledige jaar 2013. Het gevolg is een daling met 3,9 M€ van het 
gereguleerde halfjaarlijkse nettoresultaat, mochten alle overige elementen ongewijzigd zijn 
gebleven. 
 
Die impact wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het gunstig effect van de efficiëntie-
inspanningen en door de kleinere impact van tarifaire beslissingen met betrekking tot voorgaande 
jaren. 
 
De verlenging van een contract voor het ter beschikking stellen van installaties tenslotte het saldo 
van de evolutie van het nettoresultaat. 
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Toelichting 11. Winst (verlies) per aandeel 

Teller (in duizenden euro’s) 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 26.698 29.563 
Winst (verlies) 26.698 29.563 
Verwateringseffect 0 0 
Verwaterde winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 26.698 29.563 
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 26.698 29.563 
Winst (verlies) 26.698 29.563 
Verwateringseffect 0 0 
Verwaterde winst (verlies) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij  26.698 29.563 

Noemer (in eenheden) 30.06.2014 
30.06.2013 

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 70.263.501 

Winst (verlies) per aandeel in euro 30.06.2014 
30.06.2013 

herwerkt 
Winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 0,3800 0,4207 
Verwaterde winst (verlies) per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,3800 0,4207 
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 0,3800 0,4207 
Verwaterde winst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij 0,3800 0,4207 
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Toelichting 12. Materiële vaste activa 
 
Mutaties van de materiële vaste activa  

 Terreinen Gebouwen 

 
Aardgasvervoers-

netten* 
 

Aardgasopslag* 

Bruto boekwaarde     
Per 31.12.2012  42.012 132.910 3.212.534 381.145 

Investeringen 825 313 44.839 3.227 

Ontvangen subsidies 0 0 -557 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -761 -188 -16.479 -3.589 

Interne overboekingen 9 6.682 -2.681 431 
Wijzigingen in de consolidatiekring en 
activa bestemd voor verkoop 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31.12.2013  42.085 139.717 3.237.656 381.214 

Investeringen 575 26 4.419 555 

Ontvangen subsidies 0 0 -20.100 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -316 -214 -9.075 0 

Interne overboekingen 0 -18 2.175 350 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30.06.2014 42.344 139.511 3.215.075 382.119 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 

Per 30 juni 2014 hebben Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen investeringen gedaan ten bedrage 
van 39.361 k€. De belangrijkste investeringen hebben betrekking op de bouw van de tweede aanlegsteiger in 
Zeebrugge (15,8 M€). Het saldo van de te ontvangen subsidies voor de ‘Noord-Zuid’-investeringen werd 
geboekt in het eerste semester van 2014 op basis van de ingediende dossiers. 
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In het kader van de lopende of geplande investeringen hebben Fluxys Belgium en zijn 
dochterondernemingen per 30 juni 2014 voor een bedrag van 52,6 M€ overeenkomsten afgesloten 
in het kader van Engineering, Procurement and Construction. 

 

                                                                                (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal* 

Andere 
installaties 

en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend 
materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

     

1.001.303 43.000 43.149 142.028 4.998.081 

8.412 141 4.835 38.067 100.659 

0 0 0 0 -557 

0 0 0 0 0 

0 -22 -138 -764 -21.941 

31.999 63 0 -36.503 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.041.714 43.182 47.846 142.828 5.076.242 

1.154 143 989 31.500 39.361 

0 0 0 0 -20.100 

0 0 0 0 0 

0 0 -359 0 -9.964 

0 18 0 -2.525 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.042.868 43.343 48.476 171.803 5.085.539 
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Mutaties van de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen 

 
Aardgasvervoers-

netten* 
 

Aardgasopslag* 

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen 

    

Per 31.12.2012  0 -68.859 -1.608.046 -171.548 

Geboekte afschrijvingen 0 -4.964 -91.168 -10.950 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 162 14.340 1.909 

Interne overboekingen 0 -137 137 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring en activa 
bestemd voor verkoop 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 
Per 31.12.2013  0 -73.798 -1.684.737 -180.589 
Geboekte afschrijvingen 0 -2.401 -46.317 -5.519 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 205 5.745 0 

Interne overboekingen 0 0 0 0 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30.06.2014 0 -75.994 -1.725.309 -186.108 
     
Nettoboekwaarde per 30.06.2014 42.344 63.517 1.489.766 196.011 

Nettoboekwaarde per 31.12.2013  42.085 65.919 1.552.919 200.625 
     
Waarvan nettoboekwaarde van de vaste activa 
in leasing per 30.06.2014 

0 49 23.510 0 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 
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De geboekte afschrijvingen in de periode bedragen 68.417 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 actiefbestanddeel in 

waarde zou zijn verminderd.

 (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal* 
Andere 

installaties en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting en 

rollend materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

 
 

 
   

-661.944 -42.663 -28.473 0 -2.581.533 

-22.984 -97 -3.776 0 -133.939 

0 1 133 0 16.545 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-684.928 -42.759 -32.116 0 -2.698.927 

-12.120 -56 -2.004 0 -68.417 

0 0 359 0 6.309 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-697.048 -42.815 -33.761 0 -2.761.035 
     

345.820 528 14.715 171.803 2.324.504 

356.786 423 15.730 142.828 2.377.315 
     

0 0 13 0 23.572 
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Toelichting 13. Immateriële vaste activa 
 
Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa (in duizenden euro’s) 

 Software CO2 

emissierechten 
Totaal 

Bruto boekwaarde    
Per 31.12.2012 44.924 0 44.924 
Investeringen 7.481 0 7.481 
Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

-61 0 -61 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Overige  0 0 0 
Per 31.12.2013 52.344 0 52.344 
Investeringen 1.887 0 1.887 
Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Overige 0 0 0 
Per 30.06.2014 54.231 0 54.231 
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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 31.12.2012 -27.900 0 -27.900 
Toevoegingen aan de afschrijvingen -8.281 0 -8.281 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 11 0 11 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
    
Per 31.12.2013 -36.170 0 -36.170 
Toevoegingen aan de afschrijvingen -3.351 0 -3.351 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 0 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
    
Per 30.06.2014 -39.521 0 -39.521 
    
Nettoboekwaarde per 30.06.2014 14.710 0 14.710 
Nettoboekwaarde per 31.12.2013  16.174 0 16.174 
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De immateriële vaste activa bevatten de nettoboekwaarde 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 hulpmiddelen.  

 

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 14. Langlopende leningen en vorderingen 
 
Langlopende leningen en vorderingen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2014 31.12.2013 

 
Regulatoire activa 14.1 15.811 18.098 

Totaal  15.811 18.098 

 

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

hoofdzaak is ontstaan ten gevolge van de sluiting van de piekbesnoeiïngsinstallatie in Dudzele. De 

afname van die regulatoire vordering in het eerste semester 2014 wordt voornamelijk verklaard 

door de daling van de toegelaten regulatoire marge, gekoppeld aan de interestvoeten. 
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Toelichting 15. Voorraden 
 
Boekwaarde van de voorraden (in duizenden euro’s) 

 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 
Voorraden hulpstoffen 34.387 34.967 -580 
Bruto boekwaarde 41.153 41.733 -580 
Waardeverminderingen  -6.766 -6.766 0 
    
Voorraden handelsgoederen 6.857 11.283 -4.426 
Bruto boekwaarde 8.796 11.283 -2.487 
Waardeverminderingen  -1.939 0 -1.939 
    
Bestellingen in uitvoering 159 491 -332 
Bruto boekwaarde 159 491 -332 
Waardeverminderingen  0 0 0 
    
Totaal 41.403 46.741 -5.338 

 

Globaal gezien dalen de voorraden met 5.338 k€ op 30.06.2014, voornamelijk op het niveau van de 

gasvoorraad (4.426 k€). De hoeveelheid gas in voorraad en de marktprijs hiervan dalen beide, wat 

de evolutie van de rubriek verklaart. 

 

Weerslag van de voorraadbewegingen op het resultaat (in duizenden euro’s) 
 30.06.2014 31.12.2013 Verschil 

Voorraadopbouw of –gebruik -3.399 -2.932 -467 
Geboekte waardeverminderingen -1.939 -1.535 -404 
Totaal -5.338 -4.467 -871 
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Toelichting 16. Belastingvorderingen 
 
Belastingvorderingen (in duizenden euro’s) 

 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 
Terug te vorderen belastingen en taksen 3.617 1.064 2.553 
Totaal 3.617 1.064 2.553 

 

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 17. Handels- en overige vorderingen 
 
Handels- en overige vorderingen (in duizenden euro’s) 
 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 
Netto handelsvorderingen 57.083 61.195 -4.112 
Overige vorderingen 21.988 5.108 16.880 
Totaal 79.071 66.303 12.768 

 

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 

de betalingstermijn die 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. Die 

rubriek weerhoudt eveneens op 30.06.2014 het saldo van de te ontvangen subsidies in het kader 

van de ‘Noord-Zuid’-investeringen voor een bedrag van 20,1 M€ (zie Toelichting 12). 
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Toelichting 18. Geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten 
 
Geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten (in duizenden euro’s) 

 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 

    
Geldbeleggingen 113.644 143.738 -30.094 
    
Geldmiddelen en kasequivalenten 207.651 130.758 76.893 
Kasequivalenten 159.855 119.549 40.306 
Kortlopende rekeningen  45.786 1.200 44.586 
Banktegoeden 2.002 10.002 -8.000 
Kasgeld 8 7 1 
    
Totaal 321.295 274.496 46.799 

 

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 kortlopend 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 2014 bedroeg de gemiddelde rentevoet op geldbeleggingen en 

kasequivalenten 0,77 %. Het gemiddeld volume aan belegd kapitaal gedurende die periode 

bedroeg 324,6 M€.  
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Toelichting 19. Eigen vermogen en dividenden 
 

Per 30 juni 2014 bedraagt het eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij 718.005 k€. De afname met 72.847 k€ in vergelijking met het vorige 

boekjaar vloeit hoofdzakelijk voort uit de uitkering van dividenden in 2014 ten belope van  

92.750 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 19.903 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 van 

de nominale waarde 
  

2. Aantal aandelen in het bezit van de vennootschap zelf    0 
3. Tijdens het boekjaar betaalde interimdividenden   0  
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Toelichting 20. Rentedragende verplichtingen 
 
Langlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 
Financiële leaseovereenkomsten  19.699 19.699 0 

Obligatieleningen  699.223 699.076 147 

Overige leningen  411.500 411.500 0 

Overige schulden 20.1 440.217 373.483 66.734 

Totaal  1.570.639 1.503.758 66.881 

 
Kortlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 
 Toelichting 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 
Financiële leaseovereenkomsten  13.374 14.167 -793 

Obligatieleningen  9.919 10.170 -251 

Overige leningen  39.020 27.668 11.352 

Overige schulden 20.1 9.630 32.321 -22.691 

Totaal  71.943 84.326 -12.383 

 

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

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

verworven 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 te 

worden terugbetaald. Die bedragen zijn interestdragend. 
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Toelichting 21. Overige financiële verplichtingen 
 

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

Om de blootstelling aan dat risico te beheren, maakt Fluxys Belgium gebruik van swapcontracten 

op interestvoeten om de variabele rentevoet te ruilen tegen een vaste rentevoet (5,19%). Hoewel 

die contracten in grote mate de blootstelling aan het interestvoetrisico compenseren, vallen ze 

niet onder de strikte criteria voor de toepassing van IAS 39 ’Financiële instrumenten: opname en 

waardering’. 

 

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

deze rubriek. 

 

 

Toelichting 22. Voorzieningen voor personeelsbeloningen en andere 
voorzieningen 
 

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

 
Geschillen en 

schadegevallen 

Milieu en weder-
instaatstelling 

van sites 
Totaal 

Voorzieningen per 31.12.2013 4.883 7.442 12.325 

Toevoegingen 69 0 69 

Bestedingen -1.495 -848 -2.343 

Terugname - 705 0 -705 

Kosten m.b.t. verdiscontering  58 58 
    

Voorzieningen per 30.06.2014, waarvan:  2.752 6.652 9.404 

Langlopende voorzieningen 2.358 6.504 8.862 

Kortlopende voorzieningen 394 148 542 
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De bestedingen van de periode betreffen hoofdzakelijk de wederinstaatstelling van sites die 

worden gesloten en de vergoedingen aan de slachtoffers van het ongeval in Gellingen. 

 

De voorziening voor het milieu en de wederinstaatstelling van sites in Sclessin werd tenslotte 

overgeboekt naar lange termijnverplichtingen als gevolg van een herziening van de planning van 

het project. 

 

Verdisconteringsvoet. De voorzieningen op lange termijn worden systematisch verdisconteerd op 

basis van rentevoeten die - in functie van de termijn - als volgt geëvolueerd zijn: 

 

Verdisconteringsvoet  

 30.06.2014 31.12.2013 

1 tot 5 jaar 0,67% 1,25% 

6 tot 10 jaar 1,61% 2,42% 

Boven de 10 jaar 2,27% 3,05% 
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22.2. Voorzieningen voor personeelsbeloningen 
 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen (in duizenden euro’s) 

  

Voorzieningen per 31.12.2013 53.633 

Toevoegingen 2.963 

Bestedingen -4.331 

Terugname 0 

Kosten m.b.t. verdiscontering 2.647 

Actuariële verschillen opgenomen in het resultaat 1.761 

Verwacht rendement -2.080 

Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt 10.295 

Overdracht naar activa -3.405 

Voorzieningen per 30.06.2014, waarvan 61.483 

Langlopende voorzieningen 57.456 

Kortlopende voorzieningen 4.027 

 

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 gepresenteerd in het 

financieel resultaat van de groep, gecompenseerd met het verwachte rendement op de 

dekkingsinstrumenten. Het verwachte rendementspercentage op de dekkingsinstrumenten wordt 

afgestemd op de actualisatierentevoet voor het bepalen van de actuariële schuld. 
 
De pensioenvoorzieningen ‘te bereiken doel’ vertonen een overschot van de dekkings-

instrumenten tegenover de actuariële schuld uit geraamde verplichtingen op 30.06.2014. Het 

bedrag is bijgevolg opgenomen op het actief van de balans onder de rubrieken ‘Overige vaste 

activa’ (14,9 M€ tegenover 18,1 M€ op 31.12.2013) en ‘Overige vlottende activa’ (0,9 M€ tegenover 

1,1 M€ op 31.12.2013). Die overschotten zijn verbonden met de actuariële verschillen geboekt 
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tijdens het boekjaar en met de financiële politiek van de groep die ernaar streeft in lijn te liggen 

met de geraamde actuariële schuld van de groep. 

 
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 %) 
 30.06.2014 31.12.2013 

 Pensioenen 
Overige 

verplichtingen 
Pensioenen 

Overige 
verplichtingen 

Verdisconteringsvoet 2,27 % 2,27 % 3,05 % 3,05 % 
Verwacht rendement 2,27 % - 3,05 % - 
Verwacht loonstijgingspercentage 4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 
Stijgingspercentage van medische 
kosten 

- 3,00 % - 3,00 % 
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Toelichting 23. Uitgestelde belastingverplichtingen 
 
Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen in de balans (in duizenden euro’s) 
 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 

Waardering van de vaste activa 296.108 305.384 -9.276 

Te ontvangen opbrengsten 4.826 5.091 -265 

Reële waarde van de financiële instrumenten -32 -42 10 

Fiscaal verrekenbare tegoeden 0 0 0 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen of 
niet-aanvaarde voorzieningen 28.851 30.829 -1.978 
Overige normatieve verschillen 205 390 -185 
Totaal 329.958 341.652 -11.694 

 

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 dat 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 24. Belastingverplichtingen 
 
Belastingverplichtingen (in duizenden euro’s) 
 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 

Te betalen belastingen en taksen 6.963 7.423 -460 

Totaal 6.963 7.423 -460 

 

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

 

 

 

Toelichting 25. Kortlopende handelsschulden en overige schulden 
 
Kortlopende handelsschulden en overige schulden (in duizenden euro’s) 
 30.06.2014 31.12.2013  Verschil 
Handelsschulden 41.220 38.052 3.168 
Schulden m.b.t. sociale lasten en 
bezoldigingen 26.522 24.038 2.484 
Overige schulden  7.022 404 6.618 
Totaal 74.764 62.494 12.270 

 

Vanaf het eerste semester 2014 is Fluxys Belgium belast met het factureren van de federale 

bijdragen en het doorstorten hiervan aan de CREG, wat de evolutie verklaart van de overige 

schulden. 
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Toelichting 26. 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. Deze 

toelichting dient dus in parallel gelezen te worden met de rechten en verbintenissen vermeld in 

Toelichting 32 ’Voorwaardelijke activa en passiva – rechten en verbintenissen van de groep’ bij de 

financiële staten volgens IFRS in het jaarlijks verslag 2013. 

 
26.1. Ongeval in Gellingen 
 

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

verzekeringsmaatschappijen en andere verantwoordelijke partijen overgegaan tot de definitieve 

schadeloosstelling van de private slachtoffers van het ongeval in Gellingen in 2004. 

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

enkele dossiers afgesloten gedurende het voorbije semester en andere zullen in de komende 

maanden worden afgesloten. Fluxys Belgium evalueert die dossiers in functie van hun evolutie. In 

het huidig stadium van het dossier kan geen betrouwbare evaluatie gemaakt worden. Er wordt 

bijgevolg geen enkele voorziening aangelegd op 30.06.2014. 

 

 

26.2 Claim betreffende de investering ‘Open Rack Vaporizer’ 
 

In het kader van de investering ‘Open Rack Vaporizer’, gerealiseerd door Fluxys LNG, werd door 

een leverancier een claim ingediend ter compensatie van bijkomende werken. Fluxys LNG betwist 

die claim en een expert werd aangesteld met het oog op het evalueren van het dossier. In het 

huidig stadium van het dossier kan geen betrouwbare evaluatie gemaakt worden. Daarom werd 

op 30.06.2014 ook geen enkele voorziening aangelegd. 
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Toelichting 27. 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, 

Finpipe, IZT, Gaz-Opale en Fluxys Finance, een onderneming waarin het thesauriebeheer en de 

financieringen van de groep Fluxys zijn ondergebracht. 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 30.06.2014 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
vennoot-

schappen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 0 208.508 208.508 
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 19.975 19.975 
2.1. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 19.975 19.975 
2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 
3. Handels- en overige vorderingen 0 0 1.607 1.607 
3.1. Klanten 0 0 170 170 
3.2. Financiële leaseovereenkomsten  0 0 1.437 1.437 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 186.926 186.926 
5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 40.623 40.623 
1. Kort en langlopende rentedragende 
verplichtingen 

0 0 40.426 40.426 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 
1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 32.994 32.994 
1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 
1.4. Overige leningen 0 0 7.432 7.432 
2. Handels- en overige schulden 0 0 13 13 
2.1. Handelsschulden 0 0 13 13 
2.2. Overige schulden 0 0 0 0 
3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 184 184 
III. Transacties tussen verbonden partijen     
1. Verkopen van vaste activa 0 0 0 0 
2. Aankopen van vaste activa (-) 0 0 0 0 
3. Verrichting van diensten en levering van 
goederen 

0 0 1.946 1.946 

4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 -126 -126 
5. Financiële resultaten 0 0 58 58 
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Significante transacties tussen verbonden partijen per 31.12.2013 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 
Geassocieerde 

vennootschappen 
Overige  

verbonden partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 0 172.007 172.007 
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 19.975 19.975 
2.1. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 19.975 19.975 
2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 
3. Handels- en overige vorderingen 0 0 4.117 4.117 
3.1. Klanten 0 0 1.243 1.243 
3.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 2.874 2.874 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldbeleggingen, geldmiddelen en 
kasequivalenten 0 0 147.915 147.915 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 34.077 34.077 
1. Kort- en langlopende rentedragende 
verplichtingen 0 0 33.756 33.756 

1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 
1.2. Financiële leaseovereenkomsten 0 0 33.756 33.756 
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 28 28 
2.1. Handelsschulden 0 0 28 28 
2.2. Overige schulden 0 0 0 0 
3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 293 293 
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 3.540 3.540 
4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 -101 -101 
5. Financiële resultaten 0 0 -1.552 -1.552 
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Toelichting 28. 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 

België alsook werkzaamheden voor derden. 

  

                                                                  
4 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en Zeepipe Terminal (ZPT). 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30.06.2014 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Termi-
nalling 

Overige 
activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 

198.983 15.137 45.630 6.157 0 265.907 

Transacties met andere segmenten 4.963 2.881 3.760 3.237 -14.841 0 
Verkopen van gas voor balancering en 
operationele noden 

19.749 459 256 0 0 20.464 

Andere bedrijfsopbrengsten 1.041 1.464 257 1.457 1.611 5.830 
Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen  

-1.140 0 -1.536 -1.026 1.518 -2.184 

Aankopen van gas voor balancering en 
operationele noden 

-19.750 -459 -256 0 0 -20.465 

Diensten en diverse goederen -55.299 -4.852 -14.497 -5.078 13.400 -66.326 
Personeelskosten -45.723 -4.425 -6.783 -2.796 0 -59.727 
Andere bedrijfskosten -4.734 -274 -1.258 -130 0 -6.396 
Afschrijvingen -53.363 -5.678 -12.511 -216 0 -71.768 

Voorzieningen voor risico's en kosten -466 549 -78 6.030 -1.688 4.347 

Waardeverminderingen  -1.894 0 -45 0 0 -1.939 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

42.367 4.802 12.939 7.635 0 67.743 

Winst/verlies bij overdracht van 
financiële activa 

0 0 0 0 0 0 

Reële waardeschommelingen van 
financiële instrumenten 

28 0 0 395 0 423 

Financiële opbrengsten 100 12 1 1.271 0 1.384 

Financieringskosten -21.807 -2.651 -1.696 -1.946 0 -28.100 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

20.688 2.163 11.244 7.355 0 41.450 

Winstbelastingen      -14.752 
Winst (verlies) van de periode      26.698 
  



 

24 september 2014 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2014 • 82 

De operationele winst kende een daling in vergelijking met het eerste semester 2013. 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 2014 (lager dan 2,0%) is 

lager dan in het eerste semester 2013 en zelfs lager dan het gemiddelde van het volledige 

jaar 2013. Daaruit volgt een daling met 5,9 M€ van het operationeel resultaat. 

 Die impact wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de gunstige impact van de efficiëntie-

inspanningen en door de kleinere impact van de tarifaire beslissingen met betrekking tot 

voorgaande boekjaren. 

 De verlenging van een contract voor het ter beschikking stellen van installaties verklaart 

tenslotte in belangrijke mate de daling van het resultaat van het segment ‘Overige 

activiteiten’. 
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Gesegmenteerde balans per 30.06.2014 (in duizenden euro’s) 
 

Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.709.655 204.666 402.462 7.721 0 2.324.504 
Immateriële vaste activa 14.643 52 15 0 0 14.710 
Voorraden 40.830 0 414 159 0 41.403 
Vorderingen uit financiële 
lease 

0 0 0 21.412 0 21.412 

Netto handelsvorderingen 51.846 3.267 671 1.299 0 57.083 
Overige activa 0 0 0 0 386.924 386.924 
      2.846.036 
       
Rentedragende 
verplichtingen 

1.169.779 142.219 150.714 179.870 0 1.642.582 

Overige kortlopende 
financiële verplichtingen 

94    0 94 

Overige verplichtingen 0 0 0 0 1.203.360 1.203.360 
      2.846.036 
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Gesegmenteerde winst- en verliesrekening per 30.06.2013 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan 
externe klanten 

195.398 12.404 45.559 9.071 0 262.432 

Transacties met andere 
segmenten 

4.927 2.954 2.208 3.707 -13.796 0 

Verkopen van gas voor 
balancering en operationele 
noden 

42.799 831 2.260 0 0 45.890 

Andere bedrijfsopbrengsten 1.852 -1.076 234 7.833 0 8.843 
Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen  

-733 -21 -31 -65 0 -850 

Aankopen van gas voor 
balancering en operationele 
noden 

-42.799 -831 -2.260 0 0 -45.890 

Diensten en diverse goederen -60.659 -5.663 -14.605 -8.361 13.796 -75.492 
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 



 

24 september 2014 • Fluxys Belgium – Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2014 • 85 

 

 

 

 

 
Gesegmenteerde balans per 31.12.2013 (in duizenden euro’s) 
 

Vervoer Opslag 
Terminal-

ling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.762.474 208.690 397.690 8.461 0 2.377.315 
Immateriële vaste activa 16.066 88 20 0 0 16.174 
Voorraden 45.733 0 517 491 0 46.741 
Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 22.849 0 22.849 
Netto handelsvorderingen 53.069 4.653 1.639 1.834 0 61.195 
Overige activa   0 0 0 0 333.981 333.981 
      2.858.255 
       
Rentedragende verplichtingen  1.110.120 135.583 129.802 212.579 0 1.588.084 
Overige kortlopende financiële 
verplichtingen 

122 0 0 0 0 122 

Overige verplichtingen     1.270.049 1.270.049 
      2.858.255 
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Toelichting 29. 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 2014:  

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

 
Catego-

rieën 
Boek-waarde 

Reële 
waarde 

Niveau 

I. Vaste activa     
Overige financiële vaste activa 1 184 184 2 

Vorderingen uit financiële lease 1 19.975 19.975 2 
Leningen en vorderingen 1 15.811 15.811 2 

II. Vlottende activa     
Vorderingen uit financiële lease 1 1.437 1.437 2 

Handels- en overige vorderingen 1 79.071 79.071 2 
Geldbeleggingen 1 & 2 113.644 113.644 1 & 2 

Geldmiddelen en kasequivalenten 1 & 2 207.651 207.651 1 & 2 
Totaal der financiële instrumenten op het 
actief van de balans 

 
437.773 437.773 

 

     
I. Langlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen 1 1.570.639 1.604.429 2 
II. Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen 1 71.943 71.943 2 
Overige financiële verplichtingen 2 94 94 2 

Kortlopende handels- en overige schulden 1 74.764 74.764 2 
Totaal der financiële instrumenten op het 
passief van de balans 

 1.717.440 1.751.230  
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De categorieën komen overeen met volgende financiële instrumenten: 

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

gehouden aan netto boekwaarde 

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

 

Het geheel van de 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 van de reële waarden omvat de geldbeleggingen, geldmiddelen en 

kasequivalenten waarvan de reële waarde gebaseerd is op de beurskoers. Zij betreffen in 

hoofdzaak obligaties. 

 

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

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

vastgesteld worden voor de betrokken activa of passiva. 

 

De waarderingstechnieken voor 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 die 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 die 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 interestvoet dragen zoals van toepassing op de markt op 
afsluitdatum van de financiële staten. 
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. 

 

Toelichting 30. 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 inzake het beperkt nazicht van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor 

de zes maanden eindigend op 30 juni 2014 

 

Aan de raad van bestuur 

 

In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde 

tussentijdse financiële informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat 

de geconsolideerde verkorte balans op 30 juni 2014, de geconsolideerde verkorte winst- en 

verliesrekening, het geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd 

verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd verkort 

kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve 

toelichtingen 1 tot 30. 

 

Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 

Wij hebben het beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële 

informatie van Fluxys Belgium NV (“de vennootschap”) en zijn dochterondernemingen (samen “de 

groep”), opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard IAS 34 

– Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.  

  

De totale activa in de geconsolideerde verkorte balans bedragen 2.846.036 (000) EUR en de 

geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 26.698 (000) EUR. 

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze 

geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse 
financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid 

bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te 

formuleren op basis van het door ons uitgevoerde beperkt nazicht. 
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Reikwijdte van het beperkt nazicht  
 
We hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410 

– Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor 
van de entiteit. Een beperkt nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het 

verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën en 

boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere 

werkzaamheden van beperkt nazicht. De reikwijdte van een beperkt nazicht is aanzienlijk geringer 

dan die van een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (International Standards 

on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt het beperkt nazicht ons niet in staat de 

zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel 

belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij 

geen controle-oordeel tot uitdrukking over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie. 

 

Conclusie 
 
Gebaseerd op het door ons uitgevoerde beperkt nazicht, kwamen er geen feiten onder onze 

aandacht welke ons doen geloven dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van 

Fluxys Belgium NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld overeenkomstig IAS 34 – 

Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie. 

 

 

Diegem, 24 september 2014 

De commissaris 

 

 

______________________________ 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 

BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Gert Vanhees 
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