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We engageren ons om te blijven bouwen aan een groenere 

energietoekomst voor de generaties na ons. Mensen, bedrijven en 

samenlevingen hebben energie nodig om te groeien en te bloeien. 

Fluxys Belgium vult die behoefte in: met onze infrastructuur zetten we 

energie in beweging. We vervoeren aardgas en effenen tegelijk het 

pad om met onze infrastructuur waterstof, biomethaan of andere 

koolstofneutrale energiedragers van de toekomst te vervoeren. 
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1 Tussentijds jaarverslag 
 

1.1 Belangrijkste elementen uit het eerste semester 

2020 

 

 COVID-19 heeft geen materiële impact op de resultaten – de gereguleerde 

omzet neemt toe tot € 275,8 miljoen (eerste semester 2019: € 253,9 miljoen) en 

het nettoresultaat evolueert naar € 36,6 miljoen (eerste semester 2019:  

€ 31,4 miljoen) 

 Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie  

 Actieve steun om COVID-19 noden te helpen lenigen  

 Vervoerde volumes gedaald  

 LNG-terminal: recordtrafiek en marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit  

 Energietransitie: Fluxys Belgium maakt zijn infrastructuur klaar voor de gassen van 

morgen 

 Uitrol actieplan om eigen broeikasgasemissies met 50% te verminderen tegen 

2025  
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1.2 Financiële kerncijfers 

 

Winst- en verliesrekening                                              (in duizenden euro’s) 30.06.2020 30.06.2019 

Bedrijfsopbrengsten 284.181 260.041 

EBITDA * 160.810 145.537 

EBIT * 69.553 60.964 

Nettoresultaat 36.580 31.423 

Balans                                                                            (in duizenden euro’s) 30.06.2020 31.12.2019 

Investeringen in materiële vaste activa 17.104 91.282 

Totaal van de materiële vaste activa 2.066.440 2.129.400 

Eigen vermogen 596.665 662.677 

Netto financiële schuld* 905.246 903.339 

Totaal van de geconsolideerde balans 2.773.507 2.867.575 

 
* Zie definitie van de indicatoren p. 46 

 

Omzet en nettoresultaat stijgen  
 

De omzet van het eerste semester 2020 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 284,2 

miljoen. Dat betekent een stijging van € 24,1 miljoen ten opzichte van de omzet van 

dezelfde periode van 2019, die € 260,0 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat neemt toe van 

€ 31,4 miljoen naar € 36,6 miljoen. De toename van de gereguleerde omzet en van het 

nettoresultaat vloeit voornamelijk voort uit de ingebruikneming eind 2019 van de 5de 

opslagtank in Zeebrugge voor overslagdiensten van schip tot schip en is conform de 

tariefmethodologie en de bijbehorende bepalingen inzake toegelaten beheersbare 

kosten en stimuli voor de periode 2020-2023. 

€ 17,1 miljoen investeringen  

In de eerste helft van 2020 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 17,1 

miljoen, tegenover € 45,2 miljoen tijdens dezelfde periode in 2019. Daarvan ging € 6,1 

miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur en € 10,5 miljoen naar vervoersprojecten. 
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1.3 Markante feiten 
 

Alle essentiële diensten operationeel tijdens pandemie 

Ondanks de wijdverspreide impact van de uitbraak van het coronavirus zijn alle essentiële 

diensten van Fluxys Belgium operationeel gebleven en heeft de onderneming zich 

volledig gefocust op zijn vitale rol in de samenleving en voor haar klanten: veiligheid en 

continuïteit van de gasvoorziening. Tegelijk zijn alle nodige stappen gezet om de 

gezondheid te beschermen van onze medewerkers en de pandemie in te dijken.  

Actieve steun om Corona-noden te helpen lenigen  

Ook in de ruimere sociale context heeft Fluxys Belgium inspanningen gedaan om de 

Corona-noden te helpen lenigen. Tijdens de lockdown-periode hebben 

ondernemingsbreed tal van medewerkers zich persoonlijk ingezet voor initiatieven van 

Fluxys Belgium om sociale en sanitaire hulp te bieden. Ze waren onder meer 7 dagen op 7 

aan de slag voor de productie van medisch beschermingsmateriaal en de bezorging 

ervan aan een honderdtal gezondheidswerkers en instellingen. Andere medewerkers 

stonden in voor de logistiek om Fluxys-bedrijfspc’s klaar te maken voor schenking aan 

scholen en verenigingen of waren actief in lokale initiatieven als babbelbuddy, om 

boodschappen te doen of administratieve bijstand te bieden. 

Met de steun van zijn aandeelhouders heeft Fluxys ook 1 miljoen euro vrijgemaakt  voor 

verschillende organisaties en instellingen die actief zijn bij kwetsbare groepen en 

eerstelijnsprofessionals en in het wetenschappelijk onderzoek rond het coronavirus in 

België.    

Vervoerde volumes gedaald  

De vervoerde volumes in het net waren lager dan in het eerste semester van 2019. De 

volumes van grens tot grens daalden met 2,5% tot 224 TWh en de volumes voor verbruik 

op de Belgische markt namen met ongeveer 3% af tot circa 98 TWh.  

• Het vervoer naar de distributienetbeheerders kende een daling van 6,5%, in lijn met de 

mildere temperaturen.  

• De afname van de rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven kende een lichte 

daling (0,2%).  

• Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas nam lichtjes toe (0,3%). 
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LNG-terminal Zeebrugge breekt records  

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2019 kwamen dubbel zoveel schepen naar de 

LNG-terminal in Zeebrugge: 39 schepen om LNG te lossen, 75 schepen voor overslag van 

schip naar schip en 2 schepen om LNG te laden. Maart 2020 was voor de scheeptrafiek 

op de terminal een absolute topmaand met in totaal 30 schepen die aanmeerden, ruim 

het dubbele van het vorige record in mei 2019. 

In vergelijking met vorig jaar stuurde de terminal in de eerste jaarhelft circa 11% meer 

aardgas in het vervoersnet. Ook de trafiek van LNG-tankwagens steeg met ongeveer 

11%: er werden bijna 1550 LNG-tankwagens geladen.  

Marktinteresse voor bijkomende uitzendcapaciteit  

Inspelend op signalen uit de markt hield de LNG-terminal in Zeebrugge in de 

zomermaanden een niet-bindende bevraging om te peilen naar de vraag voor 

bijkomende uitzendcapaciteit. Op basis van de positieve interesse die is gebleken voor 

bijkomende capaciteit vanaf 2024 wordt nog in 2020 een bindende marktbevraging 

gehouden. 

Energietransitie: Fluxys Belgium maakt zijn infrastructuur 

klaar voor de gassen van morgen 

De Green Deal en het herstelplan die op Europees niveau vorm krijgen, geven een 

belangrijke nieuwe impuls voor de energietransitie naar een koolstofneutrale economie 

horizon 2050. Het energiesysteem evolueert daarin naar een hybride systeem met én 

elektronen én moleculen: groene elektriciteit, groene gassen, biobrandstoffen en afvang 

van CO2 voor hergebruik of opslag. 

Fluxys Belgium is al geruime tijd volop aan de slag om in België de energietransitie mee te 

helpen vormgeven. Groene gassen kunnen immers progressief aardgas in de 

gasinfrastructuur vervangen en zo bijkomende koolstofneutrale energiebronnen ontsluiten 

voor gezinnen en bedrijven. Tegelijk kan de CO2-uitstoot verder worden teruggedrongen 

door de gasinfrastructuur in te zetten in de keten van CO2-afvang en hergebruik/opslag. 

In die optiek heeft Fluxys Belgium diverse projecten lopen om zijn bestaande infrastructuur 

stapsgewijs te ontwikkelen tot een gediversifieerd en een Europees geïnterconnecteerd 

net voor het vervoer van groene gassen en CO2. 
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Uitrol actieplan om de eigen broeikasgasemissies met 50% 

te verminderen tegen 2025 

Fluxys Belgium stelt zich tot doel om tegen 2025 zijn eigen broeikasgasemissies met de helft 

te verminderen ten opzichte van 2017. Daartoe is de uitrol bezig van diverse programma’s 

voor de verdere verlaging van methaanemissies bij de exploitatie van de infrastructuur. 

Voor de verlaging van de CO2-emissies is naast de lopende initiatieven de studie bezig 

om op de LNG-terminal in Zeebrugge een tweede installatie te bouwen die de warmte 

van zeewater gebruikt om LNG te hervergassen.  

 

1.4 Voornaamste risico’s en onzekerheden voor het 

tweede semester 2020 
 

De risico’s en onzekerheden voor de groep Fluxys Belgium hebben geen significante 

evolutie gekend sinds de afsluiting van het boekjaar 2019 (zie hoofdstuk ‘Risicobeheer’ in 

het jaarlijks financieel verslag 2019, p.154-166). Fluxys Belgium volgt de evolutie ervan op 

en neemt de gepaste maatregelen. Voor de impact van COVID-19, zie toelichting 1 in de 

verkorte halfjaarlijkse financiële staten. 

 

1.5 Transacties tussen verbonden partijen 
 

De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 10 van de 

verkorte halfjaarlijkse financiële staten. 

 

1.6 Financiële vooruitzichten 
 

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de huidige 

tarifaire methodologie bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het 

geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur.  

 

Het recurrente dividend zal in hoofdzaak blijven evolueren in functie van de hierboven 

vermelde parameters.  

 

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van dit verslag, voorzien we geen 

belangrijke negatieve impact op het geconsolideerde resultaat van Fluxys Belgium Group 

ten gevolge van de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende marktevoluties. 
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2 Verkorte halfjaarlijkse financiële staten 

van Fluxys Belgium en zijn 

dochterondernemingen volgens IFRS 

op 30 juni 2020 
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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 

Kunstlaan 31 te 1040 Brussel, België. 

 

 

2.1.2 Activiteiten van de groep 
 

De groep Fluxys Belgium heeft als hoofdactiviteiten het vervoer en de opslag van aardgas 

en de terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas in België. De groep Fluxys Belgium 

verzorgt eveneens aanvullende diensten die verwant zijn met de voornoemde 

hoofdactiviteiten. 

 

Voor meer informatie over die activiteiten verwijzen wij de lezer naar het jaarverslag 2019. 
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2.2 Geconsolideerde verkorte financiële staten van 

de groep Fluxys Belgium volgens IFRS 
 

A. Verkorte geconsolideerde balans 
 

Verkorte geconsolideerde balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2020 31.12.2019 

I. Vaste activa  2.266.914 2.305.518 

Materiële vaste activa 6 2.066.440 2.129.400 

Immateriële vaste activa  30.732 33.424 

Activa met gebruiksrecht  37.677 39.970 

Deelnemingen waarop 

vermogensmutatie is toegepast 
 50 16 

Overige financiële vaste activa 1   124.722 90.200 

Vorderingen uit financiële lease  3.300 3.300 

Overige vorderingen  3.144 144 

Overige vaste activa  849 9.064 

II. Vlottende activa  506.593 562.057 

Voorraden  25.618 26.488 

Vorderingen uit financiële lease  299 601 

Belastingvorderingen  7.563 3.965 

Handels- en overige vorderingen  59.945 89.421 

Geldbeleggingen  22.776 58.205 

Geldmiddelen en kasequivalenten  383.885 369.005 

Overige vlottende activa  6.507 14.372 

Totaal der activa  2.773.507 2.867.575 

 

  

                                                      

1 De stijging in overige financiële vaste activa heeft betrekking op investeringen met een lange-

termijn karakter door FluxRe. 
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Verkorte geconsolideerde balans (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2020 31.12.2019 

I. Eigen vermogen  596.665 662.677 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de moedermaatschappij 
 596.665 662.677 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 

Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves  536.355 602.367 

Minderheidsbelangen    

II. Langlopende verplichtingen  1.983.481 1.957.483 

Rentedragende verplichtingen 7 1.747.341 1.718.972 

Voorzieningen  4.263 4.272 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 8.1 72.405 63.336 

Andere vaste financiële verplichtingen  1.753 2.669 

Uitgestelde belastingverplichtingen  157.719 168.234 

III. Kortlopende verplichtingen  193.361 247.415 

Rentedragende verplichtingen 7 95.599 143.577 

Voorzieningen  0 0 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 8.1 2.628 4.134 

Belastingverplichtingen  9.592 3.844 

Kortlopende handels- en overige schulden  80.867 92.668 

Overige kortlopende verplichtingen  4.675 3.192 

Totaal van het eigen vermogen en de 

verplichtingen 
 2.773.507 2.867.575 
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B. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening  

 

Verkorte geconsolideerde winst- en 

verliesrekening 
(in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2020 30.06.2019  

Bedrijfsopbrengsten 4 284.181 260.041 

Verkoop van gas voor balancering en 

operationele behoeften 
 22.220 47.303 

Overige exploitatiebaten  5.095 7.018 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -1.141 -3.160 

Aankoop van gas voor balancering en 

operationele behoeften 
 -22.208 -47.307 

Diensten en diverse goederen 4 -68.816 -61.343 

Personeelslasten  -54.533 -53.128 

Overige exploitatielasten  -3.988 -3.887 

Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 4 -86.910 -78.360 

Netto toevoegingen aan de voorzieningen  -1.599 -744 

Waardeverminderingen 4 -2.748 -5.469 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten   69.553 60.964 

Reële waardeschommelingen van financiële 

instrumenten 
 -6 0 

Financiële opbrengsten   423 453 

Financieringskosten 4 -20.272 -18.305 

Winst (verlies) voor belastingen  49.698 43.112 

Winstbelastingen 4 -13.118 -11.689 

Winst (verlies) van het boekjaar 4 36.580 31.423 

Gedeelte Fluxys Belgium  36.580 31.423 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

    

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel, 

toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij, in € 

 0,5206 0,4472 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel, 

toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 

moedermaatschappij, in € 

 0,5206 0,4472 
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C. Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaal- resultaat (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2020 30.06.2019 

Winst (verlies) van het boekjaar  36.580 31.423 

    

Elementen die in de toekomst niet naar de winst- en 

verliesrekening zullen worden geherklasseerd 
   

Herwaardering van toegezegd pensioenregelingen 8.1 -14.995 -14.328 

Belastingen op de andere componenten van het 

totaalresultaat 
 3.749 4.238 

    

Andere componenten van het totaalresultaat  -11.246 -10.090 

    

Totaalresultaat van de periode  25.334 21.333 

Gedeelte Fluxys Belgium  25.334 21.333 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 
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D. Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen 

vermogen  

 

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht 

van het eigen vermogen 
 (in duizenden euro’s) 

 

Maatschappelijk 

kapitaal  
Agio 

Onbeschikbare 

reserves 

I. Saldo per 31.12.2018  60.272 38 25.920 

1. Totaalresultaat van het boekjaar    

          2. Uitgekeerde dividenden   -9.905 

II. Saldo per 30.06.2019 60.272 38 16.015 

    

III. Saldo per 31.12.2019 60.272 38 54.072 

1. Totaalresultaat van het boekjaar    

2. Uitgekeerde dividenden   -9.905 

IV. Saldo per 30.06.2020 60.272 38 44.167 
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht 

 van het eigen vermogen 
(in duizenden euro’s) 

Niet 

uitgekeerd 

resultaat 

Reserves 

personeels-

beloningen 

Andere 

compo- 

nenten 

van het 

totaal- 

resultaat 

Eigen 

vermogen 

toerekenbaar 

aan de 

aandeel-

houders van 

de moeder-

maatschappij 

Minder- 

heids-

belangen 

Totaal 

van het 

eigen 

vermogen 

569.773 -6.904 38.057 687.156 0 687.156 

31.423 -10.090 0 21.333 0 21.333 

-78.626 0 0 -88.531 0 -88.531 

522.570 -16.994 38.057 619.958 0 619.958 

      

560.643 -12.348 0 662.677 0 662.677 

36.580 -11.246 0 25.334 0 25.334 

-81.441  0 -91.346 0 -91.346 

515.782 -23.594 0 596.665 0 595.665 
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E. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  
 

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  

(indirecte methode)  
(in duizenden euro’s) 

 30.06.2020 30.06.2019 

I. Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 369.005 389.587 

II. Netto kasstromen met betrekking tot de 

bedrijfsactiviteiten 
166.754 162.617 

1. Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 186.099 179.133 

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 69.553 60.964 

1.2. Aanpassingen voor niet-monetaire posten 91.151 84.475 

1.2.1. Afschrijvingen 86.910 78.360 

1.2.2. Voorzieningen 1.599 744 

1.2.3. Waardeverminderingen 2.748 5.469 

1.2.4. Overige aanpassingen voor posten 

zonder thesaurie-effect 
-106 -98 

1.3. Toename (afname) in werkkapitaal 25.395 33.694 

1.3.1. Toename (afname) in voorraden -1.878 -2.729 

1.3.2. Toename (afname) in 

belastingvorderingen 
-3.598 2.221 

1.3.3. Toename (afname) in handels- en 

overige vorderingen 
29.476 19.137 

1.3.4. Toename (afname) in andere vlottende 

activa 
6.952 8.577 

1.3.5. Toename (afname) in belastingschulden 5.509 30 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en 

overige schulden 
-12.549 5.133 

1.3.7. Toename (afname) in andere 

kortlopende verplichtingen 
1.483 1.325 

1.3.8. Overige toename (afname) in 

werkkapitaal 
0 0 

2. Netto kasstromen met betrekking tot de andere 

bedrijfsactiviteiten 
-19.345 -16.516 

2.1. Gestorte verschuldigde belastingen -19.626 -16.849 

2.2. Ontvangen rente op beleggingsinstrumenten, 

geldmiddelen en kasequivalenten 
374 412 

2.3. Overige instromen (uitstromen) met 

betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten 
-93 -79 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  

(indirecte methode) 
(in duizenden euro’s) 

 30.06.2020 30.06.2019 

III. Netto kasstromen met betrekking tot 

investeringsactiviteiten 
-21.009 -60.563 

1. Verwervingen -56.983 -60.465 

1.1. Betalingen om materiële en immateriële vaste 

activa te verwerven 
-18.511 -45.293 

1.2. Betalingen om dochterondernemingen, joint 

ventures of geassocieerde ondernemingen te 

verwerven 

-34 0 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te 

verwerven 
-38.438 -15.172 

2. Overdrachten 545 312 

2.1. Ontvangsten uit de overdracht van materiële 

en immateriële vaste activa 
545 310 

2.2. Ontvangsten uit de overdracht van 

dochterondernemingen, joint ventures of 

geassocieerde ondernemingen 

0 0 

2.3. Ontvangsten uit de overdracht van andere 

financiële activa 
0 2 

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als 

investeringsactiviteiten 
0 0 

4. Ontvangen overheidssubsidies 0 0 

5. Toename (-) / Afname (+) van geldbeleggingen 35.429 -410 

IV. Netto kasstromen met betrekking tot 

financieringsactiviteiten 
-130.866 -113.730 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen 14.198 58.040 

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 302 391 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa 0 0 

1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van 

samengestelde financiële instrumenten 
0 0 

1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere 

financiële verplichtingen 
13.896 57.649 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  

(indirecte methode) 
(in duizenden euro’s) 

 30.06.2020 30.06.2019 

2. Uitgaande kasstromen m.b.t. financieringen -39.940 -71.660 

2.1. Terugkoop van 

eigenvermogensinstrumenten die 

vervolgens werden vernietigd 

0 0 

2.2. Inkoop van eigen aandelen 0 0 

2.3. Aflossing van leaseschulden -1.443 -2.159 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële 

instrumenten 
0 0 

2.5. Aflossing van andere financiële 

verplichtingen 
-38.497 -69.501 

3. Rente -13.777 -11.579 

3.1. Betaalde rente ingedeeld als 

financieringsactiviteit 
-13.810 -11.614 

3.2. Ontvangen rente ingedeeld als 

financieringsactiviteit 
33 35 

4. Betaalde dividenden -91.346 -88.531 

V. Netto wijziging van geldmiddelen en kasequivalenten 14.880 -11.675 

   

VI. Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans  383.885 377.912 
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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 2020 van Fluxys Belgium en zijn 

dochterondernemingen (gezamenlijk “de groep” of “de groep Fluxys Belgium”) 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 te worden 

gelezen met de geconsolideerde financiële staten op 31 december 2019. 

Ze zijn opgesteld in duizenden euro’s. 

 

Toelichting 1b. Oordeelsvorming en gebruik van schattingen 

Er waren geen ingrijpende wijzigingen in de boekhoudkundige inschattingen en 

beoordelingen ten opzichte van het jaarverslag 2019.  

De impact van COVID-19 op de cijfers wordt verder toegelicht in toelichting 1e hieronder 

en in toelichting 8 (pensioenverplichtingen). 

 

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 23 september 

2020. 

 

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

De verkorte tussentijdse financiële staten van 30 juni 2020 werden opgesteld aan de hand 

van dezelfde boekhoudmethodes als die voor de geconsolideerde financiële staten van 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. 

Verschillende wijzigingen en interpretaties zijn voor de eerste maal van toepassing in 2020, 

maar hebben geen invloed op de verkorte tussentijdse financiële staten van de groep: 

• Aanpassingen van IAS 1 en IAS 8 Definitie van materieel 

• Aanpassingen van IFRS 3 Bedrijfscombinaties Definitie van een bedrijf 

• Aanpassingen aan IFRS 9, IAS 39 en IFRS 7 Hervorming van de 

Referentierentevoeten 

• Aanpassing van de referenties naar het Conceptueel kader in IFRS standaarden 
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De groep heeft niet proactief een andere norm, interpretatie of aanpassing ingevoerd die 

werd gepubliceerd, maar nog niet van toepassing is. 

 

Toelichting 1e. Impact COVID-19 

De COVID-19 pandemie heeft sinds begin van 2020 een zeer belangrijke impact op onze 

samenleving. Het beschermen van mensenlevens en het maximaal vrijwaren van onze 

zorgsector, hebben geresulteerd in lockdowns en verscheidene andere maatregelen, met 

als enig doel deze crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen hebben ook een 

belangrijke economische weerslag. 

De ECB schatte in haar ‘Economic Outlook 2020’ van mei 2020 een impact van -3% op de 

globale economie, en -7,5% in de Eurozone.  

Het is duidelijk dat deze pandemie ook in onze sector gevolgen zal hebben. Daarom 

heeft Fluxys sinds het begin van de uitbraak van het COVID-19 virus, alle maatregelen 

genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de toevoer van gas aan onze 

klanten te blijven waarborgen, haar sociale rol in de maatschappij op te nemen, en Fluxys 

Belgium Group op een financieel gezonde manier verder te laten opereren. 

De impact op onze halfjaarlijkse cijfers is desondanks gering: 

• Fluxys Belgium Group heeft, met behulp van haar aandeelhouders, in de eerste 

jaarhelft van 2020, een bedrag van k€ 500 euro aan giften gespendeerd, aan non-

profit organisaties zoals ‘artsen zonder grenzen’, ‘fnrs’, via eigen productie van 3D 

maskers, en andere sociale initiatieven. Dit bedrag heeft een rechtstreeks effect 

op ons netto resultaat.  

• De verkopen binnen Fluxys Belgium Group hebben geen materiële weerslag 

gekend van de COVID-uitbraak, maar waakzaamheid blijft geboden. Het globale 

karakter van de pandemie, en de hoge volatiliteit op de energiemarkten 

beïnvloeden de flows van natuurlijk gas en andere moleculen en als gevolg 

potentieel ook onze transport, opslag en terminalling activiteiten.  

• Bepaalde investeringen (CAPEX) hebben een beperkte achterstand opgelopen, 

omwille van de vereiste voorzorgsmaatregelen, voornamelijk tijdens de lockdown, 

die een vertraging in toelevering en vooruitgang van grote werken tot gevolg 

heeft gehad. We schatten dat een groot deel van deze vertraging zal ingehaald 

worden over de tweede jaarhelft van 2020. Daardoor zal de RAB zo goed als 

onaangetast blijven, en aangezien het toegestane rendement onder de huidige 

regulering niet beïnvloed wordt door COVID-19, blijven de hypothesen betreffende 

de kasstromen die werden gebruikt voor de waardeverminderingstesten in het 

kader van IAS 36 per eind 2019 geldig en is geen waardevermindering nodig. 

• Gezien de materiële impact op de markten en een groot aantal ondernemingen, 

hebben we in de eerste jaarhelft extra aandacht geschonken aan de opvolging 

van onze debiteuren en de daaraan verbonden kredietrisico’s. Halfjaarlijks zijn ook 

hier geen materiële effecten te vermelden, voornamelijk omwille van het feit dat 

onze klanten grote bedrijven zijn met over het algemeen een gezonde financiële 
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buffer. Daarom is er geen noemenswaardig effect op de verwachte 

kredietverliezen onder IFRS 9 in vergelijking met de financiële situatie per eind 2019. 

• Een laatste impact die we opgevolgd en beheerd hebben is de impact op onze 

pensioenverplichtingen en de dekking hiervan door onderliggende activa. Door 

de forse beursschommelingen tijdens de eerste maanden van 2020, hebben deze 

activa een zekere terugval gekend (zie toelichting 8 aangaande de voorzieningen 

voor personeelsbeloningen (IAS 19)). Deze negatieve evolutie werd na 

balansdatum wel reeds grotendeels opnieuw gerecupereerd.   

Globaal gezien kunnen we stellen dat de impact van de COVID-19 pandemie op onze 

halfjaarlijkse resultaten zeer beperkt is, en dat we verwachten onze financiële 

vooruitzichten 2020 voor Fluxys Belgium Group te zullen realiseren. 

 

 

Toelichting 2. Seizoenskarakter van de activiteiten van de 

tussentijdse periode. 

Niettegenstaande sommige vervoersdiensten bijvoorbeeld kunnen worden 

onderschreven op seizoensbasis, wordt het bedrijfsresultaat van de activiteiten 

onderworpen aan de Gaswet bijna 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 geïnvesteerde eigen vermogen over de 

desbetreffende periode. 

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

beheersbare kosten die 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 2019. 
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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 ZPT2 

terminals in België evenals werken voor derden. 

  

                                                      

2 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) en Zeepipe Terminal (ZPT). 
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Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening per 30.06.2020 (in duizenden euro’s) 

 

Vervoer Opslag 
Termi- 

nalling 

Overige 

activi-

teiten 

Eliminatie 

tussen 

segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten 189.255 17.481 74.604 12.028 -9.187 284.181 

Verkopen en prestaties 

aan externe klanten 
150.367 18.267 69.733 8.420 0 246.787 

Transacties met andere 

segmenten 
439 4.426 714 3.608 -9.187 0 

Bewegingen van de 

regularisatierekeningen 
38.449 -5.212 4.157 0 0 37.394 

Verkoop van gas voor 

balancering en 

operationele behoeften 

18.720 161 3.339 0 0 22.220 

Overige 

bedrijfsopbrengsten 
886 32 1.764 2.447 -34 5.095 

Grondstoffen en gebruikte 

hulpstoffen 
-470 -9 -10 -652 0 -1.141 

Aankopen van gas voor 

balancering en 

operationele behoeften 

-18.723 -146 -3.338 -1 0 -22.208 

Diensten en diverse 

goederen 
-53.111 -3.874 -15.140 -5.912 9.221 -68.816 

Personeelslasten -38.503 -3.256 -10.143 -2.631 0 -54.533 

Overige exploitatielasten -3.256 -266 -359 -107 0 -3.988 

Netto toevoegingen aan 

de afschrijvingen 
-57.129 -5.402 -24.244 -135 0 -86.910 

Netto toevoegingen aan 

de voorzieningen  
-18 -1 -106 -1.474 0 -1.599 

Waardeverminderingen -2.815 0 55 12 0 -2.748 

Winst (verlies) uit 

bedrijfsactiviteiten 
34.836 4.720 26.422 3.575 0 69.553 

Reële waarde-

schommelingen van 

financiële instrumenten 

0 0 0 -6 0 -6 

Financiële opbrengsten 8 1 1 413 0 423 

Financieringskosten -12.352 -1.391 -5.386 -1.143 0 -20.272 

Winst (verlies) voor 

belastingen 
22.492 3.330 21.037 2.839 0 49.698 

Winstbelastingen      -13.118 

Winst (verlies) van het 

boekjaar 
     36.580 

 

 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester van 2020 bedragen k€ 284.181 tegenover 

k€ 260.041 voor het eerste semester van 2019, wat een stijging betekent van k€ 24.140. 

De vervoers-, opslag- en terminallingdiensten in België zijn onderworpen aan de Gaswet. 

De opbrengsten van die diensten moeten een toegelaten rendement op het 

geïnvesteerd kapitaal verzekeren alsook de toegestane afschrijvingen en de 
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bedrijfskosten dekken, met inbegrip van de te realiseren efficiëntie-inspanningen van de 

netbeheerder. 

De omzet van de gereguleerde activiteiten3 bedraagt k€ 275.761 (hetzij 97,0% van het 

totaal), wat een stijging betekent van k€ 21.830 in vergelijking met dezelfde periode in 

2019. De totale omzet steeg voor de drie gereguleerde activiteiten. Zoals voorzien in het 

tariefvoorstel daalden de gefactureerde tarieven voor de vervoersactiviteiten, maar werd 

deze daling gecompenseerd door een hoger gebruik van de regularisatierekening 

waardoor de totale omzet van deze activiteit toenam. Voor terminalling namen de 

gerealiseerde verkopen fors toe dankzij de ingebruikname van de 5de opslagtank in 

Zeebrugge. 

De evolutie van de diensten en diverse goederen in de eerste helft van 2020 wordt 

voornamelijk verklaard door hogere kosten voor IT, studies en onderhoud en tevens door 

de gift van k€ 500 die Fluxys deed in het kader van COVID-19.  

De geboekte afschrijvingen stijgen van k€ 78.360 in het eerste semester 2019 tot k€ 86.910 

in 2020, in hoofdzaak als gevolg van de ingebruikname in december 2019 van de 5de 

LNG opslagtank in Zeebrugge. 

De waardeverminderingen ten belope van k€ 2.748 hebben betrekking op de 

herwaardering van de gasvoorraad naar aanleiding van een daling van de marktprijs. Die 

kosten zijn neutraal voor het nettoresultaat.  

De financieringskosten stijgen van k€ 18.305 naar k€ 20.272. De stijging wordt hoofdzakelijk 

verklaard door de ingebruikname van de 5de opslagtank (gedurende constructie werden 

de interesten voor de financiering van deze investering geactiveerd). 

In 2019 omvatten de winstbelastingen een eenmalig positief impact van € 1,6 miljoen : 

een verlaging van de belastingvoet in Luxemburg leidde tot een vermindering van de 

uitgestelde belastingverplichtingen. Verder is de evolutie van de winstbelastingen in lijn 

met deze van de bruto resultaten, rekening houdende met de daling in de belastingvoet 

in België van 29,58% in 2019 naar 25% in 2020. 

 

Het nettoresultaat voor het eerste semester van 2020 bedraagt k€ 36.580 tegenover k€ 

31.423 in het eerste semester van 2019. De stijging met k€ 5.157 wordt voornamelijk 

verklaard door de evolutie van het rendement van de gereguleerde activiteiten zoals 

hierboven toegelicht. 

 

 
  

                                                      

3 Na eliminatie van transacties met andere segmenten. 
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Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening per 30.06.2019 (in duizenden euro’s) 

 

Vervoer Opslag 
Termi-

nalling 

Overige 

activi-

teiten 

Eliminatie 

tussen 

segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten 178.693 14.837 66.262 9.656 -9.407 260.041 

Verkopen en prestaties 

aan externe klanten 
177.035 16.496 53.470 6.110 0 253.111 

Transacties met ander 

segmenten 
438 4.410 1.013 3.546 -9.407 0 

'Bewegingen van de 

regularisatierekeningen 
1.220 -6.069 11.779 0 0 6.930 

Verkoop van gas voor 

balancering en 

operationele behoeften 

40.756 424 6.123 0 0 47.303 

Overige exploitatiebaten 1.048 34 488 5.488 -40 7.018 

Grondstoffen en gebruikte 

hulpstoffen 
-1.071 0 -34 -2.055 0 -3.160 

Aankopen van gas voor 

balancering en 

operationele behoeften 

-40.757 -424 -6.126 0 0 -47.307 

Diensten en diverse 

goederen 
-48.621 -2.858 -13.861 -5.450 9.447 -61.343 

Personeelslasten -38.327 -3.337 -9.020 -2.444 0 -53.128 

Overige exploitatielasten -3.120 -296 -356 -115 0 -3.887 

Netto toevoegingen aan de 

afschrijvingen 
-56.360 -5.302 -16.565 -133 0 -78.360 

Netto toevoegingen aan de 

voorzieningen  
233 22 -6 -993 0 -744 

Waardeverminderingen -4.132 0 -1.346 9 0 -5.469 

Winst (verlies) uit 

bedrijfsactiviteiten 
28.342 3.100 25.559 3.963 0 60.964 

Reële waarde-

schommelingen van 

financiële instrumenten 

0 0 0 0 0 0 

Financiële opbrengsten 5 1 0 447  453 

Financieringskosten -12.716 -1.430 -2.987 -1.172  -18.305 

Winst (verlies) voor 

belastingen  
15.631 1.671 22.572 3.238 0 43.112 

Winstbelastingen      -11.689 

Winst (verlies) van het 

boekjaar 
     31.423 
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Toelichting 5. Gesegmenteerde balans 

 

Gesegmenteerde balans per 30.06.2020 (in duizenden euro’s) 

 

Vervoer Opslag 
Termi-

nalling 

Overige 

activi- 

teiten 

Niet toege-

wezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.322.467 146.935 596.955 83 0 2.066.440 

Immateriële vaste activa 29.195 5 1.532 0 0 30.732 

Activa met gebruiksrecht 11.543 340 25.397 397 0 37.677 

Overige financiële vaste 

activa 
97 0 0 124.625 0 124.722 

Voorraden 21.601 3.084 309 624 0 25.618 

Vorderingen uit financiële 

lease 
0 0 0 3.599 0 3.599 

Netto handelsvorderingen 43.556 3.371 7.035 3.969 0 57.931 

Overige activa     426.788 426.788 

Totaal der activa      2.773.507 

       

Rentedragende 

verplichtingen 
902.474 100.900 445.952 393.614 0 1.842.940 

Overige financiële 

verplichtingen 
0 0 10 1.743 0 1.753 

Overige passiva     332.149 332.149 

      2.176.842 

Eigen vermogen      596.665 

Totaal van het eigen 

vermogen en de 

verplichtingen 

     2.773.507 

       

Investeringen in materiële 

vaste activa tijdens de 

periode 

10.500 507 6.086 11 0 17.104 

Investeringen in immateriële 

vaste activa tijdens de 

periode 

2.053 0 102 0 0 2.155 
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Gesegmenteerde balans per 31.12.2019 (in duizenden euro’s) 

 

Vervoer Opslag 
Termi-

nalling 

Overige 

activi- 

teiten 

Niet toege-

wezen 
Totaal 

Materiële vaste activa 1.363.214 151.825 613.895 466 0 2.129.400 

Immateriële vaste activa 31.785 6 1.633 0 0 33.424 

Activa met gebruiksrecht 12.923 344 26.703 0 0 39.970 

Overige financiële vaste 

activa 
97 0 0 90.103 0 90.200 

Voorraden 21.092 3.067 722 1.607 0 26.488 

Vorderingen uit financiële 

lease 
0 0 0 3.901 0 3.901 

Netto handelsvorderingen 71.340 3.911 2.323 8.039 0 85.613 

Overige activa     458.579 458.579 

Totaal der activa      2.867.575 

       

Rentedragende 

verplichtingen 
1.019.208 115.746 439.194 288.401 0 1.862.549 

Overige financiële  

verplichtingen 
0 0 15 2.654 0 2.669 

Overige passiva     339.680 339.680 

      2.204.898 

Eigen vermogen      662.677 

Totaal van het eigen 

vermogen en de 

verplichtingen 

     2.867.575 

       

Investeringen in materiële 

vaste activa tijdens het 

boekjaar 

14.371 4.482 72.414 16 0 91.283 

Investeringen in immateriële 

vaste activa tijdens het 

boekjaar 

2.870 0 547 0 0 3.417 
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Toelichting 6. Materiële vaste activa 

 

Veranderingen in de materiële vaste activa (in duizenden euro’s) 

 Terreinen Gebouwen Gasvervoer* Gasopslag* 

Brutoboekwaarde     

Per 31.12.2018 47.581 160.965 3.435.531 381.665 

Investeringen 803 288 4.797 4.350 

Ontvangen subsidies  0 0 0 0 

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
-22 -16 -514 0 

Interne overboekingen 0 77 798 156 

Wijzigingen in de consolidatiekring  0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31.12.2019 48.362 161.314 3.440.612 386.171 

Investeringen 3 35 1.880 465 

Ontvangen subsidies  0 0 0 0 

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
-81 0 -1.245 0 

Interne overboekingen 0 -61 536 0 

Wijzigingen in de consolidatiekring  0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30.06.2020 48.284 161.288 3.441.783 386.636 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 

 

In de eerste helft van 2020 hebben Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen € 17,1 

miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa, waarvan M€ 10,5 in vervoersactiviteiten en 

M€ 6,1 in LNG-infrastructuur (voornamelijk de vijfde tank in de LNG-terminal in Zeebrugge). 
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         *  Installaties onderworpen aan de Gaswet.  

 

 

  

Veranderingen in de materiële vaste activa ( in duizenden euro’s ) 

LNG-terminal * 

Andere 

installaties en 

machines 

Meubilair, 

uitrusting & 

rollend 

materieel 

Vaste activa in 

aanbouw & 

vooruitbetalingen 

Totaal 

 

     

1.149.682 43.508 56.625 230.894 5.506.451 

70.369 3 6.739 3.933 91.282 

0 0 0 0 0 

0 0 -4.108 0 -4.660 

228.741 0 0 -229.772 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.448.792 43.511 59.256 5.055 5.593.073 

5.494 0 2.720 6.507 17.104 

0 0 0 0 0 

-59 0 -254 0 -1.639 

61 0 0 -536 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1.454.288 43.511 61.722 11.026 5.608.538 
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*  Installaties onderworpen aan de Gaswet.  

 

 

De geboekte afschrijvingen in de periode bedragen k€ 79.609 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 afsluitdatum 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. 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen in de materiële vaste activa (in duizenden euro’s) 

 

Terreinen Gebouwen Gasvervoer* Gasopslag* 

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen 
    

Per 31.12.2018 0 -90.541 -2.103.088 -230.536 

Geboekte afschrijvingen 0 -4.102 -94.176 -10.396 

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
0 16 262 0 

Interne overboekingen 0 0 0 0 

Wijzigingen in de consolidatiekring  0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31.12.2019 0 -94.627 -2.197.002 -240.932 

Geboekte afschrijvingen 0 -2.022 -47.623 -5.303 

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
0 0 1.184 0 

Interne overboekingen 0 3 0 0 

Wijzigingen in de consolidatiekring  0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 30.06.2020 0 -96.646 -2.243.441 -246.235 

     

Nettoboekwaarde per 30.06.2020 48.284 64.642 1.198.342 140.401 

Nettoboekwaarde per 31.12.2019 48.362 66.687 1.243.610 145.239 
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 (in duizenden euro’s) 

LNG-terminal * 

Andere 

installaties en 

machines 

Meubilair, 

uitrusting & 

rollend 

materieel 

Vaste activa in 

aanbouw & 

vooruitbetalingen 

Totaal 

     

-815.769 -43.205 -41.541 0 -3.324.680 

-29.291 -54 -5.297 0 -143.316 

0 0 4.045 0 4.323 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-845.060 -43.259 -42.793 0 -3.463.673 

-22.170 -5 -2.486 0 -79.609 

0 0 0 0 1.184 

-3 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-867.233 -43.264 -45.279 0 -3.542.098 

     

587.055 247 16.443 11.026 2.066.440 

603.732 252 16.463 5.055 2.129.400 

 

*  Installaties onderworpen aan de Gaswet.  
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Toelichting 7. Rentedragende verplichtingen 

 

Langlopende rentedragende 

verplichtingen 
(in duizenden euro’s) 

  30.06.2020 31.12.2019 Verschil 

Leaseovereenkomsten  35.716 35.551 165 

Obligatieleningen  695.916 695.703 213 

Overige leningen  523.000 523.000 0 

Overige financieringen  81.186 82.789 -1.603 

Overige schulden  411.523 381.929 29.594 

Totaal  1.747.341 1.718.972 28.369 

     

Kortlopende rentedragende 

verplichtingen 

(in duizenden euro’s) 

  30.06.2020 31.12.2019  Verschil 

Leaseovereenkomsten  1.410 2.848 -1.438 

Obligatieleningen  10.752 2.516 8.236 

Overige leningen  35.602 29.705 5.897 

Overige financieringen  12.151 12.554 -403 

Overige schulden  35.684 95.954 -60.270 

Totaal  95.599 143.577 -47.978 
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Veranderingen in verplichtingen met betrekking tot financieringsactiviteiten (in duizenden euro’s) 

 31.12.2019 
Kas-

stromen 

Nieuwe 

lease-

overeen-
komsten 

Variatie 

van de te 

betalen 
rente 

Afschrij-

vingen 

van de 

uitgifte-

kosten 

Interne 

over-

boekingen 

30.06.2020 

Langlopende 

rentedragende 

verplichtingen 

1.718.972 18.978 171 0 213 9.007 1.747.341 

Leaseovereenkomsten 35.551 0 171 0 0 -6 35.716 

Obligatieleningen 695.703 0 0 0 213 0 695.916 

Overige leningen 523.000 0 0 0 0 0 523.000 

Overige 

financieringen 

82.789 0 0 0 0 -1.603 81.186 

Overige schulden 381.929 18.978 0 0 0 10.616 411.523 

 
       

Kortlopende 

rentedragende 

verplichtingen 

143.577 -45.022 0 6.051 0 -9.007 95.599 

Leaseovereenkomsten 2.848 -1.444 0 0 0 6 1.410 

Obligatieleningen 2.516 0 0 8.236 0 0 10.752 

Overige leningen 29.705 8.082 0 -2.185 0 0 35.602 

Overige 

financieringen 

12.554 -2.006 0 0 0 1.603 12.151 

Overige schulden 95.954 -49.654 0 0 0 -10.616 35.684 

        

Totaal 1.862.549 -26.044 171 6.051 213 0 1.842.940 

 

 

De kasstromen van rentedragende verplichtingen zijn opgenomen in de rubrieken IV.1.6, 

IV.2.3 en IV.2.5 van het geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht.  

De variatie van de te betalen rente en de afschrijvingen van de uitgiftekosten komt 

overeen met het verschil tussen de betaalde interest (zie rubriek IV.3.1 van het verkort 

geconsolideerd kasstroomoverzicht k€ - 13.810) en de interestkosten op schulden (k€ 

20.075 ; deze zijn inbegrepen in de totale financieringskosten van k€ 20.272 zoals vermeld 

in de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening). 
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Toelichting 8. Voorzieningen 
 

8.1. Voorzieningen voor personeelsbeloningen 
 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen (in duizenden euro’s) 

Voorzieningen per 31.12.2019 67.470 

Toevoegingen 4.896 

Bestedingen -3.308 

Terugnemingen 0 

Kosten m.b.t. verdiscontering 829 

Actuariële verschillen opgenomen in het resultaat 

(anciënniteitspremies) 
-129 

Verwacht rendement -592 

Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen 

geboekt 
14.995 

Overdracht uit activa -9.128 

Voorzieningen per 30.06.2020 75.033 

Langlopende voorzieningen 72.405 

Kortlopende voorzieningen 2.628 

 

De aan de periode toegerekende pensioenkosten worden geboekt onder 

personeelskosten en in de toevoegingen aan 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 van de 

dekkingsinstrumenten wordt afgestemd op de actualisatierentevoet voor het bepalen 

van de actuariële schuld. 

Per eind 2019 vertoonden de pensioenvoorzieningen ‘te bereiken doel’ een overschot 

van 9.128 k€ van de fondsbeleggingen tegenover de actuariële schuld uit geraamde 

verplichtingen. Dit bedrag was bijgevolg opgenomen op het actief van de balans onder 

de rubrieken ‘Overige vaste activa’ en ‘Overige vlottende activa’. Per eind juni 2020 is er 

geen overschot meer door de waardedaling van de dekkingsactiva in het verslechterde 

beursklimaat van het tweede kwartaal 2020 onder invloed van de COVID-19 pandemie. 

Deze daling in dekkingsactiva werd direct in eigen vermogen erkend, conform IAS 19 

Personeelsbeloningen.  
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Toelichting 9. 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 te worden gemeld. Wij verwijzen de lezer 

derhalve naar Toelichting 7 “Voorwaardelijke activa en passiva – rechten en 

verbintenissen van de groep” van de financiële staten van het jaarverslag 2019. 

 

 

Toelichting 10. Belangrijke transacties tussen verbonden 

partijen 
 

Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen worden gecontroleerd door de 

onderneming Fluxys, die op zijn beurt 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 

transacties worden tegen marktconforme voorwaarden verricht en betreffen 

hoofdzakelijk transacties gerealiseerd met Fluxys (administratieve diensten, IT- en housing-

diensten, beheer van thesaurie en financieringen), Interconnector (UK) (inspectie- en 

reparatiediensten), IZT (leaseovereenkomst IZT en diensten voor de exploitatie en het 

onderhoud van de installaties), Dunkerque LNG (informaticaontwikkelingen en andere 

diensten), Gaz-Opale (verlening van terminallingdiensten) en Balansys (commerciële 

balancering van het net). 
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Belangrijke transacties tussen verbonden partijen per 

30.06.2020 
(in duizenden euro’s) 

 
Moeder-

vennootschap 
Joint ventures 

Geassocieerde 

onderne-

mingen4 

Overige 

verbonden 

partijen 

Totaal 

I. Activa met verbonden 

partijen 
359.864 0 3.000 6.724 369.588 

1. Overige financiële activa 0 0 3.000 0 3.000 

    Leningen 0 0 3.000 0 3.000 

2. Vorderingen uit 

financiële lease  

    (kort- en langlopende) 

0 0 0 3.599 3.599 

3. Handels- en overige 

vorderingen 
78 0 0 3.107 3.185 

    Klanten 78 0 0 3.107 3.185 

4. Geldmiddelen, 

kasequivalenten en 

geldbeleggingen 

359.786 0 0 0 359.786 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 18 18 

II. Passiva met verbonden 

partijen 
273.735 0 0 543 274.278 

1. Rentedragende 

verplichtingen 

    (kort- en langlopende) 

273.212 0 0 0 273.212 

    Overige leningen 273.212 0 0 0 273.212 

2. Handels- en overige 

schulden 
85 0 0 0 85 

    Handelsschulden 0 0 0 0 0 

    Overige schulden 85 0 0 0 85 

3. Overige kortlopende 

verplichtingen 
438 0 0 543 981 

III. Transacties tussen 

verbonden partijen 
     

1. Dienstprestaties en 

levering van goederen 
1.476 0 79 8.719 10.274 

2. Ontvangen 

dienstprestaties (-) 
-1.431 0 -149 0 -1.580 

3. Financiële resultaten -4.159 0 0 0 -4.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Inclusief geassocieerde ondernemingen met Fluxys NV, moederbedrijf van Fluxys Belgium 
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Belangrijke transacties tussen verbonden partijen per 

31.12.2019 
(in duizenden euro’s) 

 Moeder-

vennoot-

schap 

Joint ventures 

Geassocieerde 

onderne-

mingen 

Overige 

verbonden 

partijen 

Totaal 

I. Activa met verbonden 

partijen 
346.743 0 420 6.327 353.490 

1. Overige financiële activa 0 0 0 0 0 

    Leningen 0 0 0 0 0 

2. Vorderingen uit 

financiële lease 

    (kort- en langlopende) 

0 0 0 3.901 3.901 

3. Handels- en overige 

vorderingen 
159 0 420 2.408 2.987 

    Klanten 159 0 420 2.408 2.987 

4. Geldmiddelen, 

kasequivalenten  

    en geldbeleggingen 

346.584 0 0 0 346.584 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 18 18 

II. Passiva met verbonden 

partijen 
263.536 0 461 455 264.452 

1. Rentedragende 

verplichtingen 

    (kort- en langlopende) 

263.284 0 0 0 263.284 

    Overige leningen 263.284 0 0 0 263.284 

2. Handels- en overige 

schulden 
54 0 461 0 515 

    Handelsschulden 0 0 461 0 461 

    Overige schulden 54 0 0 0 54 

3. Overige kortlopende 

verplichtingen 
198 0 0 455 653 

III. Transacties tussen 

verbonden partijen 
     

1. Dienstprestaties en 

levering van goederen 
3.044 0 183 15.098 18.325 

2. Ontvangen 

dienstprestaties (-) 
-2.244 0 -430 0 -2.674 

3. Financiële resultaten -5.030 0 0 0 -5.030 
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Toelichting 11. Financiële instrumenten 
 

De belangrijkste financiële instrumenten van de groep bestaan uit financiële en 

commerciële vorderingen en schulden, geldbeleggingen, geldmiddelen en 

kasequivalenten.  

Hieronder vindt u het overzicht van de financiële instrumenten: 

 

Overzicht van de financiële instrumenten per 30.06.2020 (in duizenden euro’s) 

 Categorieën Boekwaarde 
Reële 

waarde 
Niveaus 

I. Vaste activa     

Overige financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs 
A 122.969 123.510 1 & 2 

Overige financiële activa tegen reële 

waarde via de resultatenrekening 
B 1.753 1.753 2 

Vorderingen uit financiële lease A 3.300 3.300 2 

Overige vorderingen A 3.144 3.144 2 

II. Vlottende activa     

Vorderingen uit financiële lease A 299 299 2 

Handels- en overige vorderingen A 59.945 59.945 2 

Geldbeleggingen A 22.776 22.776 2 

Geldmiddelen en kasequivalenten A 383.885 383.885 2 

Totaal der financiële instrumenten op het actief  598.071 598.612  

     

I. Langlopende verplichtingen      

Rentedragende verplichtingen A 1.747.341 1.790.320 2 

Andere vaste financiële verplichtingen  B 1.753 1.753 2 

II. Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen A 95.599 95.599 2 

Handels- en overige schulden A 80.867 80.867 2 

Totaal der financiële instrumenten op het passief  1.925.560 1.968.539  
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Overzicht van de financiële instrumenten per 31.12.2019 (in duizenden euro’s) 

 Categorieën Boekwaarde Reële 

waarde 

Niveaus 

I. Vaste activa     

Overige financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs 
A 87.531 88.303 1 & 2 

Overige financiële activa tegen reële 

waarde via de resultatenrekening 
B 2.669 2.669 2 

Vorderingen uit financiële lease A 3.300 3.300 2 

Overige vorderingen A 144 144 2 

II. Vlottende activa     

Vorderingen uit financiële lease A 601 601 2 

Handels- en overige vorderingen A 89.421 89.421 2 

Geldbeleggingen A 58.205 58.205 2 

Geldmiddelen en kasequivalenten A 369.005 369.005 2 

Totaal der financiële instrumenten op het actief   610.876 611.648  

     

I. Langlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen A 1.718.972 1.772.669 2 

Andere vaste financiële verplichtingen B 2.669 2.669 2 

II. Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen A 143.577 143.577 2 

Handels- en overige schulden A 92.668 92.668 2 

Totaal der financiële instrumenten op het passief  1.957.886 2.011.583  
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De categorieën komen overeen met volgende financiële instrumenten: 

A. Financiële activa of verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs. 

B. Activa of verplichtingen tegen de reële waarde via de resultatenrekening. 

Alle financiële instrumenten van de groep worden tegen reële waarden gewaardeerd en 

vallen onder niveau 1 en 2 in de hiërarchie der reële waarden. De evaluatie van hun reële 

waarde gebeurt op geregelde tijdstippen. 

Niveau 1 in de rangorde van de reële waarden bevat de geldbeleggingen en de 

kasequivalenten waarvan de reële waarde gebaseerd is op genoteerde waarden. Zij 

betreffen in hoofdzaak obligaties. 

Niveau 2 in de rangorde van de reële waarden omvat de overige financiële activa en 

passiva waarvan de reële waarde steunt op andere gegevens die, direct of indirect, 

kunnen worden vastgesteld voor het betrokken actief of passief. 

De waarderingsmethoden voor de reële waarde van de financiële instrumenten van 

niveau 2 zijn de volgende: 

• De rubrieken ‘rentedragende verplichtingen’ bevatten de obligatieleningen tegen 

vaste rente, uitgegeven door Fluxys Belgium, waarvan de reële waarde wordt 

vastgesteld aan de hand van rentevoeten op actieve markten, doorgaans 

aangeleverd door financiële instellingen.  

• De reële waarde van de andere financiële activa en passiva van niveau 2 is vrijwel 

dezelfde als hun boekwaarde: 

o hetzij omdat zij een vervaldag op korte termijn hebben (zoals de 

handelsvorderingen en -schulden),  

o hetzij omdat zij op afsluitdatum van de financiële staten rentevoeten dragen 

tegen markttarieven. 

 

 

Toelichting 12. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er heeft zich na balansdatum geen enkele gebeurtenis voorgedaan die een wezenlijke 

impact heeft op de voorgestelde financiële staten. 
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2.4 Verslag van de commissaris 
 

Verslag van de commissaris van Fluxys Belgium NV over de 

beoordeling van de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde 

financiële staten voor de periode van 6 maanden afgesloten per 30 

juni 2020 
 

Inleiding  

 

Wij hebben de bijgevoegde verkorte halfjaarlijkse financiële toestand van het 

geconsolideerd geheel (“de balans”) van Fluxys Belgium NV (de “Vennootschap”) en 

haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) per 30 juni 2020 nagekeken, alsook de 

bijhorende 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 periode van 6 

maanden afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, gezamenlijk, de “verkorte 

halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten”. Deze staten tonen een geconsolideerd 

balanstotaal van € 2.773.507 duizend en een geconsolideerde winst voor de periode van 

6 maanden afgesloten op deze datum van € 36.580 duizend. Het bestuursorgaan is 

verantwoordelijk voor het opstellen en het voorstellen van deze verkorte halfjaarlijkse 

geconsolideerde financiële staten in overeenstemming met de International Financial 

Reporting Standard IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving (“IAS 34”) zoals 

goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat 

erin een conclusie te formuleren over deze verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde 

financiële staten op basis van onze beoordeling.  

 

Draagwijdte van de beoordeling 

 

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale 

Standaard voor Beoordelingsopdrachten 2410 “Beoordeling van tussentijdse financiële 

informatie uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een dergelijke 

beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het bekomen van 

informatie, hoofdzakelijk van personen verantwoordelijk voor financiële en 

boekhoudkundige aangelegenheden, en uit het toepassen van analytische en andere 

werkzaamheden. Een beoordeling is aanzienlijk minder uitgebreid dan een audit 

uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA’s). 

Bijgevolg waarborgt een beoordeling niet dat wij kennis zouden krijgen van alle 

belangrijke elementen die bij een controle aan het licht zouden komen. Daarom 

onthouden wij ons van een auditopinie. 
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Conclusie 

 

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe 

aanzet van mening te zijn dat de bijgevoegde verkorte halfjaarlijkse financiële staten over 

de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2020 niet, in alle van materieel belang 

zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële 

Verslaggeving (“IAS 34”) zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

 

 

Diegem, 23 september 2020 

 

EY Bedrijfsrevisoren BV     EY Bedrijfsrevisoren BV 

Commissaris      Commissaris 

Vertegenwoordigd door    Vertegenwoordigd door 

 

Marnix Van Dooren *     Wim Van Gasse *   

Partner       Partner 

* Handelend in naam van een BV   * Handelend in naam van een BV 
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2.5 Verklaring van de verantwoordelijke personen 

 

Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2020 
 

Hierbij verklaar ik dat, voor zover mij bekend: 

▪ de verkorte financiële staten van Fluxys Belgium, die zijn opgesteld overeenkomstig de 

toepasselijke normen, 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 

staten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor 

de resterende maanden van het boekjaar. 

 

Brussel, 23 september 2020 

 

Pascal De Buck 

Gedelegeerd bestuurder 

Chief Executive Officer 
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3 Definitie van de indicatoren  
 

EBIT  

Earnings Before Interests and Taxes of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, waaraan het 

resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de 

dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd.  

 

EBITDA  

Earnings Before Interests, taxes, depreciation and amortization of winst/verlies uit 

bedrijfsactiviteiten, vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, 

waaraan het resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatie-

methode en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn 

toegevoegd.  

 

Netto financiële schuld  

Rentedragende verplichtingen na aftrek van de regulatoire schulden, de thesaurie ten 

gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de geldmiddelen, 

de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn.  

 

 

 

 



 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys Belgium in 

duizenden euro's 

30.06.2020 30.06.2019 Toelichting 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 69.553 60.964 2.2.B 

Netto toevoegingen aan de afschrijvingen 86.910 78.360 2.2.B 

Netto toevoegingen aan de voorzieningen 1.599 744 2.2.B 

Waardeverminderingen 2.748 5.469 2.2.B 

Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens 

vermogensmutatiemethode 
0 0  

Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0  

EBITDA  160.810  145.537    

 

    

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Fluxys Belgium in 

duizenden euro's 
30.06.2020 30.06.2019 Toelichting 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 69.553 60.964 2.2.B 

Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens 

vermogensmutatiemethode 
0 0  

Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0  

EBIT  69.553 60.964   

 

 

Geconsolideerde balans Fluxys Belgium in duizenden euro’s 30.06.2020 31.12.2019 Toelichting 

Langlopende rentedragende verplichtingen  (+) 1.747.341 1.718.972 2.2.A 

Kortlopende rentedragende verplichtingen  (+) 95.599 143.577 2.2.A 

Overige financieringen (langlopende)  (-) -81.186 -82.789 7 

Overige financieringen (kortlopende)  (-) -12.151 -12.554 7 

Overige schulden (langlopende)  (-) -411.523 -381.929 7 

Overige schulden (kortlopende)  (-) -35.684 -95.954 7 

Termijnbeleggingen (75%)   (-) -17.082 -43.654 7 

Geldmiddelen en kasequivalenten (75%)  (-) -287.914 -276.754 7 

Overige financiële activa (75%)  (-) -92.154 -65.576  

Netto financiële schuld  905.246 903.339   
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Vragen over financiële of boekhoudkundige gegevens  

Filip De Boeck +32 2 282 79 89 filip.deboeck@fluxys.com  

Perscontacten  

Laurent Remy +32 2 282 74 50 laurent.remy@fluxys.com  

 

 

Fluxys Belgium NV • Kunstlaan 31 • 1040 Brussel  

+32 2 282 72 11 •  fluxys.com/belgium  

BTW BE 0402.954.628 • RPR Brussel • D/2020/9484/20 

Verantwoordelijke uitgever • Rudy Van Beurden • Kunstlaan 31 • 1040 Brussel 

 

 


