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1 Tussentijds jaarverslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2016 
 
Hierbij verklaren wij dat, voor zover ons bekend: 
 de verkorte financiële overzichten van Fluxys Belgium, die zijn opgesteld overeenkomstig de 

toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, 
de financiële toestand en de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen; 

 het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie die daarin moet 
worden opgenomen, o.a. de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met 
verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en 
het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar. 

 
Brussel, 28 september 2016 
 
Paul Tummers     Pascal De Buck 
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 2016 
 
 
 
• Gereguleerde omzet daalt – afname vloeit voort uit de daling van een aantal toegelaten 

kosten: bedrijfskosten, financieringskosten en toegelaten rendement  
• Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel 
• Steeds lagere interestvoeten beïnvloeden het resultaat van de groep 
• € 54,2 miljoen investeringen, voornamelijk voor de vijfde opslagtank en de tweede steiger op 

de LNG-terminal in Zeebrugge 
• Verhandelde volumes op gashandelsplaats ZTP ruim 51% gestegen 
• Succes kleinschalig LNG zet door 

 

1.2 Financiële kerncijfers 
 

Resultatenrekening (in duizend euro) 30.06.2016 30.06.2015 

Bedrijfsopbrengsten 237.760 262.113 

EBITDA 128.819 136.818 

EBIT 53.975 69.068 

Nettowinst 19.682 26.947 

Balans (in duizend euro) 30.06.2016 31.12.2015 

Totale activa 2.994.176 3.037.352 

   waarvan materiële vaste activa 2.311.202 2.330.542 

Investeringen in materiële vaste activa 54.189 188.094 

Eigen vermogen 656.640 736.222 

 

EBITDA: bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 

EBIT: bedrijfsresultaat 
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Omzet van het eerste semester 2016: € 237,8 miljoen. De omzet van het eerste semester 2016 

van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 237,8 miljoen in vergelijking met € 262,1 miljoen tijdens 

dezelfde periode in 2015, wat neerkomt op een daling van 9,3%. In overeenstemming met de 

regulering vloeit die daling van de gereguleerde omzet hoofdzakelijk voort uit de daling van een 

aantal toegelaten kosten, namelijk de bedrijfskosten (zie volgend punt), de financieringskosten en 

het toegelaten rendement (zie commentaar op het nettoresultaat).  

 

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel. In het tariefvoorstel voor de 

regulatoire periode 2016-2019 is een nieuw referentiekader vastgelegd voor Fluxys Belgium, 

namelijk wat betreft de toegelaten beheersbare kosten. Dankzij kostenbeheersing en efficiëntie-

inspanningen is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om de nieuwe regulatoire doelstellingen 

te bereiken. 

 

Steeds lagere interestvoeten beïnvloeden het nettoresultaat van de groep. De gemiddelde OLO-

rente voor de eerste jaarhelft van 2016 bedraagt 0,41% ten opzichte van 0,98% in het eerste 

semester van 2015. Die daling heeft een negatieve invloed op het door de regulering toegelaten 

rendement op geïnvesteerd kapitaal en derhalve op het resultaat van het eerste semester van 

2016. Bovendien werd het resultaat van het eerste semester van 2015 gunstig beïnvloed door de 

terugvordering van herwaarderingsmeerwaarden bij uitgebruikneming van oude installaties. Die 

terugvordering is sinds 2016 niet meer toegestaan. Het nettoresultaat van het eerste semester 

van 2016 bedraagt aldus € 19,7 miljoen, een daling van € 7,2 miljoen in vergelijking met dezelfde 

periode in 2015 (€ 26,9 miljoen). 

 

€ 54,2 miljoen investeringen. Het investeringsbudget voor 2016 bedraagt € 195 miljoen en tijdens 

het eerste semester werd er in totaal € 54,2 miljoen geïnvesteerd. Bijna € 20 miljoen ging naar 

vervoersprojecten en ongeveer € 34 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur. De 

belangrijkste lopende projecten zijn: 

 De bouw van een 5de LNG-opslagtank en bijbehorende installaties op de LNG-terminal in 

Zeebrugge. De investering vloeit voort uit het langetermijncontract van 20 jaar dat vorig jaar 

werd afgesloten met Yamal Trade voor het leveren van overslagdiensten vanaf 2018.  
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 De bouw van een 2de steiger op de LNG-terminal in Zeebrugge waar ook de kleinste LNG-

schepen zullen kunnen aanmeren. De steiger wordt in het vierde kwartaal van 2016 in gebruik 

genomen. 

 De bouw van een vervoersleiding tussen Tessenderlo en Diest (18 km) en bijbehorende 

bovengrondse installaties. De infrastructuur gaat in het najaar van 2016 in gebruik.  

 De vernieuwing in Ravels en Oud-Turnhout van twee parallelle leidingen op de noord/zuid-

vervoersverbinding doorheen België. Het project wordt in de herfst van 2016 afgerond. 

 Leidingwerken in Destelbergen en Merelbeke in het kader van de vernieuwing en uitbreiding 

van het net. 

 De bouw van een vervoersleiding tussen Houthulst en Langemark-Poelkapelle (6,8 km) en 

bijbehorend drukreduceerstation voor de bevoorrading van de regio Ieper. Het gaat om een 

aftakking van de leiding Alveringem-Maldegem en de infrastructuur zal in de loop van 

november in gebruik genomen worden. 

 

1.3 Markante feiten  
 

Aardgas blijft sleutelelement in de energiemix. In het licht van de nakende nucleaire uitstap 

blijft aardgas een sleutelfactor in de centrale elektriciteitsproductie. Hernieuwbare bronnen 

zullen uiteraard verder aan belang winnen maar de hoeveelheid te vervangen nucleaire capaciteit 

kan niet uitsluitend worden ingevuld via bijkomende productiecapaciteit op wind of zon en via 

invoer. In die optiek zijn elektriciteitscentrales op aardgas de beste keuze om zowel basislast te 

leveren als back-up voor hernieuwbare productie: zowel in termen van koolstofuitstoot, energie-

efficiëntie als flexibele inzetbaarheid scoren ze beter dan kolencentrales.  

 

Ook in de decentrale elektriciteitsproductie heeft aardgas belangrijke troeven. Zo kan 

warmtekrachtkoppeling op aardgas nog ruim uitbreiden in kleine en middelgrote ondernemingen 

en voor huishoudens is de technologie in volle ontwikkeling. Voorts heeft aardgas een belangrijk 

potentieel als alternatieve brandstof in vervoer: enerzijds gecomprimeerd aardgas (CNG) voor 

personenwagens en utilitaire voertuigen (het aantal CNG-tankstations nam in België in de eerste 
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jaarhelft toe van 45 naar 62), en anderzijds vloeibaar aardgas (LNG) voor schepen en 

vrachtwagens (zie ook verderop onder ‘Succes kleinschalig LNG’). 

 

Hubdiensten bij Fluxys Belgium. Sinds 1 januari kunnen klanten bij Fluxys Belgium zowel 

vervoerscapaciteit boeken als hubdiensten voor het kopen of verkopen op de Belgische 

gashandelsplaatsen. Eind 2015 nam de onderneming daartoe de hubdiensten van zusterbedrijf 

Huberator over en de overgang per 1 januari ging gepaard met een tariefdaling voor die diensten.  

 

ZTP breekt records: +51%. Het aantal actieve traders op de gashandelsplaatsen Zeebrugge 

Beach en ZTP is verder blijven toenemen en de verhandelde volumes klokten op ongeveer 

hetzelfde niveau af als in de eerste helft van 2015. Terwijl het verhandelde volume op Zeebrugge 

Beach met circa 8% daalde (353 TWh), brak ZTP records met een stijging in de verhandelde 

volumes van ruim 51% (97 TWh). 

 

Netgebruikers optimaliseren capaciteitsportfolio. In Europa zet de trend door waarbij 

netgebruikers zo weinig mogelijk capaciteit boeken op basis van de inschatting die ze maken van 

de precieze capaciteit die nodig zal zijn om hun klanten te beleveren. In lijn daarmee verkocht 

Fluxys Belgium in het eerste semester van 2016 minder vervoerscapaciteit dan in dezelfde 

periode vorig jaar.  

 

Fluxys Belgium klaar voor omschakeling net L-gas naar H-gas. Tussen 2020 en 2030 bouwt 

Nederland zijn uitvoer van laagcalorisch aardgas (L-gas) stapsgewijs volledig af. Met het oog op 

de bevoorradingszekerheid zullen Fluxys Belgium en de distributienetbeheerders hun netten voor 

L-gas geleidelijk ombouwen zodat leveranciers hoogcalorisch aardgas (H-gas) in plaats van L-gas 

tot bij de eindverbruikers kunnen brengen. Synergrid, de federatie van de netbeheerders voor 

aardgas en elektriciteit in België, werkte op vraag van de overheid voor die omschakeling een 

indicatieve timing uit. Fluxys Belgium is klaar om binnen de voorgestelde timing de omschakeling 

in 2018 te beginnen en in 2029 af te ronden. 
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Opslag: opportuniteitsvenster in juli. Door het aflopen van een contract in het eerste semester 

van 2016 daalde de hoeveelheid opslagcapaciteit die op lange termijn is geboekt van circa 70% 

naar circa 60%. De proactieve aanpak in de opslagverkoop kon in de eerste jaarhelft niet opwegen 

tegen de ongunstige marktomstandigheden: net zoals in het eerste semester 2015 bleef de 

overblijvende kortetermijncapaciteit onverkocht. De marktomstandigheden veranderden echter in 

juli, toen het Verenigd Koninkrijk te kampen kreeg met opslagschaarste. Door commercieel snel 

oplossingen aan te bieden, kon Fluxys Belgium alle overblijvende kortetermijncapaciteit 

verkopen. 

 

LNG-terminal Zeebrugge kent gunstige gebruiksgraad. Hoewel in de eerste helft van 2016 

minder LNG-schepen werden gelost dan in dezelfde periode vorig jaar, kende de LNG-terminal 

een gunstige gebruiksgraad in vergelijking met de andere terminals in Noordwest-Europa: er 

werden in vergelijking met de eerste jaarhelft 2015 meer grote LNG-schepen geladen en de 

activiteiten rond kleinschalig LNG namen toe. 

 

Succes kleinschalig LNG zet door. Naast de overslag van grote volumes LNG diversifieert de 

LNG-terminal in Zeebrugge zijn aanbod om in te spelen op de nieuwe en groeiende markt voor 

kleinschalig LNG.  

• Het aantal laadbeurten van kleine LNG-schepen zette door op hetzelfde niveau als vorig jaar. 

Een markttest heeft uitgewezen dat er vraag is naar bijkomende mogelijkheden om kleine 

LNG-schepen te laden. Op die basis bestudeert Fluxys LNG de uitbreiding van het 

dienstenaanbod voor kleinschalig LNG, met onder meer de mogelijkheid om een bijkomende 

aanlegsteiger te bouwen.  

• Het aantal laadbeurten van LNG-tankwagens nam beduidend toe. Ondanks de lancering van 

gelijkaardige diensten in andere terminals in Noordwest-Europa kwamen in de eerste 

jaarhelft 772 tankwagens LNG laden, tegenover 556 in dezelfde periode vorig jaar. Om in de 

toekomst de wachttijden voor LNG-tankwagens tot een minimum te beperken, onderzoekt 

Fluxys LNG om in 2017 een tweede laadstation op de terminal te bouwen. 
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1.4 Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het tweede 
semester 2016 

 

Er zijn voor Fluxys Belgium geen risico’s en onzekerheden die nieuw zijn sinds de afsluiting van 

het boekjaar 2015 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in het jaarlijks financieel verslag 2015, p.250-257). 

Fluxys Belgium blijft de evolutie opvolgen en neemt de gepaste maatregelen. 

 

1.5 Transacties tussen verbonden partijen 
 

Voor de transacties tussen verbonden partijen verwijzen we naar toelichting 11 van de verkorte 

halfjaarlijkse financiële staten. 

 

1.6 Financiële vooruitzichten 2016 
 

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

geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrente 

dividend zal blijven evolueren in functie van die drie parameters.  

 

De huidige financiële markten laten niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te schuiven 

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

activiteiten.  

 

Fluxys Belgium bestudeert de mogelijkheid om een deel van de beschikbare reserves of het 

overgedragen resultaat uit te keren om het effect van de lage OLO’s op het dividend gedeeltelijk te 

compenseren. 
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2 Verkorte halfjaarlijkse financiële staten van 
Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen 
volgens IFRS op 30 juni 2016 
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2.1 Algemene inlichtingen over de vennootschap 
 

2.1.1 Benaming en maatschappelijke zetel van de vennootschap 
 

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

Kunstlaan 31 te Brussel. 

 

2.1.2 Activiteiten van Fluxys Belgium en zijn filialen 
 

Fluxys Belgium en zijn filialen hebben als hoofdactiviteit het vervoer en de opslag van aardgas en 

de terminallingdiensten met betrekking tot vloeibaar aardgas in België. Daarnaast biedt Fluxys 

Belgium een pakket diensten aan die het klanten mogelijk maakt om gas te kopen en te verkopen 

op de Belgische gashandelsplaatsen. Die activiteiten zijn gereguleerd door de Commissie voor 

Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG).  

 

De groep Fluxys Belgium verzorgt eveneens aanvullende diensten die verwant zijn met 

voornoemde hoofdactiviteiten. 

 

Voor meer informatie over die activiteiten verwijzen wij de lezer naar het jaarverslag 2015. 
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2.2  Geconsolideerde financiële staten van de groep Fluxys 
Belgium volgens IFRS 

 

A.  Geconsolideerde balans 
 

Geconsolideerde balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2016 31.12.2015 

I. Vaste activa  2.511.361 2.490.573 

Materiële vaste activa 5 2.311.202 2.330.542 

Immateriële vaste activa 6 57.496 60.986 
Deelnemingen waarop vermogensmutatie is 
toegepast 

 16 16 

Overige financiële vaste activa 7 109.968 48.624 

Vorderingen uit financiële lease  12.805 12.805 

Leningen en vorderingen  752 4.218 

Overige vaste activa 9.1 19.122 33.382 

II. Vlottende activa  482.815 546.779 

Voorraden  27.714 26.116 

Vorderingen uit financiële lease  1.917 3.836 

Belastingsvorderingen  782 774 

Handels- en overige vorderingen  66.963 77.237 

Geldbeleggingen 7 28.972 96.487 

Geldmiddelen en kasequivalenten  348.845 327.061 

Overige vlottende activa  7.622 15.268 

Totaal activa  2.994.176 3.037.352 
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Geconsolideerde balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2016 31.12.2015 

I. Eigen vermogen 
 

656.640 736.222 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de moedemaatschappij  
656.640 736.222 

Maatschappelijk kapitaal en agio  60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves  596.330 675.912 

Minderheidsbelangen  0 0 

II. Langlopende verplichtingen  2.166.509 2.146.118 

Rentedragende verplichtingen 8 1.809.415 1.778.934 

Voorzieningen 9.2 3.893 2.408 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 9.1 66.304 59.781 

Uitgestelde belastingverplichtingen 
 

286.897 304.995 

III. Kortlopende verplichtingen  171.027 155.012 

Rentedragende verplichtingen 8 64.936 73.329 

Voorzieningen 9.2 5.035 6.502 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 9.1 3.997 3.533 

Belastingverplichtingen 
 

15.491 1.821 

Kortlopende handels- en overige schulden 
 

80.551 68.489 

Overige kortlopende verplichtingen  1.017 1.338 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.994.176 3.037.352 
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B. Geconsolideerde winst- en verliesrekening  
 

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

 Toelichting 30.06.2016 30.06.2015  

Bedrijfsopbrengsten 4 237.760 262.113 

Verkoop van gas voor balancing en operationele behoeften  22.981 29.737 

Overige exploitatiebaten  6.739 5.941 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 
 

-1.557 -4.053 

Aankoop van gas voor balancing en operationele behoeften 
 

-22.990 -29.738 

Diensten en diverse goederen 4 -52.999 -60.206 

Personeelslasten 
 

-55.619 -56.716 

Overige exploitatielasten 4 -5.496 -10.260 

Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 4 -76.433 -70.246 

Netto toevoegingen aan de voorzieningen  360 2.233 

Waardeverminderingen  1.229 263 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  53.975 69.068 

Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 
 

-94 -239 

Financiële opbrengsten  
 

989 2.940 

Financieringskosten 4 -23.655 -29.554 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat   31.215 42.215 

Winstbelastingen 
 

-11.533 -15.268 

Winst (verlies) van het boekjaar 4 19.682 26.947 

Gedeelte Fluxys Belgium  19.682 26.947 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

    
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de moedermaatschappij in €  0,2801 0,3835 

Verwaterde winst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de moedermaatschappij in €  0,2801 0,3835 
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C. Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat 
 

Geconsolideerd overzicht van het totaal resultaat (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2016 30.06.2015 

Winst (verlies) van het boekjaar  19.682 26.947 

 
 

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

 
  

Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen 9.1 -22.645 18.024 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat  7.697 -6.126 

    
Andere componenten van het totaalresultaat  -14.948 11.898 

    
Totaalresultaat van de periode  4.734 38.845 

Gedeelte Fluxys Belgium  4.734 38.845 

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

    

 

 
Maatschappelijk   

kapitaal 
 

Agio 
Onbeschikbare 

reserves 

I. Saldo per 31.12.2014 60.272 38 28.779 

1. Totaalresultaat van het boekjaar    

2. Uitgekeerde dividenden    

3. Wijziging in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen    

II. Saldo per 30.06.2015 60.272 38 28.779 

III. Saldo per 31.12.2015 60.272 38 45.729 

1. Totaalresultaat van het boekjaar    

2. Uitgekeerde dividenden    

3. Wijziging in de consolidatiekring    

4. Andere wijzigingen    

IV. Saldo per 30.06.2016 60.272 38 45.729 
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   (in duizenden euro’s) 

Niet uitgekeerd 
resultaat 

Personeelsbeloningen 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het 
eigen 

vermogen 

671.604 -11.189 749.504 0 749.504 

26.947 11.898 38.845 
 

38.845 
-84.316 

 
-84.316 

 
-84.316 

  
 

 
 

     
614.235 709 704.033 0 704.033 

631.434 -1.251 736.222 0 736.222 

19.682 -14.948 4.734  4.734 
-84.316 

 
-84.316  -84.316 

     

     

566.800 -16.199 656.640 0 656.640 
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E. Geconsolideerd kasstroomoverzicht   
 

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

 30.06.2016 30.06.2015 

I. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 327.061 240.937 
II. Nettokasstromen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten 149.475 172.266 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 161.667 183.707 
1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 53.975 69.068 
1.2. Aanpassingen voor niet-geldelijke posten 74.843 72.015 

1.2.1. Afschrijvingen 76.433 70.246 
1.2.2. Voorzieningen -360 -2.233 
1.2.3. Waardeverminderingen -1.229 -263 
1.2.4. Overige aanpassingen voor niet-geldelijke posten -1 4.265 

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal 32.849 42.624 
1.3.1. Toename (afname) in voorraden -1.598 815 
1.3.2. Toename (afname) in belastingvorderingen -8 549 
1.3.3. Toename (afname) in handels- en overige vorderingen 10.274 8.262 
1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende activa 6.458 4.033 
1.3.5. Toename (afname) in belastingschulden 4.752 4.602 
1.3.6. Toename (afname) in handels- en overige schulden 12.062 23.922 
1.3.7. Toename (afname) in andere kortlopende verplichtingen -321 178 
1.3.8. Overige toename (afname) in werkkapitaal 1.230 263 

2. Kasstromen met betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten -12.192 -11.441 
2.1. Verschuldigde belastingen -13.016 -13.136 
2.2. Ontvangen rente met betrekking tot beleggingsinstrumenten, 
geldmiddelen en kasequivalenten 882 1.716 
2.3. Overige kaastromen met betrekking tot de ander 
bedrijfsactiviteiten -58 -21 
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Geconsolideerd kaastroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2016 30.06.2015 

III. Nettokasstromen met betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten -117.717 -105.850 
1. Aankopen -118.410 -119.305 

1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste activa te 
verwerven -56.565 -110.476 
1.2. Betalingen om dochterondernemingen, gezamenlijke 
overeenkomsten of geassocieerde ondernemingen te verwerven 0 -16 
1.3. Betalingen om andere financiële activa te verwerven -61.845 -8.813 

2. Overdrachten 693 2.626 
2.1. Ontvangsten uit de overdracht van materiële en immateriële vaste 
activa 192 2.611 
2.2. Ontvangsten uit de overdracht van dochterondernemingen, 
gezamenlijke overeenkomsten of geassocieerde ondernemingen 0 0 
2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere financiële activa 501 15 

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als investeringsactiviteiten 0 0 
4. Ontvangen subsidies en tussenkomsten 0 20.100 
5. Andere kaastromen met betrekking tot investeringsactiviteiten 0 -9.271 

IV. Nettokasstromen met betrekking tot financieringsactiviteiten -9.974 -69.541 
1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen 39.281 90.178 

1.1. Ontvangsten ui de uitgifte van eigenvermogensinstrumenten 0 0 
1.2. Ontvangsten uit de verkoop van aandelen 0 0 
1.3. Ontvangsten uit financiële lease 1.919 1.668 
1.4. Ontvangsten uit ander vaste activa 3.466 1.507 
1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van samengestelde financiële 
instrumenten 0 0 
1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere financiële verplichtingen 33.896 87.003 
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Geconsolideerd kaastroomoverzicht (indirecte methode) (in duizenden euro’s) 

 30.06.2016 30.06.2015 

2. Uitgaande kasstromen m.b.t. financieringen -11.625 -42.091 
2.1. Terugkoop van eigenvermogensinstrumenten die 

vervolgens werden vernietigd 0 0 
2.2. Inkoop van eigen aandelen 0 0 
2.3. Aflossing van financiële leaseschulden 0 -635 
2.4. Aflossing van samengestelde financiële instrumenten 0 0 
2.5. Terugbetaling van andere financiële verplichtingen -11.625 -41.456 

3. Rente -20.829 -21.442 
3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit -20.896 -21.511 
3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit 67 69 

4. Betaalde dividenden -84.316 -84.316 
5. Toename (-) / Afname (+) van termijnbeleggingen 67.515 -11.870 

V. Nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten 21.784 -3.125 
   

VI. Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans  348.845 237.812 
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2.3 Toelichtingen 
 

Toelichting 1. Algemene informatie 
 

 

Toelichting 1a. Verklaring van overeenstemming met IFRS 
 

De verkorte financiële staten van het eerste semester 2016 van Fluxys Belgium en zijn 

dochterondernemingen werden opgesteld in overeenstemming met het referentiekader van de 

International Financial Reporting Standards en meer bepaald met IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële 

Informatie’, zoals goedgekeurd door de Europese Unie en waren het voorwerp 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 2015. 

 

Zij werden 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 
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bijzonder de voorzieningen voor geschillen, alsook de pensioenverplichtingen en daarmee 

gelijkgestelde verplichtingen.  

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

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

bijgewerkte informatie. De mogelijkheid bestaat dat de toekomstige resultaten van de betrokken 

verrichtingen afwijken van die inschattingen. 

 

Naast inschattingen gebruikt de directie ook haar beoordelingsvermogen om de meest 

aangewezen boekhoudkundige verwerking van bepaalde activiteiten en transacties vast te leggen 

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

 

 

Toelichting 1c. Datum van vrijgave voor bekendmaking 
 

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

staten van Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen vastgelegd op 28 september 2016. 

 

 

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

De boekhoudkundige principes en berekeningsmethodes die voor de halfjaarlijkse financiële 

staten 2016 werden gebruikt, zijn identiek aan die van de meest recente jaarlijkse financiële 

staten.  

 

De aanpassingen op de standaarden en interpretaties van toepassing sinds 1 januari 2016 hebben 

geen materiële impact gehad op de halfjaarlijkse financiële staten van 2016. 
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Toelichting 2. Seizoenskarakter van de activiteiten van de tussentijdse 
periode. 
 

Niettegenstaande sommige transportdiensten bijvoorbeeld kunnen worden onderschreven op 

seizoensbasis, wordt het operationeel resultaat van de activiteiten onderworpen aan de Gaswet 

omzeggens niet beïnvloed door een seizoensgebonden karakter van de activiteiten.  

 

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

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

desbetreffende periode. 

 

Die marge wordt in ieder geval verminderd of verhoogd door de verschillen op de beheersbare 

kosten welke volgen 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 2015. 
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Toelichting 4. Winst- en verliesrekening en 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 ZPT1 terminals in 

België evenals werkzaamheden voor derden. 

 

 

  

                                                                 
1 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en Zeepipe Terminal (ZPT). 
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Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening per 30.06.2016 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Termi-
nalling 

Overige 
activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 

175.175 11.526 46.239 4.820 0 237.760 

Transacties met andere segmenten 412 4.148 988 3.939 -9.487 0 
Verkoop van gas voor balanceren en 
operationele behoeften 

22.320 303 960 158 -760 22.981 

Overige bedrijfsopbrengsten 3.160 47 355 4.049 -872 6.739 
Grondstoffen en gebruikte 
hulpstoffen 

-622 -2 -9 -924 0 -1.557 

Aankopen van gas voor balanceren 
en operationele behoeften 

-22.320 -303 -962 -165 760 -22.990 

Diensten en diverse goederen -43.417 -2.898 -12.419 -4.624 10.359 -52.999 
Personeelslasten -41.256 -3.570 -8.717 -2.076 0 -55.619 
Overige bedrijfskosten -2.899 -310 -2.153 -134 0 -5.496 
Nettotoevoegingen aan de 
afschrijvingen 

-58.134 -5.584 -12.616 -99 0 -76.433 

Nettotoevoegingen aan voorzieningen 
voor risico’s en kosten 

19 -5 -3 349 0 360 

Nettotoevoegingen aan de 
waardeverminderingen 

1.204 0 28 -3 0 1.229 

Winst (verlies) uit voorgezette 
activiteiten 

33.642 3.352 11.691 5.290 0 53.975 

Winst (verlies) als gevolg van de 
overdracht van financiële activa 

0 0 0 0 0 0 

Waardeverschillen op financiële 
instrumenten 

0 0 0 -94 0 -94 

Financiële opbrengsten 26 3 0 960 0 989 
Financiêle lasten -17.758 -2.023 -3.337 -537 0 -23.655 
Winst (verlies) uit voortgezette 
activiteiten na financieel 
nettoresultaat  

15.910 1.332 8.354 5.619 0 31.215 

Winstbelastingen      -11.533 
Winst (verlies) van het boekjaar      19.682 
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De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2016 bedragen 237.760 k€ tegenover 262.113 k€ 

voor het eerste semester 2015, hetzij een vermindering van 24.353 k€. 

 

De vervoersdiensten, de opslag en de terminalling in België zijn onderworpen aan de Gaswet. 

De opbrengsten van die diensten moeten een toegestaan rendement op de geïnvesteerde 

middelen verzekeren, zij moeten de operationele kosten dekken, met inbegrip van de 

productiviteitsinspanningen van de netbeheerder, evenals de aanvaarde afschrijvingen. 

 

De omzet van de gereguleerde activiteiten bedraagt 232.940 k€ (hetzij 98,0% van het totaal), wat 

een vermindering betekent van 23.958 k€ tegenover dezelfde periode in 2015. Deze wordt 

hoofdzakelijk verklaard door een daling van de kosten die door de tarieven moeten worden 

gedekt, zowel op het vlak van de bedrijfskosten en de financiële kosten als op vlak van het 

toegelaten rendement. 

 

We verwijzen de lezer hiervoor naar het tussentijds jaarverslag voor de informatie over de 

verkochte of gebruikte capaciteiten met betrekking tot deze diensten.  

 

De kosten van diensten en diverse goederen dalen hoofdzakelijk dankzij de efficiëntie-

inspanningen die door de groep werden gerealiseerd. Daardoor is Fluxys Belgium erin geslaagd 

om de nieuwe doelstellingen die zijn gesteld voor de regulatoire periode 2016-2019 te behalen en 

zelfs nog efficiëntiewinsten te behalen. Deze laatsten zijn echter lager dan deze gerealiseerd in 

2015. 

 

De overige exploitatielasten bevatten in 2015 de kosten met betrekking tot de uitgebruikneming 

van oude installaties. Het merendeel van dit programma werd in 2015 afgerond, wat de daling 

verklaart van deze post in het eerste halfjaar van 2016. 

 

De geboekte afschrijvingen tijdens deze periode stijgen hoofdzakelijk door de ingebruikneming 

van installaties, in het bijzonder de leiding ‘Alveringem-Maldegem’ eind 2015. 
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De financieringskosten werden in het eerste semester van 2015 beïnvloed door de obligatielening 

die door Fluxys Belgium eind 2014 werd uitgegeven ter herfinanciering van een obligatielening die 

eind 2015 op vervaldag kwam. Deze daling wordt gematigd door de lening van € 257 miljoen die 

Fluxys LNG heeft afgesloten bij Fluxys Finance ter financiering van zijn investeringsprojecten. 

 

Het nettoresultaat van het eerste semester 2016 werd negatief beïnvloed door de daling van de 

OLO-rentevoeten waarvan het verwachte gemiddelde 0,41% bedraagt voor 2016 tegenover 0,98% 

tijdens het eerste semester van 2015. Deze daling heeft een directe impact op het door de 

regulering toegelaten rendement op het geïnvesteerd kapitaal. Daarnaast zijn de 

efficiëntiewinsten tijdens deze periode lager dan in 2015 als gevolg van de nieuwe regulatoire 

tariefomkadering die geldt voor de periode 2016-2019. Ten slotte werd het resultaat van het 

eerste semester van 2015 gunstig beïnvloed door de terugvordering van 

herwaarderingsmeerwaarden bij uitgebruikneming van oude installaties. Die terugvordering is 

sinds 2016 niet meer toegestaan. Het nettoresultaat van het eerste semester van 2016 bedraagt 

aldus 19.682 k€, een daling van 7.265 k€ in vergelijking met dezelfde periode in 2015 (26.947 k€).  

 
Gesegmenteerde balans per 30.06.2016 (in duizenden euro’s) 
 Vervoer Opslag Termi-

nalling 
Overige 

activiteiten 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.674.024 182.367 452.518 2.293 0 2.311.202 

Immateriële vaste activa 56.477 1 180 838 0 57.496 

Overige financiële vaste activa 87 0 0 109.881 0 109.968 

Voorraden 24.210 2.788 319 397 0 27.714 

Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 14.722 0 14.722 

Nettohandelsvorderingen 45.578 2.310 6.625 9.949 0 64.462 

Overige activa     408.612 408.612 

      2.994.176 

       

Rentedragende verplichtingen 1.221.338 139.110 389.476 124.427 0 1.874.351 

Overige passiva     1.119.825 1.119.825 

      2.994.176 
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Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening per 30.06.2015 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Termi-
nalling 

Overige 
activiteiten 

Eliminatie 
tussen 

segmenten 
Totaal 

Bedrijfsopbrengsten       
Verkopen en prestaties aan externe 
klanten 

194.623 15.793 46.482 5.215 0 262.113 

Transacties met ander segmenten 4.608 2.627 2.291 3.739 -13.265 0 
Verkoop van gas voor balanceren en 
operationele behoeften 

26.143 226 5.506 0 -2.138 29.737 

Overige exploitatiebaten 1.379 171 434 4.046 -89 5.941 
Grondstoffen en gebruikte 
hulpstoffen 

-1.799 -12 -30 -2.212 0 -4.053 

Aankopen van gas voor balanceren 
en operationele behoeften 

-26.143 -226 -5.507 0 2.138 -29.738 

Diensten en diverse goederen -48.040 -3.815 -15.706 -5.999 13.354 -60.206 
Personeelslasten -43.502 -4.168 -6.926 -2.120 0 -56.716 
Overige exploitatielasten -7.524 -298 -2.318 -120 0 -10.260 
Nettotoevoegingen aan de 
afschrijvingen 

-51.955 -5.650 -12.546 -95 0 -70.246 

Nettotoevoegingen aan voorzieningen 
voor risico’s en kosten 

-86 25 45 2.249 0 2.233 

Nettotoevoegingen aan de 
waardeverminderingen 

277 0 -10 -4 0 263 

Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

47.981 4.673 11.715 4.699 0 69.068 

Winst/Verlies als gevolg van de 
overdracht van financiële activa 

0 0 0 0 0 0 

Kosten en waardeveranderingen van 
financiële instrumenten 

0 0 0 -239 0 -239 

Financiële opbrengsten 648 76 1 2.215 0 2.940 
Financieringskosten -24.740 -2.892 -892 -1.030 0 -29.554 
Winst (verlies) uit voortgezette 
bedrijftactiviteiten na financieel 
nettoresultaat  

23.889 1.857 10.824 5.645 0 42.215 

Winstbelastingen      -15.268 
Winst (verlies) van het boekjaar      26.947 
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Gesegmenteerde balans per 31.12.2015 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag 
Termi-
nalling 

Overige 
Niet 

toegewezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.706.283 187.649 431.528 5.082 0 2.330.542 
Immateriële vaste activa 59.932 1 192 861 0 60.986 
Overige financiële vaste activa 578 0 0 48.046 0 48.624 
Voorraden 22.706 2.786 312 312 0 26.116 
Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 16.641 0 16.641 
Nettohandelsvorderingen 58.283 2.960 3.282 8.360 0 72.885 
Overige activa      481.558 481.558 
      3.037.352 
       
Rentedragende verplichtingen
  1.116.663 129.369 402.000 204.231 0 1.852.263 

Overige passiva      1.185.089 1.185.089 
      3.037.352 
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Toelichting 5. Materiële vaste activa 
 
Mutaties in de materiële vaste activa  

 Terreinen Gebouwen Gasvervoer* Gasopslag* 

Brutoboekwaarde     
Per 31.12.2014 48.987 139.833 3.209.742 380.570 
Investeringen 577 7.602 107.997 700 
Subsidies ontvangen en andere tussenkomsten 0 0 0 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -2.201 -90 -58.383 -4.252 
Interne overboekingen 0 7.171 105.049 631 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Per 31.12.2015 47.363 154.516 3.364.405 377.649 
Investeringen 14 1.412 4.879 238 
Subsidies ontvangen en andere tussenkomsten 0 0 0 0 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen -21 -5 -383 -3 
Interne overboekingen 0 2.983 3.918 502 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Per 30.06.2016 47.356 158.906 3.372.819 378.386 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 

 
Op 30 juni 2016 hebben Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen voor 54.189 k€ investeringen 
uitgevoerd, hetzij 20.246 k€ voor vervoersprojecten en 33.589 k€ voor projecten voor LNG-infrastructuur. 
De belangrijkste projecten zijn het project voor LNG-overslagdiensten, de bouw van een tweede steiger op 
de LNG terminal in Zeebrugge, de leiding Tessenderlo-Diest, de vernieuwing van de leidingen in Ravels en 
Oud-Turnhout, leidingwerken in Destelbergen en Merelbeke en de leiding tussen Houthulst en 
Langemark-Poelkapelle.   
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 ( in duizenden euro’s ) 

             LNG-terminal * 
Andere 

installaties en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting & 

rollend materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen  
Totaal 

     
1.042.259 43.325 47.107 197.885 5.109.708 

1.524 90 4.970 64.634 188.094 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-4 0 -2.013 -290 -67.233 
1.222 0 0 -114.073 0 

0 0 0 0 0 
1.045.001 43.415 50.064 148.156 5.230.569 

68 2 2.636 44.940 54.189 
0 0 0 -2.677 -2.677 

0 0 0 0 0 

-7 -79 -44 -13 -555 
0 20 0 -7.423 0 
0 0 0 0 0 

1.045.062 43.358 52.656 182.983 5.281.526 
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Mutaties in de materiële vaste activa 

 Terreinen Gebouwen Gasvervoer* Gasopslag* 

Afschrijvingen en bijzonder 
waardeverminderingsverliezen 

    

Per 31.12.2014 0 -78.602 -1.762.669 -189.878 
Geboekte afschrijvingen 0 -2.840 -93.387 -10.970 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 84 47.611 2.584 
Interne overboekingen 0 0 0 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Per 31.12.2015 0 -81.358 -1.808.445 -198.264 
Geboekte afschrijvingen 0 -1.510 -49.050 -5.460 
Verwervingen als gevolg van 
bedrijfscombinaties 

0 0 0 0 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 231 0 
Interne overboekingen 0 0 10 0 
Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 0 
Per 30.06.2016 0 -82.868 -1.857.254 -203.724 
     
Nettoboekwaarde per 30.06.2016 47.356 76.038 1.515.565 174.662 
Nettoboekwaarde per 31.12.2015 47.363 73.158 1.555.960 179.385 
     
Nettoboekwaarde van de vaste activa die 
tijdelijk buiten gebruik zijn 110 0 0 0 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet.  
 
De geboekte afschrijvingen gedurende de periode bedragen 70.581 k€ en weerspiegelen het ritme 

volgens hetwelk Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen verwachten de economische 

voordelen verbonden aan die investeringen te zullen genieten. 
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 (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal * 
Andere 

installaties en 
machines 

Meubilair, 
uitrusting & 

rollend materieel 

Vaste activa in 
aanbouw & 

vooruitbetalingen 
Totaal 

 
 

   

-709.131 -42.857 -32.859 0 -2.815.996 
-24.366 -104 -4.405 0 -136.072 

0 0 0 0 0 

0 0 1.762 0 52.041 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

-733.497 -42.961 -35.502 0 -2.900.027 
-12.186 -43 -2.332 0 -70.581 

0 0 0 0 0 

1 8 44 0 284 
0 -10 0 0 0 
0 0 0 0 0 

-745.682 -43.006 -37.790 0 -2.970.324 
     

299.380 352 14.866 182.983 2.311.202 
311.504 454 14.562 148.156 2.330.542 

     

0 0 0 0 110 

 

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

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

in waarde zou zijn verminderd. 
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Toelichting 6. Immateriële vaste activa 
 
Evolutie van de boekwaarde van de immateriële vaste activa  (in duizenden euro’s) 

 
Toepassings

-software 

Vaste actief 
‘klanten-

portefeuille’ 
Totaal 

Brutoboekwaarde    

Per 31.12.2014 44.035 0 44.035 
Investeringen 3.319 52.800 56.119 
Overdrachten en buitengebruikstellingen -10.502 0 -10.502 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 

Per 31.12.2015 36.852 52.800 89.652 
Investeringen 2.376 0 2.376 
Overdrachten en buitengebruikstellingen -16 0 -16 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 

Per 30.06.2016 39.212 52.800 92.012 

 
Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen 

   

Per 31.12.2014 -32.095 0 -32.095 

Toevoegingen aan de afschrijvingen -5.800 -1.196 -6.996 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 10.425  10.425 

Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 

Per 31.12.2015 -27.470 -1.196 -28.666 
Toevoegingen aan de afschrijvingen -2.627 -3.225 -5.852 
Overdrachten en buitengebruikstellingen 2 0 2 
Mutaties in de consolidatiekring 0 0 0 
Per 30.06.2016 -30.095 -4.421 -34.516 
    
Nettoboekwaarde per 30.06.2016 9.117 48.379 57.496 
Nettoboekwaarde per 31.12.2015 9.382 51.604 60.986 
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De immateriële vaste activa omvatten de netto boekwaarde van de toepassingssofware, 

verworven of ontwikkeld door Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen en hebben een 

investeringskarakter. Die software wordt lineair over 5 jaar afgeschreven. De belangrijkste 

investeringen gedurende de periode betreffen de ontwikkeling van software in het kader van het 

beheer van de gasstromen en de daarmee verbonden administratieve hulpmiddelen. 
 

Deze omvatten onder andere de verwerving van de algemeenheid van goederen en de 

klantenportefeuille van hubdiensten. Dit immaterieel vast actief zal volledig afgeschreven zijn 

tegen 2023. 

 

Op afsluitdatum 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 7. Overige financiële vaste activa 
 

Deze post omvat hoofdzakelijk de beleggingen tegen reële waarde via de resultatenrekening. 

Deze laatste betreffen plaatsingen onder de vorm van obligaties of thesauriebewijzen die een 

vervaldag hebben van meer dan een jaar. Het gaat hier vooral over beleggingen door Flux Re 

waarbij de thesaurie bestemd is voor het indekken van de risico’s die de onderneming heeft in het 

kader van zijn herverzekeringsactiviteit. De vervaldag van deze plaatsingen bevindt zich ergens 

tussen 2017 en 2021. Een bedrag van €26,0 miljoen is geplaatst bij Fluxys Finance, de 

vennootschap waarin het beheer van de thesaurie en de financieringen van de Fluxys groep 

gecentraliseerd zijn.  

 

Flux Re heeft meer geld op lange termijn geplaatst omwille van de daling van de 

kortetermijnrentevoeten, wat de daling van de vlottende geldbeleggingen verklaart. 
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Toelichting 8. Rentedragende verplichtingen 
 
Langlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 
  30.06.2016 31.12.2015 Verschil 
Obligatieleningen   696.379 696.160 219 
Overige leningen  605.500 611.500 -6.000 
Overige financieringen  107.375 112.154 -4.779 
Overige schulden  400.161 359.120 41.041 
Totaal  1.809.415 1.778.934 30.481 

  
Korlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s 
  30.06.2016 31.12.2015  Verschil 
Obligatieleningen   8.367 10.804 -2.437 
Overige leningen  38.310 33.325 4.985 
Overige financieringen  0 2.046 -2.046 
Overige schulden  18.259 27.154 -8.895 
Totaal  64.936 73.329 -8.393 

 

De financiële verplichtingen zijn op 30 juni 2016 op hetzelfde niveau als eind 2015, gezien de 

meeste terugbetalingen gebeuren in het tweede semester van 2016.  
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Toelichting 9. Voorzieningen 
 

9.1. Voorzieningen voor personeelsbeloningen 
 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen (in duizenden euro’s) 
  
Voorzieningen per 31.12.2015 63.314 
Toevoegingen 2.964 
Bestedingen -3.339 
Terugnemingen 0 
Kosten m.b.t. verdiscontering 1.779 
Actuariële verschillen opgenomen in het resultaat -196 
Verwacht rendement -1.419 
Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt 22.645 
Overdracht naar activa -15.447 
Voorzieningen per 30.06.2016: 70.301 
Langlopende voorzieningen 66.304 
Kortlopende voorzieningen 3.997 

 

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

de voorzieningen. 

 

De kosten als gevolg van de actualisatie van de verdisconteringsvoet zijn opgenomen 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 fondsbeleggingen 

tegenover de actuariële schuld uit geraamde verplichtingen op 30.06.2016. Het bedrag is bijgevolg 

opgenomen op het actief van de balans onder de rubrieken ‘Overige vaste activa’ (11,5 M€ 

tegenover 25,8 M€ op 31.12.2015) en ‘Overige vlottende activa’ (1,0 M€ tegenover 2,1 M€ op 

31.12.2015). Deze overschotten zullen gerecupereerd worden over de looptijd van de 

pensioenplannen. 
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De stijging van de voorzieningen voor personeelsbeloningen is hoofdzakelijk verbonden met de 
daling van de verdisconterigsvoet gebruikt voor de actualisatie van de toekomstige verplichtingen, 
te weten 0,92% op 30 juni 2016 tegenover 1,96% op 31 december 2015. 
 

9.2. Overige voorzieningen 
 
Voorzieningen (behalve voorzieningen voor personeelsbeloningen) (in duizenden euro’s) 

 
Geschillen en 

schadegevallen 

Milieu en 
heraanleg van 

sites 
Totaal 

Voorzieningen per 31.12.2015 2.408 6.502 8.910 

Toevoegingen 15 0 15 

Bestedingen 0 0 0 

Oveschotten 0 0 0 

Kosten m.b.t. verdiscontering 0 3 3 
    
Voorzieningen per 30.06.2016: 2.423 6.505 8.928 

Langlopende voorzieningen 2.423 1.470 3.893 

Kortlopende voorzieningen 0 5.035 5.035 

 

De voorzieningen op 30.06.2016 betreffen hoofdzakelijk de geraamde uitbetaling in het kader van 

de geschillen betreffende de bouw van de LNG-terminal in Zeebrugge alsook de kosten voor 

beveiliging, reiniging en wederinstaatstelling van de sites die gesloten worden. 
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Toelichting 10. Voorwaardelijke activa en passiva & rechten en verbintenissen 
van Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen 
 

Geen enkele belangwekkende evolutie op het vlak van voorwaardelijke activa en passiva en 

rechten en verbintenissen dient gemeld te worden. Wij verwijzen bijgevolg de lezer naar 

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

financiële staten onder IFRS van het jaarrapport 2015.  

 

 

Toelichting 11. 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 (IT- en 

housing-diensten), Interconnector (VK) (inspectie- en reparatiediensten), IZT (leaseovereenkomst 

IZT en diensten voor de ingebruikneming en het onderhoud van de installaties), Dunkerque LNG 

(informaticaontwikkelingen en andere diensten), Gaz-Opale (verlening van terminallingdienst) en 

Fluxys Finance, de onderneming waarin het beheer van de thesaurie en financieringen van de 

groep Fluxys gecentraliseerd is. 
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Belangrijke transacties tussen verbonden partijen per 30.06.2016 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 

Geassocieerde 
onder-

nemingen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 1.443 353.106 354.549 
1. Overige financiële activa 0 0 26.000 26.000 
1.1. Effecten ander dan aandelen 0 0 26.000 26.000 
1.2. Leningen 0 0 0 0 
2. Overige vaste activa 0 0 12.805 12.805 
2.1. Financiële lease-overeenkomsten 0 0 12.805 12.805 
2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 
3. Handels- en overige vorderingen 0 1.443 2.394 3.837 
3.1. Klanten 0 1.443 477 1.920 
3.2. Financiële lease-overeenkomsten 0 0 1.917 1.917 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 311.907 311.907 
5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 0 257.354 257.354 
1. Kort- en langlopende rentedragende passiva 0 0 257.000 257.000 
1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 
1.2. Financiële lease-overeenkomsten 0 0 0 0 
1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 
1.4. Overige leningen 0 0 257.000 257.000 
2. Handels- en overige schulden 0 0 10 10 
2.1. Handelsschulden 0 0 10 10 
2.2. Overige schulden 0 0 0 0 
3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 344 344 
III. Transacties tussen verbonden partijen 0 0 0 0 
1. Verkopen van vaste activa 0 0 0 0 
2. Aankopen van vaste activa (-) 0 0 0 0 
3. Dienstprestaties en levering van goederen 0 0 4.528 4.528 
4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 -656 -656 
5. Financiële resultaten 0 0 -3.084 -3.084 
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Belangrijke transacties tussen verbonden partijen per 31.12.2015 (in duizenden euro’s) 

 
Joint 

ventures 
Geassocieerde 

ondernemingen 

Overige 
verbonden 

partijen 
Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 0 1.656 350.045 351.701 
1. Overige financiële activa 0 0 26.887 26.887 
1.1. Effecten ander dan aandelen 0 0 26.887 26.887 
1.2. Leningen 0 0 0 0 
2. Overige vaste activa 0 0 12.805 12.805 
2.1. Financiële lease-overeenkomsten 0 0 12.805 12.805 
2.2. Overige langlopende vorderingen 0 0 0 0 
3. Handels- en overige vorderingen 0 1.656 8.290 9.946 
3.1. Klanten 0 1.656 4.454 6.110 
3.2. Financiële lease-overeenkomsten 0 0 3.836 3.836 
3.3. Overige vorderingen 0 0 0 0 
4. Geldmiddelen en kasequivalenten 0 0 302.063 302.063 
5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 
II. Passiva met verbonden partijen 0 67 257.428 257.495 
1. Kort- en langlopende rentedragende passiva 0 0 257.007 257.007 
1.1. Leningen bij banken 0 0 0 0 
1.2. Financiële lease-overeenkomsten 0 0 0 0 
1.3. Bankvoorschotten in rekening-courant 0 0 0 0 
1.4. Overige leningen 0 0 257.007 257.007 
2 Handels- en overige schulden 0 67 210 277 
2.1. Handelsschulden 0 67 210 277 
2.2. Overige schulden 0 0 0 0 
3. Overige kortlopende verplichtingen 0 0 211 211 
III. Transacties tussen verbonden partijen     
1. Verkopen van vaste activa 0 0 0 0 
2. Aankopen van vaste activa (-) 0 0 0 0 
3. Dienstprestaties en levering van goederen 0 0 10.839 10.839 
4. Ontvangen dienstprestaties (-) 0 0 -546 -546 
5. Financiële resultaten 0 0 -1.609 -1.609 
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Toelichting 12. Financiële instrumenten 
 

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

vorderingen en schulden, geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten. 

  

U vindt hierna het overzicht van de financiële instrumenten op 30 juni 2016:  

 
Overzicht van de financiële instrumenten op afsluitdatum (in duizenden euro’s) 
 Categorieën Boekwaarde Reële waarde Niveaus 
I. Vaste activa     

Overige financiële vaste activa 1 & 2 109.968 109.968 1 & 2 

Vorderingen uit financiële lease 1 12.805 12.805 2 

Leningen en vorderingen 1 752 752 2 
II. Vlottende activa     

Vorderingen uit financiële lease 1 1.917 1.917 2 

Handels- en overige vorderingen 1 66.963 66.963 2 

Geldbeleggingen 1 & 2 28.972 28.972 1 & 2 

Geldmiddelen en kasequivalenten 1 & 2 348.845 348.845 1 & 2 
Totaal der financiële instrumenten 
op het actief 

 570.222 570.222  

     
I. Langlopende verplichtingen      

Rentedragen verplichtingen 1 1.809.415 1.878.956 2 
II. Kortlopende verplichtingen     

Rentedragen verplichtingen 1 64.936 64.936 2 

Handels- en overige schulden 1 80.551 80.551 2 
Totaal der financiële instrumenten 
op het passief 

 1.954.902 2.024.443  
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De categorieën komen overeen met volgende financiële instrumenten: 
1. Financiële activa (inclusief leningen en vorderingen) of financiële verplichtingen tegen 

afgeschreven kostprijs. 

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 passiva’ bevatten de obligatieleningen tegen vaste rente, 
uitgegeven door Fluxys Belgium, waarvan de reële waarde vastgesteld wordt aan de hand van 
rentetarieven op actieve markten, doorgaans 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 commerciële vorderingen en 

schulden), 
o hetzij omdat zij rente dragen tegen markttarieven op datum van afsluiting van de financiële 

staten. 
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Toelichting 13. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

In juli 2016 is Fluxys Belgium er in geslaagd in Loenhout de opslagcapaciteit beschikbaar op korte 

termijn te verkopen door snel te reageren op flexibiliteitsnoden in het Verenigd Koninkrijk. 
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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 2016 

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 2016, 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 13. 

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 haar 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 2.994.176 (000) EUR en de 

geconsolideerde winst (aandeel van de groep) van de periode bedraagt 19.682 (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 deze 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.  

 

Antwerpen, 28 september 2016 

De commissaris 

 

__________________________ 

DELOITTE Bedrijfsrevisoren 

BV o.v.v.e. CVBA 

Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers 
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