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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 transporteren 

aardgas en effenen tegelijk het pad  voor het vervoer van waterstof, 

biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers en voor het vervoer 

van CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan 

ondersteunen. 
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1 Tussentijds verslag 
 

1.1 Belangrijkste elementen uit het eerste semester 
2022 

 

 Gereguleerde omzet stijgt tot € 287,4 miljoen (eerste semester 2021: € 277,9 

miljoen) en nettoresultaat stijgt tot € 41,1 miljoen (eerste semester 2021: € 38,3 

miljoen) 

 Infrastructuur én medewerkers draaien op volle toeren  

 Het energienet van de toekomst volop in de maak 

 Opslag meer dan 90% gevuld  

 Vervoerde volumes in de lift 

 Afbouw eigen klimaatimpact op schema 

 Tariefverlaging  
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1.2 Financiële kerncijfers  
 

Winst- en verliesrekening                                              (in duizenden euro’s) 30.06.2022 30.06.2021 

Bedrijfsopbrengsten 287.430 277.900 

EBITDA * 153.577 155.290 

EBIT * 72.623 68.799 

Nettoresultaat 41.111 38.319 

Balans                                                                             (in duizenden euro’s) 30.06.2022 31.12.2021 

Investeringen in materiële vaste activa 35.232 50.647 

Totaal van de materiële vaste activa 1.862.163 1.902.037 

Eigen vermogen 598.126 639.674 

Netto financiële schuld* 665.105 846.046 

Totaal van de geconsolideerde balans 2.894.022 2.634.514 

 

*Voor de definities en de gebruiksredenen van deze indicatoren: zie p. 48. 

Omzet en nettoresultaat  

De omzet van het eerste semester 2022 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 287,4 miljoen. Dat 

betekent een stijging van € 9,5 miljoen ten opzichte van de omzet van dezelfde periode van 2021, die 

€ 277,9 miljoen bedroeg. Het nettoresultaat neemt toe van € 38,3 miljoen naar € 41,1 miljoen. De 

evolutie van de gereguleerde omzet en het nettoresultaat wordt voornamelijk verklaard door de 

evolutie van de componenten die door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt. Die 

evolutie ligt in lijn met het tarifair voorstel en is conform de tariefmethodologie 2020-2023.  

€ 35,2 miljoen investeringen  

In de eerste helft van 2022 bedragen de investeringen in materiële vaste activa € 35,2 miljoen, 

tegenover € 15,8 miljoen tijdens dezelfde periode in 2021. Daarvan ging € 19,3 miljoen naar projecten 

voor LNG-infrastructuur en € 15,9 miljoen naar vervoersprojecten. 

 

1.3 Markante feiten 

Infrastructuur én medewerkers draaien op volle toeren 

De geopolitieke toestand in Oekraïne heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de 

stromen enorm veranderd. De vraag om aardgas vanuit België naar Duitsland en Nederland te 

doen stromen is bijzonder hoog en onze commerciële en operationele medewerkers geven het 

beste van zichzelf om onze essentiële dienst aan de samenleving ook in deze buitengewone tijden 

te verzekeren.  

Ons net bevestigt eens te meer zijn rol als energiedraaischijf in Noordwest-Europa, met de terminal in 

Zeebrugge als belangrijke toegangspoort van zowel aardgas via pijpleidingen als LNG via schip. Die 

essentiële rol zorgt ervoor dat onze infrastructuur in de eerste helft van 2022 intensiever werd 

gebruikt dan ooit tevoren.  

De activiteiten van Fluxys Belgium zijn gereguleerd. In die context wordt de winst voorafgaandelijk 

bepaald en wijzigt niet als er meer capaciteit wordt verkocht. De toegenomen behandelde 

volumes brengen dus geen extra winst mee voor de aandeelhouders.  
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Als essentieel infrastructuurbedrijf komt de veiligheid en de beveiliging van onze installaties op de 

eerste plaats en we volgen onze infrastructuur 24/7 op. Gelet op de huidige context werken we 

momenteel in een regime van verfijnde voorzorgsmaatregelen. 

In de nieuwe context van veranderde stromen plannen we op korte termijn de as Zeebrugge-

binnenland te versterken met een bijkomende pijpleiding tussen Desteldonk en Opwijk, parallel met 

de bestaande leiding, om bijkomende doorvoercapaciteit te creëren voor België en onze 

buurlanden. De investering in extra capaciteit heeft een bijzondere maatschappelijke meerwaarde 

voor de ondersteuning van de bevoorradingszekerheid omdat door de afronding van de L-H 

conversie tegen 2024 geen energiearm gas uit Nederland meer naar de Belgische markt zal 

stromen.   

 

Bovendien anticiperen we op de energietransitie: we bouwen onmiddellijk een future-proof leiding 

die, in een later stadium,  waterstof of andere koolstofarme moleculen vanuit Zeebrugge kan 

vervoeren, naar het binnenland en Duitsland.  

 

Het energienet van de toekomst volop in de maak 

We hebben in de eerste jaarhelft belangrijke stappen gezet in de strategie om onze infrastructuur om 

te vormen en uit te bouwen tot complementaire netten waarin we onder meer waterstof en CO2 

zullen vervoeren. 

Onze concrete voorstellen voor waterstof- en CO2-infrastructuur met open toegang in verschillende 

industriële clusters (Antwerpen, Gent, Luik, Bergen, Charleroi) werden enthousiast onthaald door de 

Belgische industrie. De ruime marktrespons geeft duidelijk richting aan onze plannen voor de aanleg 

van nieuwe leidingen en het herbestemmen van bestaande infrastructuur. Fluxys Belgium wil in 2026 

de eerste waterstof- en/of CO2-infrastructuur in België in de grond hebben.   

Om die mijlpaal te halen, werken we nauw samen met onze klanten, de overheden, de 

distributienetbeheerders, aangrenzende operatoren in de buurlanden en andere stakeholders. Zo 

werken tal van internationale bedrijven in de verschillende clusters met Fluxys Belgium mee aan de 

haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van het energienet van de toekomst.  

Grensoverschrijdend zijn er de samenwerkingen met het Nederlandse Gasunie en het Franse GRTgaz 

om de waterstofnetten aan beide kanten van de grens met elkaar te verbinden. We bestuderen ook 

de doorvoer van waterstof en andere koolstofarme molecules naar Duitsland. Het zijn belangrijke 

projecten die de rol van België als energiedraaischijf in Noordwest-Europa bestendigen met de 

molecules van morgen en ze passen in een Europese visie van sterk verbonden waterstofroutes.  

Tegelijkertijd werkt Fluxys Belgium voluit mee aan projecten om CO2 van industrie in België en de 

buurlanden af te voeren naar permanente opslagplaatsen of beschikbaar te maken voor hergebruik: 

o.a. Antwerp@C met de havenindustrie, Ghent Carbon Hub met North Sea Port en ArcelorMittal, en 

een 1.000 km  lange onderzeese leiding van Zeebrugge naar Noorwegen met Noorse energiebedrijf 

Equinor. Op die manier ontwikkelt Fluxys essentiële infrastructuur die industrie de hand reikt om haar 

activiteiten te decarboniseren..  

 

Opslag meer dan 90% gevuld 

De Europese Unie verplicht ons land en de andere lidstaten om de gasopslaginstallaties tegen 1 

november voor minstens 80% te vullen. Europa wil met maximaal gevulde buffers de winter ingaan. 

Onze ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout – de enige in België – was op 1 september voor 92% 

gevuld. 
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Vervoerde volumes in de lift 

De vervoerde volumes in het net lagen 38% boven het niveau van de eerste jaarhelft in 2021. De 

volumes van grens tot grens verdubbelden nagenoeg tot 194 TWh, terwijl de volumes voor verbruik op 

de Belgische markt met 18% afnamen tot 88 TWh. 

Het Belgische verbruik in het eerste semester evolueerde als volgt ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar:: 

• Het vervoer naar distributienetbeheerders zakte met ruim 18%. (49 TWh) 

• De rechtstreeks aangesloten industriële bedrijven namen 11% minder aardgas af. (21 TWh) 

• Het vervoer voor de elektriciteitscentrales op aardgas daalde met ruim 25%. (18 TWh) 

 

Afbouw eigen klimaatimpact op schema 

Op onze LNG-terminal in Zeebrugge is de bouw van drie bijkomende hervergassers, de zogenaamde 

‘open rack vaporizers’ (ORV), volop aan de gang. Naast een verhoging van de uitzendcapaciteit 

past de uitbreiding in het ‘Go for net 0’-project om onze broeikasgasemissies af te bouwen. We zitten 

op schema voor de eerste mijlpaal: de emissies tegen 2025 halveren. En tegen 2035 willen we dat 

onze activiteiten klimaatneutraal zijn. 

Een ORV gebruikt de warmte van zeewater om LNG weer in gasvorm om te zetten. De technologie 

vervangt klassieke verwarmingsinstallaties en zorgt voor een aanzienlijk efficiënter energieverbruik en 

substantieel lagere CO2-emissies op de terminal. 

De installatie van de extra hervergassers verloopt volgens schema. Begin 2024 worden ze in gebruik 

genomen. 

Tariefverlaging  

In lijn met de tariefmethodologie heeft Fluxys Belgium in samenspraak met de markt en de federale 

energieregulator CREG voor de vervoersdiensten de tarieven sinds 1 juli met 10% doen dalen. De 

tariefdaling heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium. 

De verlaging komt overeen met een teruggegeven totaalbedrag van 45 miljoen euro over 2022 en 

2023. Ze ligt in de lijn van de wens van Fluxys Belgium en de CREG om de consument te ondersteunen 

in een context van hoge aardgasprijzen.  

 

1.4 Transacties tussen verbonden partijen  
De transacties tussen verbonden partijen worden uiteengezet in Toelichting 11 van de verkorte 

halfjaarlijkse financiële staten.  
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1.5 Financiële vooruitzichten  
Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten wordt volgens de tarifaire 

methodologie 2020-2023 bepaald door verschillende regulatoire parameters waaronder het 

geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur, alsook bijkomend toegestaan rendement 

als we bepaalde doelstellingen halen voor kostenbesparingen en/of minder uitstoot. 

Het recurrente dividend zal blijven evolueren, hoofdzakelijk op basis van de bovenstaande 

parameters. 

Op basis van de informatie ter beschikking op datum van vandaag is het bijzonder moeilijk om de 

impact van de oorlog in Oekraïne op de economie in te schatten.  

Uitgaande van de situatie zoals die momenteel publiek bekend is, het essentiële karakter van de 

activiteiten van de onderneming en haar regulatoire omkadering voorzien we op dit moment voor 

2022 geen belangrijke wijzigingen van het geconsolideerde resultaat van de groep Fluxys Belgium. De 

activiteiten van de groep zijn immers gereguleerd en de toegenomen behandelde volumes in onze 

infrastructuur brengen geen extra winst mee voor de aandeelhouders.   

 

1.6 Risicobeheer 
Fluxys Belgium werkt met een risicobeheersysteem gebaseerd op ISO 31000. Het doel is om maximale 

duurzame waarde toe te voegen aan de activiteiten van de organisatie. Daartoe brengen we in 

kaart wat de mogelijke gevolgen van onzekerheid zijn – zowel positieve als negatieve – die een 

impact hebben op de organisatie. Het risicobeheer is geïntegreerd in de strategie, de 

bedrijfsbeslissingen en de activiteiten van de onderneming.  

Het risicobeheer van Fluxys Belgium is gestructureerd rond 5 domeinen die van materieel belang zijn 

rekening houdend met de context en de waardeketen waarbinnen het bedrijf opereert en de 

belangen van zijn stakeholders. Daarnaast neemt het risicobeheer ook 3 domeinen in aanmerking die 

niet van materieel belang zijn maar verplicht in het kader van de niet-financiële rapportering: 

diversiteit, mensenrechten en corruptie. 

We hebben de evoluties  vanuit verschillende hoeken opgevolgd (industriële,  financiële, regulatoire 

en marktcontext, de energietransitie, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen) en het 

risicolandschap in dat perspectief geanalyseerd. Niettegenstaande de crisis in de Oekraïne en de 

hoge gasprijzen wijst de analyse uit dat de te verwachten risico’s en onzekerheden voor het tweede 

semester 2022 niet significant zijn geëvolueerd ten opzichte van de risicorapportering in het jaarlijks 

financieel verslag 2021. De financiële blootstelling ten gevolge contracten met Russische leveranciers 

wordt nauwlettend opgevolgd. Verder is er ook het risico van de bevoorradingszekerheid. Hiervoor 

zorgt Fluxys Belgium ervoor dat het gasnetwerk de levering van gas zowel binnen België als de 

doorvoer naar het buitenland kan verzekeren. Het overzicht hieronder geeft per domein de risico’s en 

een synthese van de maatregelen.  
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Veilige en operationeel betrouwbare infrastructuur  
 

Risico Maatregelen 

Industriële incidenten en sommige 

cyberincidenten kunnen schade veroorzaken 

aan de infrastructuur van Fluxys Belgium, de 

veiligheid van mensen in gevaar brengen, 

onbeschikbaarheid veroorzaken met impact op 

de continuïteit van de dienstverlening en 

financiële verliezen meebrengen. 

• Veiligheidsbeheerssysteem 

• Preventieve maatregelen bij het ontwerp, de 

bouw en de exploitatie van de infrastructuur 

• Detecterende maatregelen vervat in opvolgings- 

en inspectieprogramma’s voor de infrastructuur 

en de bouwplaatsen 

• Reactieve maatregelen in het kader van de 

noodplanning 

• De beveiliging van de kritische systemen wordt 

opgevolgd volgens de Europese NIS-richtlijn over 

cyberveiligheid. Daarnaast lopen er programma’s 

om de medewerkers te informeren en te trainen 

inzake cyberveiligheid. Dat gaat samen met de 

implementatie van een aantal technische 

maatregelen en met testen om de reactie op 

cyberaanvallen te oefenen. 

 

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk  

 

Risico Maatregelen 

Omstandigheden en gebeurtenissen die de 

werknemers kunnen schaden. Het kan daarbij 

gaan om zowel ziekte of andere 

gezondheidsproblemen, gevolgen voor de 

geestelijke gezondheid of lichamelijk letsel. 

• Actief veiligheids-, gezondheids- en 

milieubeleid  

• Overlegorganen 

• Ziekteverzuimbeleid 

• Feeling Good@Fluxys 

• Globaal preventieplan 

• Externe begeleiders ter beschikking  

 

De molecules voor een koolstofneutrale toekomst vervoeren  
 

Risico Maatregelen 

Dalende aardgasvraag door de energietransitie: 

risico dat een gedeelte van de infrastructuur van 

Fluxys Belgium niet langer kan worden 

gevaloriseerd.  

• Investeringsplanning met projecten om de 

infrastructuur stapsgewijs te herconfigureren als 

onderdeel van een koolstofneutraal 

energiesysteem (zie ook ‘Opportuniteit’ in deze 

tabel)  

• Elke nieuwe aansluiting op het net is klaar voor 

waterstof vanaf 2023 

• Faciliteren van de ontwikkeling van de markt 

voor biomethaan en de levering van 

biomethaan aan het bestaande net 

• Het gebruik van biomethaan, LNG en bio-LNG 

voor vervoer en scheepvaart mee helpen 

ontwikkelen 
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Opportuniteit Acties 

Nieuwe activiteiten ontwikkelen om vooruit te 

gaan met de energietransitie: in vergelijking met 

nieuwe infrastructuur is de ombouw van 

bestaande aardgasinfrastructuur een 

kostenefficiënte oplossing om de molecules voor 

een koolstofneutrale toekomst te vervoeren 

Investeringsplanning met projecten om het 

bestaande net stapsgewijs te herconfigureren als 

onderdeel van een koolstofneutraal 

energiesysteem 

Onze eigen klimaatimpact systematisch afbouwen  
 

Risico Maatregelen 

• De broeikasgasemissies van de activiteiten 

van Fluxys Belgium dalen niet in lijn met de 

klimaatdoelstellingen 

• Broeikasgasemissies kunnen een financiële 

impact hebben 

 

 

• Go for net 0 project om de 

broeikasgasemissies van Fluxys Belgium naar 

netto nul te brengen tegen 2035. Dat is 

inclusief de methaanemissies van onze 

activiteiten en interventies. 

• Project om CO2 emissies verder te verlagen 

door bijkomende hervergassers met zeewater 

te bouwen op de LNG-terminal in Zeebrugge  

 

Opportuniteit Acties 

De energie-efficiëntie in onze activiteiten 

verbeteren 

Technologie met hernieuwbare energie verbetert 

tegelijk de energie-efficiëntie en de uitstoot van 

broeikasgassen 

Financiële veerkracht  
 

Risico Maatregelen 

Het risico dat gebeurtenissen of evoluties in de 

markt een impact hebben op de inkomsten 

en/of activa van Fluxys Belgium 

 

• Monitoring van de markt door continu de 

bestaande diensten aan te passen en/of 

nieuwe diensten te ontwikkelen waaraan de 

markt behoefte heeft, tegen competitieve 

prijzen 

• Financiële monitoring van de tegenpartijen 

door opvolging van de vorderingen en analyse 

van hun kredietwaardigheid, liquiditeit, 

solvabiliteit en reputatie. In het bijzonder de 

transacties met Russische tegenpartijen. 

• Verzekeringen  

• Garanties van leveranciers en klanten 

 

Diversiteit  
 

Risico Maatregelen 

Een gebrek aan diversiteit in het 

personeelsbestand kan leiden tot een 

bedrijfsorganisatie die niet over de nodige 

vaardigheden, talenten en de ervaring beschikt  

• Gelijke-kansenbeleid dat diversiteit stimuleert 

door rechtvaardigheid, verdienste, persoonlijke 

voortuitgang, evenwicht tussen werk- en 

privéleven en medeverantwoordelijkheid te 

bevorderen 
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Bestrijding van corruptie  
 

Risico Maatregelen 

Corruptie met als gevolg een negatieve impact 

op de zakelijke reputatie en/of de financiële 

resultaten van de onderneming  

 

• Voor Fluxys-personeelsleden gelden de 

ethische code, het arbeidsreglement, de 

collectieve arbeidsovereenkomsten en 

specifieke procedures  

• Voor leveranciers gelden de 

aankoopvoorwaarden met specifieke 

bepalingen in verband met corruptie 

• Specifieke interne controles die minstens 

tweejaarlijks worden opgevolgd door interne 

audit 

• Controleproces om zich ervan te vergewissen 

dat klanten, leveranciers, agenten, consultants 

etc. zich houden aan de anti-omkopingsregels 

 

Mensenrechten  
 

Risico Maatregelen 

Schending van de mensenrechten met als 

gevolg een negatieve impact op de zakelijke 

reputatie en/of de financiële resultaten van de 

onderneming 

• Met betrekking tot medewerkers: bepalingen in 

de ethische code, het arbeidsreglement, de 

collectieve arbeidsovereenkomsten en 

specifieke procedures 

• Ten aanzien van leveranciers: bepalingen 

inzake mensenrechten in de 

aankoopvoorwaarden 

 

 

 

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne   

 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 werden verschillende sancties getroffen 

tegen Rusland en Wit-Rusland, alsook tegen Russische en Wit-Russische bedrijven. De groep Fluxys 

Belgium is in die context niet actief op de Russische markt en heeft ook geen investeringen in 

Russische bedrijven. De groep Fluxys Belgium ziet geen aanwijzingen voor een waardevermindering.  

In zijn activiteiten doet de groep Fluxys Belgium zaken met Russische bedrijven in overeenstemming 

met de Europese en nationale gasregulering en we werken volstrekt in lijn met het sanctieregime.    

Fluxys LNG is de vennootschap die de grootste blootstelling heeft aan Russische gasstromen via 

langetermijncontracten. Tot op heden zijn er echter geen wijzigingen in de regelmatige stromen, noch 

in de betalingen. De eventuele opzegging van langetermijncontracten zou kunnen leiden tot een 

tijdelijke vermindering van de economische bijdrage van de onderneming aan de groep Fluxys 

Belgium. Het regulatoir kader is echter van die aard dat het toelaat om de toegestane inkomsten te 

behouden en de opzegging van de langetermijncontracten zou tevens capaciteit vrijmaken in een 

markt die een hoge vraag kent.  

Meer algemeen is het nettoresultaat van de groep Fluxys Belgium zeer beperkt onderhevig aan 

volumedalingen, gelet op het gereguleerde karakter van zijn activiteiten. Afhankelijk van de evolutie 

van de oorlog en van de duur en de omvang van de sancties, kan de groep Fluxys Belgium tijdelijk te 

kampen krijgen met ongunstige gevolgen op cashinkomsten indien klanten in gebreke zouden blijven 

bij de betaling van geboekte capaciteit.   
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2 Verkorte halfjaarlijkse financiële staten van 

Fluxys Belgium en zijn geconsolideerde 

dochterondernemingen volgens IFRS op 30 

juni 2022 
 

 

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 2021. 
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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 30.06.2022 31.12.2021 

I. Vaste activa  2.057.116 2.074.508  

Materiële vaste activa 6 1.862.163 1.902.037  

Immateriële vaste activa 

 

22.933 23.891  

Activa met gebruiksrecht  31.710 33.527  

Deelnemingen waarop vermogensmutatie is toegepast  
50 50  

Overige financiële vaste activa  113.368 88.642  

Vorderingen uit financiële lease  2.094 2.094  

Overige vorderingen  8.144 9.144  

Overige vaste activa  16.654 15.123  

II. Vlottende activa  
836.906 560.006  

Voorraden  65.785 39.042  

Vorderingen uit financiële lease  
299 601  

Belastingvorderingen  4.361 1.473  

Handels- en overige vorderingen  158.128 90.446  

Geldbeleggingen  29.598 45.740  

Geldmiddelen en kasequivalenten  
567.157 366.931  

Overige vlottende activa  11.578 15.773  

Totaal der activa  
2.894.022 2.634.514  
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Verkorte geconsolideerde balans   (in duizenden euro’s) 

 Toelichting 30.06.2022 31.12.2021 

I. Eigen vermogen  598.126 639.674  

Eigen vermogen toerekenbaar aan de 

aandeelhouders van de moedermaatschappij 
 598.126 639.674  

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310  

Niet uitgekeerd resultaat en overige reserves  537.816 579.364  

Minderheidsbelangen  0 0  

II. Langlopende verplichtingen  1.957.632 1.775.473 

Rentedragende verplichtingen 7  1.133.418 1.162.091 

Regulatoire verplichtingen 8  624.163 397.877 

Voorzieningen  4.171 4.246 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 9.1 45.698 60.517 

Andere vaste financiële verplichtingen  2.988 3.254 

Uitgestelde belastingverplichtingen  147.194 147.488 

III. Kortlopende verplichtingen  338.264 219.367 

Rentedragende verplichtingen 7  61.972 57.432 

Regulatoire verplichtingen 8  130.383 75.963 

Voorzieningen  0 3.069 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 9.1 3.241 4.201 

Belastingverplichtingen  5.291 2.148 

Kortlopende handels- en overige schulden  121.928 73.307 

Overige kortlopende verplichtingen  15.449 3.247 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.894.022 2.634.514 

We merken een stijging van het balanstotaal. Deze wordt grotendeels verklaard door de verkopen 

die in het eerste halfjaar van 2022 werden gerealiseerd. Deze verkopen hebben een impact op de 

geldmiddelen en kasequivalenten aan actiefzijden en op de regulatoire verplichtingen aan 

passiefzijde. Daarnaast zien we aan actiefzijde ook een stijging van de handels- en overige 

vorderingen omwille van de verkopen en van de voorraden omwille van de gestegen gasprijzen. Aan 

passiefzijde zien we ook een stijging van de kortlopende schulden omwille van de gestegen kosten 

voor de aankoop van gas.  
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B. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening  

 

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (in duizenden euro’s) 

 
Toelichting 30.06.2022 30.06.2021 

Bedrijfsopbrengsten 4 287.430 277.900 

Verkoop van gas voor balancering en operationele 

behoeften 
 103.759 10.497 

Overige exploitatiebaten  6.643 6.645 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen  -2.104 -1.668 

Aankoop van gas voor balancering en operationele 

behoeften 
 -102.068 -10.497 

Diensten en diverse goederen  -74.927 -67.819 

Personeelslasten  -61.281 -55.885 

Overige exploitatielasten  -3.875 -3.883 

Afschrijvingen  -82.472 -84.744 

Voorzieningen  1.517 -1.752 

Waardeverminderingen  1 5 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten   72.623 68.799 

Reële waardeschommelingen van  

financiële instrumenten 
 -351 -240 

Financiële opbrengsten   735 618 

Financieringskosten 4 -18.425 -19.179 

Winst (verlies) voor belastingen  54.582 49.998 

Winstbelastingen 4 -13.471 -11.679 

Winst (verlies) van het boekjaar 4 41.111 38.319 

Gedeelte Fluxys Belgium  41.111 38.319 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

    

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel, toerekenbaar 

aan de aandeelhouders van  

de moedermaatschappij, in € 

 0,5851 0,5454 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel, 

toerekenbaar aan de aandeelhouders van  

de moedermaatschappij, in € 

 0,5851 0,5454 
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C. Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 

Verkort geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat 
(in duizenden euro’s) 

 
Toelichting 30.06.2022 30.06.2021 

Winst (verlies) van het boekjaar 
 

41.111 38.319 
 

   

Elementen die in de toekomst niet naar de winst- en 

verliesrekening zullen worden geherklasseerd 

 
  

Herwaardering van toegezegd pensioenregelingen 
9.1 

19.075 10.955 

Belastingen op de andere componenten van het 

totaalresultaat 

 
-4.769 -2.739 

    

Andere componenten van het totaalresultaat 
 

14.306 8.216 

    

Totaalresultaat van de periode 
 

55.417 46.535 

Gedeelte Fluxys Belgium  55.417 46.535 

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 31.12.2020 60.272 38 44.167 

1. Totaalresultaat van het boekjaar    

2. Uitgekeerde dividenden    

II. Saldo per 30.06.2021 60.272 38 44.167 

    

III. Saldo per 31.12.2021 60.272 38 54.072 

1. Totaalresultaat van het boekjaar    

2. Uitgekeerde dividenden    

IV. Saldo per 30.06.2022 60.272 38 54.072 
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht 

 van het eigen vermogen 
(in duizenden euro’s) 

Niet 

uitgekeerd 

resultaat 

Reserves 

personeels-

beloningen 

Eigen vermogen 

toerekenbaar aan 

de aandeel-

houders van 

de moeder-

maatschappij 

Minderheids-

belangen 

Totaal 

van het 

eigen 

vermogen 

552.442 -17.881 639.038 0 639.038 

38.319 8.216 46.535  46.535 

-96.262  -96.262  -96.262 

494.499 -9.665 589.311 0 589.311 

     

521.796 3.496 639.674 0 639.674 

41.111 14.306 55.417  55.417 

-96.965  -96.965  -96.965 

465.942 17.802 598.126 0 598.126 

 

 

 



Fluxys Belgium │ Halfjaarlijks financieel verslag 2022 │ Gereglementeerde informatie 21 

 

E. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  
 

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  

(indirecte methode)  
 (in duizenden euro’s) 

 
Toelichting 30.06.2022 30.06.2021 

I.  Geldmiddelen en kasequivalenten, 

openingsbalans 

A. 
366.931 377.359 

II. Netto kasstromen met betrekking tot de 

bedrijfsactiviteiten 

 
385.082 130.481 

1. Kasstromen met betrekking tot de 

exploitatie 

 
406.377 152.943 

1.1. Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten B. 72.623 68.799 

1.2. Aanpassingen voor niet-monetaire 

posten 

 
360.738 65.761 

1.2.1. Afschrijvingen B. 82.472 84.744 

1.2.2. Voorzieningen B. -1.517 1.752 

1.2.3. Waardeverminderingen B. -1 -5 

1.2.4 Toename (afname) in regulatoire 

verplichtingen 

4+8 
279.881 -19.989 

1.2.5. Overige aanpassingen voor posten 

zonder thesaurie-effect 

 
-97 -742 

1.3. Wijzigingen in werkkapitaal  -26.984 18.383 

1.3.1. Afname (toename) in voorraden  -26.743 -5.666 

1.3.2. Afname (toename) in 

belastingvorderingen 

 
-2.888 -3.053 

1.3.3. Afname (toename) in handels- en 

overige vorderingen 

 
-67.681 14.559 

1.3.4. Afname (toename) in andere 

vlottende activa 

 
4.365 6.550 

1.3.5. Toename (afname) in 

belastingschulden 

 
6.474 6.045 

1.3.6. Toename (afname) in handels- en 

overige schulden 

 
47.288 -1.210 

1.3.7. Toename (afname) in andere 

kortlopende verplichtingen 

 
12.202 1.158 

1.3.8. Overige wijzigingen in werkkapitaal  0 0 

2. Netto kasstromen met betrekking tot de 

andere bedrijfsactiviteiten 

 
-21.295 -22.462 

2.1. Gestorte verschuldigde belastingen  -21.864 -22.946 

2.2. Ontvangen rente op 

beleggingsinstrumenten, geldmiddelen en 

kasequivalenten 

 

470 511 

2.3. Overige instromen (uitstromen) met 

betrekking tot de andere bedrijfsactiviteiten 

 
99 -27 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  

(indirecte methode) 
 (in duizenden euro’s) 

 
Toelichting 30.06.2022 30.06.2021 

III. Netto kasstromen met betrekking tot 

investeringsactiviteiten 
 -46.028 -9.448 

1. Verwervingen  -63.516 -25.947 

1.1. Betalingen om materiële en immateriële 

vaste activa te verwerven 
 -38.523 -19.062 

1.2. Betalingen om dochterondernemingen, joint 

ventures of geassocieerde ondernemingen te 

verwerven 

A. 0 0 

1.3. Betalingen om andere financiële activa te 

verwerven 
 -24.993 -6.885 

2. Overdrachten  1.345 1.116 

2.1. Ontvangsten uit de overdracht van materiële 

en immateriële vaste activa 
 345 1.115 

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 
 1.000 1 

3. Ontvangen dividenden ingedeeld als 

investeringsactiviteiten 
 0 0 

4. Ontvangen overheidssubsidies 6 0 513 

5. Toename (-) / Afname (+) van geldbeleggingen A. 16.142 14.870 

IV. Netto kasstromen met betrekking tot 

financieringsactiviteiten 

 
-138.828 -129.078 

1. Ontvangen kasstromen m.b.t. financieringen 
 

302 10.528 

1.1. Ontvangsten uit de uitgifte van 

eigenvermogensinstrumenten 

D. 
0 0 

1.2. Ontvangsten uit de verkoop van eigen 

aandelen 

D. 
0 0 

1.3. Ontvangsten uit financiële lease A. 0 302 

1.4. Ontvangsten uit andere vaste activa  302 0 

1.5. Ontvangsten uit de uitgifte van 

samengestelde financiële instrumenten 

 
0 0 

1.6. Ontvangsten uit de uitgifte van andere 

financiële verplichtingen 

7. 
0 10.226 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht  

(indirecte methode) 
 (in duizenden 

euro’s) 

 
Toelichting 30.06.2022 30.06.2021 

2. Uitgaande kasstromen m.b.t. financieringen  -30.771 -30.930 

2.1. Terugkoop van eigenvermogensinstrumenten 

die vervolgens werden vernietigd 

 
0 0 

2.2. Inkoop van eigen aandelen  0 0 

2.3. Aflossing van leaseschulden 7. -1.466 -1.566 

2.4. Aflossing van samengestelde financiële instrumenten  
0 0 

2.5. Aflossing van andere financiële verplichtingen 7. 
-29.305 -29.364 

3. Rente  -11.394 -12.414 

3.1. Betaalde rente ingedeeld als financieringsactiviteit  
-11.423 -12.445 

3.2. Ontvangen rente ingedeeld als financieringsactiviteit  
29 31 

4. Betaalde dividenden D. -96.965 -96.262 

V. Netto wijziging van geldmiddelen en kasequivalenten  
200.226 -8.046 

    

VI. Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans  A. 
567.157 369.314 
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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 2022 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 2021. 

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 2021.  

 

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 2022. 

 

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

De verkorte tussentijdse financiële staten van 30 juni 2022 werden opgesteld aan de hand van 

dezelfde boekhoudmethodes als die voor de geconsolideerde financiële staten van het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2021. 

 

Volgende standaarden en interpretaties zijn van toepassing op de periode die begint op of na 1 

januari 2022, maar hebben geen impact op de verkorte tussentijdse financiële staten van de groep: 

• Aanpassing aan IFRS 16 Leaseovereenkomsten: Huurconcessies in verband met COVID-

19 na 30 juni 2021 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 april 2021) 

• Aanpassingen aan IAS 16 Materiële vaste activa: inkomsten verkregen voor het beoogde 

gebruik (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 

• Aanpassingen aan IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en 

voorwaardelijke activa: verlieslatende contracten – kost om het contract na te leven 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 

• Aanpassingen aan IFRS 3 Bedrijfscombinaties: referenties naar het conceptueel raamwerk 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 

• Jaarlijkse verbeteringen 2018–2020 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 
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Toelichting 2. Seizoenskarakter van de activiteiten van de tussentijdse periode 

Niettegenstaande sommige vervoersdiensten kunnen worden onderschreven op seizoen basis, 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 2021. 

 

 

Toelichting 4. Winst- en verliesrekening en gesegmenteerde informatie 

 

Operationele segmenten 

De groep Fluxys Belgium volgt zijn activiteiten op via 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 van gas in België te Loenhout. 

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

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

Het segment ‘overige activiteiten’ bevat andere door de groep Fluxys Belgium verstrekte diensten 

zoals de operationele ondersteuning van de IZT- en ZPT-terminals1 in België, alsook werkzaamheden 

voor derden. 

De groep Fluxys Belgium is hoofdzakelijk actief in België en publiceert daarom geen informatie per 

geografische sector. 

De Chief Operating Decision Maker (CODM) is de CEO. 

 

Boekhoudkundige overeenkomst betreffende de transacties tussen operationele segmenten 

De transacties tussen de operationele segmenten betreffen hoofdzakelijk capaciteitsreservaties door 

één activiteit onderworpen aan de Gaswet, bij een andere. Deze worden doorberekend aan 

dezelfde gereguleerde tarieven als voor externe klanten. 

  

 

1 Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT): Fluxys Belgium verhuurt een deel van haar installaties aan IZT onder een 

financiële lease en zorgt ook voor bepaalde operationele ondersteuning en onderhoud. De samenwerking met IZT 

is gebaseerd op contracten (geen deelneming van Fluxys Belgium). 

 Zeepipe Terminal (ZPT): Fluxys Belgium draagt bij aan de operaties van ZPT op contractuele basis (geen 

deelneming). 
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Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening  

per 30.06.2022 
(in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Termi- 

nalling 

Overige 

activi-

teiten 

Eliminatie 

tussen 

segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten 191.127 16.877 75.485 12.836 -8.895 287.430 

Verkopen en prestaties aan externe 

klanten 
311.378 9.229 137.698 9.418 0 467.723 

Transacties met andere segmenten 
703 4.002 772 3.418 -8.895 0 

Bewegingen van de 

regularisatierekeningen 
-120.954 3.646 -62.985 0 0 -180.293 

Verkoop van gas voor balancering en 

operationele behoeften 44.611 2.539 56.609 0 0 103.759 

Verkopen 133.134 2.539 67.675 0 0 203.348 

Bewegingen van de 

regularisatierekeningen 
-88.523 0 -11.066 0 0 -99.589 

Overige exploitatiebaten 1.617 41 2.094 2.945 -54 6.643 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen 
-691 0 -16 -1.397 0 -2.104 

Aankopen van gas voor balancering 

en operationele behoeften -44.614 -2.539 -54.915 0 0 -102.068 

Diensten en diverse goederen 
-55.579 -4.251 -17.182 -6.826 8.911 -74.927 

Personeelslasten -44.535 -3.466 -10.883 -2.435 38 -61.281 

Overige exploitatielasten -3.155 -320 -370 -30 0 -3.875 

Afschrijvingen -53.925 -4.183 -23.880 -484 0 -82.472 

Voorzieningen  -23 -2 -78 1.620 0 1.517 

Waardeverminderingen 0 0 0 1 0 1 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 
34.833 4.696 26.864 6.230 0 72.623 

Reële waarde-schommelingen van 

financiële instrumenten    -351  -351 

Financiële opbrengsten 225 25 8 477  735 

Financieringskosten -11.660 -1.303 -4.618 -844  -18.425 

Winst (verlies) voor belastingen 
23.398 3.418 22.254 5.512 0 54.582 

Winstbelastingen      -13.471 

Winst (verlies) van het boekjaar 
     41.111 

 

 

 

 

 

 



Fluxys Belgium │ Halfjaarlijks financieel verslag 2022 │ Gereglementeerde informatie 27 

 

De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester van 2022 bedragen k€ 287.430 tegenover k€ 277.900 

voor het eerste semester van 2021, wat een stijging betekent van k€ 9.530. 

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 bedrijfskosten dekken, met inbegrip van de te 

realiseren efficiëntie-inspanningen van de netbeheerder. 

De bedrijfsopbrengsten van de gereguleerde2 activiteiteni bedragen k€ 278.012 (hetzij 96,7% van het 

totaal), wat een stijging betekent van k€ 9.603 in vergelijking met dezelfde periode in 2021.  De stijging 

van de omzet van de vervoersactiviteit houdt voornamelijk verband met de hoge verkoop van 

capaciteit en de betaalde premies. Deze stijging wordt grotendeels gecompenseerd door een 

hogere dotatie aan de regularisatierekeningen. De inkomsten van de opslagactiviteit bleven stabiel 

dankzij een hogere aanwending van de regularisatierekeningen ter compensatie van de verkopen 

van capaciteit waarvan de veiling aan prijzen onder het gereguleerde tarief eindigde. Bij de 

terminallingactiviteit waren er meer extra verkopen van spot slots dan in de eerste helft van 2021 (met 

premies die werden betaald op het ogenblik van de veiling). Ook het aantal ladingen LNG-

vrachtwagens is toegenomen. 

De evolutie van de kostenrubrieken van de bedrijfsactiviteiten in vergelijking met de eerste jaarhelft 

van 2021 wordt voornamelijk verklaard door een hogere inflatie en hogere energieprijzen. De aan- en 

verkopen van gas voor balancering en operationele behoeften stijgen, maar deze zijn conform het 

regelgevend kader neutraal voor het resultaat. 

De financieringskosten dalen van k€ 19.179 naar k€ 18.425, wat wordt verklaard door de afname van 

de schulden. 

De winstbelastingen stijgen met k€ 1.792 als gevolg van een hoger brutoresultaat. Fluxys Belgium NV 

zal opnieuw de aftrekbaarheid van innovatie-inkomsten aanvragen voor de periode 2022 - 2024. Het 

fiscale voordeel gaat integraal naar de gereguleerde tarieven. 

Het nettoresultaat voor het eerste semester van 2022 bedraagt k€ 41.111 tegenover k€ 38.319 in het 

eerste semester van 2021, hetzij een stijging met k€ 2.792. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Na eliminatie van transacties met andere segmenten en niet gereguleerde activiteiten 
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Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening  

per 30.06.2021 
(in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Termi- 

nalling 

Overige 

activi-

teiten 

Eliminatie 

tussen 

segmenten 

Totaal 

Bedrijfsopbrengsten 185.178 16.797 72.317 13.081 -9.473 277.900 

Verkopen en prestaties aan 

externe klanten 
142.976 18.512 68.998 9.491 0 239.977 

Transacties met andere 

segmenten 
445 4.721 717 3.590 -9.473 0 

Bewegingen van de 

regularisatierekeningen 
41.757 -6.436 2.602 0 0 37.923 

Verkoop van gas voor 

balancering en operationele 

behoeften 

6.673 463 3.361 0 0 10.497 

Verkopen 20.719 463 7.250 0 0 28.432 

Bewegingen van de 

regularisatierekeningen 
-14.046 0 -3.889 0 0 -17.935 

Overige exploitatiebaten 2.163 24 1.201 3.294 -37 6.645 

Grondstoffen en gebruikte 

hulpstoffen 
-81 -4 -12 -1.571 0 -1.668 

Aankopen van gas voor 

balancering en operationele 

behoeften 

-6.673 -463 -3.361 0 0 -10.497 

Diensten en diverse goederen -53.921 -3.878 -13.166 -6.364 9.510 -67.819 

Personeelslasten -40.435 -3.311 -9.731 -2.408 0 -55.885 

Overige exploitatielasten -3.147 -257 -368 -111 0 -3.883 

Afschrijvingen -55.696 -4.946 -23.708 -394 0 -84.744 

Voorzieningen  192 17 -82 -1.879 0 -1.752 

Waardeverminderingen 1 0 0 4 0 5 

Winst (verlies) uit 

bedrijfsactiviteiten 
34.254 4.442 26.451 3.652 0 68.799 

Reële waarde-schommelingen 

van financiële instrumenten 
   -240  -240 

Financiële opbrengsten 50 6 30 532  618 

Financieringskosten -12.011 -1.357 -5.074 -737  -19.179 

Winst (verlies) voor belastingen 22.293 3.091 21.407 3.207 0 49.998 

Winstbelastingen      -11.679 

Winst (verlies) van het boekjaar      38.319 
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Toelichting 5. Gesegmenteerde balans 

 

Gesegmenteerde balans per 30.06.2022 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Termi-

nalling 

Overige 

activi- 

teiten 

Niet 

toege-

wezen 

Totaal 

Materiële vaste activa 1.186.493 128.725 546.862 83 0 1.862.163 

Immateriële vaste activa 21.827 12 1.094 0 0 22.933 

Activa met gebruiksrecht 8.319 323 20.222 2.846 0 31.710 

Overige financiële vaste activa 90 0 0 113.278 0 113.368 

Voorraden 56.970 3.741 4.496 578 0 65.785 

Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 2.393 0 2.393 

Netto handelsvorderingen 133.949 1.088 2.657 15.103 0 152.797 

Overige activa     642.873 642.873 

Totaal der activa      2.894.022 

       

Rentedragende verplichtingen 356.917 42.192 320.122 476.159 0 1.195.390 

Overige financiële 

verplichtingen 
0 0 17 2.971 0 2.988 

Overige passiva 477.959 49.527 227.061 0 342.971   1.097.518 

      2.295.896 

Eigen vermogen      598.126 

Totaal van het eigen vermogen 

en de verplichtingen 
     2.894.022 

       

Investeringen in materiële vaste 

activa tijdens de periode 
15.866 55 19.292 19 0 35.232 

Investeringen in immateriële 

vaste activa tijdens de periode 
4.553 0 71 0 0 4.624 
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Gesegmenteerde balans per 31.12.2021 (in duizenden euro’s) 

 Vervoer Opslag Termi-

nalling 

Overige 

activi- 

teiten 

Niet 

toege-

wezen 

Totaal 

Materiële vaste activa 1.219.055 132.855 550.044 83 0 1.902.037 

Immateriële vaste activa 22.614 14 1.263 0 0 23.891 

Activa met gebruiksrecht 8.999 327 21.505 2.696 0 33.527 

Overige financiële vaste activa 91 0 0 88.551 0 88.642 

Voorraden 35.078 3.100 589 275 0 39.042 

Vorderingen uit financiële lease 0 0 0 2.695 0 2.695 

Netto handelsvorderingen 57.161 2.158 7.017 19.051 0 85.387 

Overige activa     459.293 459.293 

Totaal der activa 
     

2.634.514 

       

Rentedragende verplichtingen 632.486 47.153 259.041 280.843 0 1.219.523 

Overige financiële verplichtingen 0 0 18 3.236 0 3.254 

Overige passiva 268.432 53.167 152.241 0 298.223 772.063 

      1.994.840 

Eigen vermogen      639.674 

Totaal van het eigen vermogen en 

de verplichtingen 
     2.634.514 

       

Investeringen in materiële vaste 

activa tijdens het boekjaar 

32.630 564 17.440 14 0 50.648 

Investeringen in immateriële vaste 

activa tijdens het boekjaar 

6.186 12 329 0 0 6.528 
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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 31.12.2020 48.416 161.231 3.462.837 386.670 

Investeringen 1.060 51 14.882 22 

Ontvangen subsidies      

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
-75 -189 -8.697 0 

Interne overboekingen 0 0 2.300 0 

Wijzigingen in de consolidatiekring  0 0 0 0 

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 

Per 31.12.2021 49.401 161.093 3.471.322 386.692 

Investeringen 2 1 12.428 8 

Ontvangen subsidies      

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
-2  -2.754  

Interne overboekingen   13.777 121 

Wijzigingen in de consolidatiekring      

Omrekeningsverschillen     

Per 30.06.2022 49.401 161.094 3.494.773 386.821 

* Installaties onderworpen aan de Gaswet. 

 

In de eerste helft van 2022 bedragen de investeringen in materiële vaste activa k€ 35.232, tegenover 

k€ 15.825 tijdens dezelfde periode in 2021. Daarvan ging in 2022 k€ 19.292 naar projecten voor LNG-

infrastructuur en k€ 15.867 naar vervoersprojecten. 
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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 

 

     

1.457.308 43.511 62.777 6.719 5.629.469 

3.025  7.232 24.376 50.648 

-513    -513 

-18  -11.857  -20.836 

   -2.300  

     

     

1.459.802 43.511 58.152 28.795 5.658.768 

3.186  2.954 16.653 35.232 

     

-149  -14  -2.919 

   -13.898 0 

     

     

1.462.839 43.511 61.092 31.550 5.691.081 
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*  Installaties onderworpen aan de Gaswet.  

 

 

De geboekte afschrijvingen in de periode bedragen k€ 74.514 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 31.12.2020  -98.618 -2.289.869 -251.390 

Geboekte afschrijvingen  -4.014 -96.005 -9.357 

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
 175 8.233  

Interne overboekingen     

Wijzigingen in de 

consolidatiekring  
    

Omrekeningsverschillen     

Per 31.12.2021  -102.457 -2.377.641 -260.747 

Geboekte afschrijvingen  -1.994 -44.170 -4.070 

Overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
  2.319  

Interne overboekingen     

Wijzigingen in de 

consolidatiekring  
    

Omrekeningsverschillen     

Per 30.06.2022  -104.451 -2.419.492 -264.817 

     

Nettoboekwaarde per 

30.06.2022 
49.401 56.643 1.075.281 122.004 

Nettoboekwaarde per 

31.12.2021 
49.401 58.636 1.093.681 125.945 
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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 

     

-889.570 -43.259 -45.554  -3.618.260 

-43.218 -7 -5.657  -158.258 

2  11.377  19.787 

     

     

     

-932.786 -43.266 -39.834  -3.756.731 

-21.671  -2.609  -74.514 

8    2.327 

     

     

     

-954.449 -43.266 -42.443  -3.828.918 

     

508.390 245 18.649 31.550 1.862.163 

527.016 245 18.318 28.795 1.902.037 

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

 

Langlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 

  30.06.2022 31.12.2021 Verschil 

Leaseovereenkomsten  29.739 29.260 479 

Obligatieleningen  696.770 696.558 212 

Overige leningen  406.909 436.273 -29.364 

Totaal  1.133.418 1.162.091 -28.673 

     

Kortlopende rentedragende verplichtingen (in duizenden euro’s) 

  30.06.2022 31.12.2021 Verschil 

Leaseovereenkomsten  1.424 2.804 -1.380 

Obligatieleningen  10.736 2.523 8.213 

Overige leningen  49.812 52.105 -2.293 

Totaal  61.972 57.432 4.540 
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Veranderingen in verplichtingen met betrekking  

tot financieringsactiviteiten 
(in duizenden euro’s) 

 31.12.2021 Kas-

stromen 

Nieuwe 

lease-

overeen-

komsten 

Variatie 

van de te 

betalen 

rente 

Afschrij-

vingen van 

de uitgifte-

kosten 

Interne 

over-

boekingen 

30.06.2022 

Langlopende 

rentedragende 

verplichtingen 
1.162.091 0 565  212 -29.450 1.133.418 

Leaseovereenkomsten 29.260  565   -86 29.739 

Obligatieleningen 696.558    212  696.770 

Overige leningen 436.273     -29.364 406.909 
 

       

Kortlopende 

rentedragende 

verplichtingen 

57.432 -30.771  5.861  29.450 61.972 

Leaseovereenkomsten 2.804 -1.466    86 1.424 

Obligatieleningen 2.523   8.213   10.736 

Overige leningen 52.105 -29.305  -2.352  29.364 49.812 

        

Totaal 1.219.523 -30.771 565 5.861 212 0 1.195.390 

 

 

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 (samen k€ 6.073) komt 

overeen met het verschil tussen: 

• de betaalde interest (zie rubriek IV.3.1 van het verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht k€ -11.423) en  

• het totaal van de rentekosten op schulden en leaseovereenkomsten (exclusief regulatoire verplichtingen) 

(k€ 17.496). Deze zijn inbegrepen in de totale financieringskosten van k€ 18.425 zoals vermeld in de verkorte 

geconsolideerde winst- en verliesrekening. 
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Toelichting 8. Regulatoire verplichtingen 

 

Regulatoire verplichtingen  (in duizenden euro’s) 

  Toelichting 30.06.2022 31.12.2021 Verschil 

Overige financieringen – langlopend   142.416 83.505 58.911 

Overige financieringen – kortlopend   13.265 15.425 -2.160 

Totaal overige financieringen (A)  8.1 155.681 98.930 56.751 

Overige schulden – langlopend   481.747 314.372 167.375 

Overige schulden – kortlopend   117.118 60.538 56.580 

Totaal overige schulden (B)  8.2 598.865 374.910 223.955 

Totaal van de regulatoire 

verplichtingen (A+B = C) 

  754.546 473.840 280.706 

Gepresenteerd op de balans als:      

Langlopende regulatoire 

verplichtingen 

  624.163 397.877 226.286 

Kortlopende regulatoire 

verplichtingen 

  130.383 75.963 54.420 

Totaal van de regulatoire 

verplichtingen (C) 

  754.546 473.840 280.706 

8.1.  De overige financieringen stemmen overeen met de specifieke allocaties van de regulatoire 

verplichtingen die voor de groep beschikbaar zijn voor de financiering van specifieke investeringen, 

meer bepaald in de tweede steiger en andere investeringen in de LNG-terminal van Zeebrugge, 

enerzijds, en de kosten die verband houden met de conversie van een deel van het gasvervoersnet, 

anderzijds. Op die bedragen wordt voor een deel een rentevoet op 10 jaar toegepast en de 

gemiddelde ‘Euribor 1 jaar’ rentevoet voor het saldo.  

8.2  De andere regulatoire verplichtingen in de rubriek ‘Overige schulden’ komen overeen met 

het positieve verschil tussen de gefactureerde en de verworven gereguleerde tarieven die (nog) niet 

specifiek zijn toegewezen, alsook de premies uit veilingverkopen in de vervoersactiviteit. Op die 

bedragen wordt de gemiddelde ‘Euribor 1 jaar’ rentevoet toegepast. 

De regulatoire verplichtingen kunnen als volgt worden aangesloten met de segmentrapportering en 

het kasstroomoverzicht. 

 

Regulatoire verplichtingen                                                                               In duizenden euro’s 

Langlopend + kortlopend Overige financieringen (A) Overige 

 schulden (B) 

Totaal 

Openingsbalans op 

01.01.2022 
98.930 374.910 473.840 

Gebruik  -2.641 -54.077 -56.718 

Toevoegingen 61.001 275.598 336.599 

Interesten  825 825 

Transfer -1.609 1.609 0 

Eindbalans op 30.06.2022 155.681 598.865 754.546 
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De som van het gebruik en de toevoegingen bedraagt k€ 279.882 en komt overeen met de som van 

de bewegingen in regulatoire passiva in toelichting 4 (segmentinfo – netto verhoging van de omzet). 

Deze netto toename van de regulatoire verplichtingen komt eveneens overeen met de beweging in 

regulatoire verplichtingen, opgenomen in rubriek 1.2.4. van het kasstroomoverzicht. 

De interestkost van k€ 825 op de regulatoire verplichtingen werd geboekt als financieringskost.  

De regulatoire verplichtingen zijn in het eerste halfjaar van 2022 aanzienlijk toegenomen ten gevolge 

van de verkopen, voornamelijk in de transport- en terminallingactiviteiten die omwille van de 

regulering niet in het resultaat mogen opgenomen worden maar uitgesteld moeten worden. 
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Toelichting 9. Voorzieningen 

 

9.1. Voorzieningen voor personeelsbeloningen 

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen (in duizenden euro’s) 

Voorzieningen per 31.12.2021 64.718 

Toevoegingen 5.422 

Bestedingen -3.880 

Terugnemingen 0 

Kosten m.b.t. verdiscontering 1.190 

Actuariële verschillen opgenomen in het resultaat 

(anciënniteitspremies) 
-269 

Verwacht rendement -869 

Actuariële verschillen rechtstreeks in eigen vermogen geboekt 
-19.075 

Overdracht naar activa 1.702 

Voorzieningen per 30.06.2022 48.939 

Langlopende voorzieningen 45.698 

Kortlopende voorzieningen 3.241 

 

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. 

De daling in de provisies voor personeelsbeloningen is voornamelijk het gevolg van de verhoogde 

verdisconteringsvoeten per 30 juni 2022 in vergelijking met 31 december 2021, welke het effect van de 

stijging van de verplichtingen als gevolg van het hogere inflatiepercentage en de negatieve 

rendementen op dekkingsactiva compenseert. Conform IAS 19 werden deze beweging geboekt in 

de andere elementen van het totaalresultaat. 

De toegezegd-pensioenregelingen vertonen per 30 juni 2022 een overschot van de dekkingsactiva 

ten belope van 18.505 k€ tegenover de actuariële schuld uit geraamde verplichtingen. Per 31 

december 2021 bedroeg het overschot 16.803 k€. De overschotten zijn opgenomen op het actief van 

de balans onder de rubrieken ‘Overige vaste activa’ en ‘Overige vlottende activa’.  
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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 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 2021. 

 

 

Toelichting 11. Belangrijke transacties tussen verbonden partijen 

 

Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen worden gecontroleerd door de onderneming Fluxys NV, 

die zelf onder controle is van Publigas. 

De geconsolideerde staten omvatten de verrichtingen tussen verbonden partijen die werden 

geleverd door Fluxys Belgium en zijn dochterondernemingen aan niet in de consolidatie opgenomen 

verbonden of geassocieerde ondernemingen in het kader van hun normale activiteiten. Die 

transacties worden tegen marktconforme voorwaarden verricht en betreffen hoofdzakelijk transacties 

gerealiseerd met Fluxys NV (administratieve diensten, IT-diensten, housing-diensten en thesaurie- en 

financieringsbeheer), Interconnector (VK) (inspectie- en reparatiediensten), IZT (leaseovereenkomst IZT 

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

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

Balansys (onderneming die instaat voor de commerciële balancering van het net) en FluxRe 

(herverzekeringen). 

Overige verbonden partijen in de tabellen hierna hebben betrekking op andere vennootschappen 

van de groep Fluxys, waarin Fluxys Belgium geen deelneming aanhoudt. 
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Belangrijke transacties tussen verbonden partijen  

per 30.06.2022 
(in duizenden euro’s) 

 Moeder-

vennootschap 

Joint ventures Overige 

verbonden 

partijen 

Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 
531.402 8.000 4.406 543.808 

1. Overige financiële activa 0 8.000 0 8.000 

    Leningen 0 8.000 0 8.000 

2. Vorderingen uit financiële lease  

    (kort- en langlopende) 
0 0 2.393 2.393 

3. Handels- en overige vorderingen 21 0 2.013 2.034 

    Klanten 21 0 2.013 2.034 

4. Geldmiddelen, kasequivalenten en 

geldbeleggingen 
531.381 0 0 531.381 

5. Overige vlottende activa 0 0 0 0 

     

II. Passiva met verbonden partijen 
212.105 0 784 212.889 

1. Rentedragende verplichtingen 

    (kort- en langlopende) 
212.012 0 0 212.012 

    Overige leningen 212.012 0 0 212.012 

2. Handels- en overige schulden 
93 0 13 106 

    Handelsschulden 0 0 5 5 

    Overige schulden 93 0 8 101 

3. Overige kortlopende verplichtingen 
0 0 771 771 

     

III. Transacties tussen verbonden partijen 
   

 

1. Dienstprestaties en levering van 

goederen 
1.279 611 9.477 11.367 

2. Ontvangen dienstprestaties (-) -1.215 0 -88 -1.304 

3. Financiële resultaten -3.567 0 0 -3.567 
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Belangrijke transacties tussen verbonden partijen  

per 31.12.2021 
(in duizenden euro’s) 

 Moeder-

vennootschap 

Joint ventures Overige 

verbonden 

partijen 

Totaal 

I. Activa met verbonden partijen 320.254 9.000 5.311 334.565 

1. Overige financiële activa 0 9.000 0 9.000 

    Leningen 0 9.000 0 9.000 

2. Vorderingen uit financiële lease 

    (kort- en langlopende) 
0 0 2.695 2.695 

3. Handels- en overige vorderingen 0 0 2.602 2.602 

    Klanten 0 0 2.602 2.602 

4. Geldmiddelen, kasequivalenten  

    en geldbeleggingen 
320.254 0 0 320.254 

5. Overige vlottende activa 0 0 14 14 

     

II. Passiva met verbonden partijen 239.644 0 693 240.337 

1. Rentedragende verplichtingen 

    (kort- en langlopende) 
239.391 0 0 239.391 

    Overige leningen 239.391 0 0 239.391 

2. Handels- en overige schulden 246 0 96 338 

    Handelsschulden 193 0 91 284 

    Overige schulden 53 0 4 53 

3. Overige kortlopende verplichtingen 7 0 597 604 

     

III. Transacties tussen verbonden 

partijen 
    

1. Dienstprestaties en levering van 

goederen 
2.451 1.220 20.057 23.728 

2. Ontvangen dienstprestaties (-) -2.172 0 -94 -2.266 

3. Financiële resultaten -7.765 0 0 -7.765 

 

 

 

 

  



Fluxys Belgium │ Halfjaarlijks financieel verslag 2022 │ Gereglementeerde informatie 43 

 

Toelichting 12. 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 30.06.2022 (in duizenden euro’s) 

 Categorieën Boekwaarde Reële waarde Niveaus 

I. Vaste activa     

Overige financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs 

A 
110.381 102.275 1 & 2 

Overige financiële activa tegen reële 

waarde via de resultatenrekening 

B 
2.988 2.988 2 

Vorderingen uit financiële lease A 2.094 2.094 2 

Overige vorderingen A 8.144 8.144 2 

II. Vlottende activa     

Vorderingen uit financiële lease A 299 299 2 

Handels- en overige vorderingen A 158.128 158.128 2 

Geldbeleggingen A 29.598 29.598 2 

Geldmiddelen en kasequivalenten A 567.157 567.157 2 

Totaal der financiële instrumenten op het 

actief 

 
878.789 870.683  

     

I. Langlopende verplichtingen      

Rentedragende verplichtingen A 1.133.418 1.088.070 2 

Andere vaste financiële 

verplichtingen  

B 
2.988 2.988 2 

II. Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen A 61.972 61.972 2 

Handels- en overige schulden A 121.928 121.928 2 

Totaal der financiële instrumenten op het 

passief 

 
1.320.306 1.274.958 2 
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Overzicht van de financiële instrumenten per 31.12.2021 (in duizenden euro’s) 

 Categorieën Boekwaarde Reële waarde Niveaus 

I. Vaste activa     

Overige financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs 

A 85.388 85.242 1 & 2 

Overige financiële activa tegen reële 

waarde via de resultatenrekening 

B 3.254 3.254 2 

Vorderingen uit financiële lease A 2.094 2.094 2 

Overige vorderingen A 9.144 9.144 2 

II. Vlottende activa     

Vorderingen uit financiële lease A 601 601 2 

Handels- en overige vorderingen A 90.446 90.446 2 

Geldbeleggingen A 45.740 45.740 2 

Geldmiddelen en kasequivalenten A 366.931 366.931 2 

Totaal der financiële instrumenten op 

het actief  

 603.598 603.452  

     

I. Langlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen A 1.162.091 1.221.689 2 

Andere vaste financiële 

verplichtingen 

B 3.254 3.254 2 

II. Kortlopende verplichtingen     

Rentedragende verplichtingen A 57.438 57.438 2 

Handels- en overige schulden A 73.307 73.307 2 

Totaal der financiële instrumenten op 

het passief 

 1.296.084 1.355.682  

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. 
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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 13. Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Er hebben 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 omtrent de beoordeling van de verkorte halfjaarlijkse 

geconsolideerde financiële staten van Fluxys Belgium NV over de periode van zes maa nden 

afgesloten op 30 juni 2022 

 

Inleiding  

 

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde verkorte geconsolideerde balans van 

Fluxys Belgium NV per 30 juni 2022, alsmede van de bijhorende verkorte geconsolideerde winst- en 

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

geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkort geconsolideerd 

kasstroomoverzicht voor de periode van 6 maanden afgesloten op deze datum, en de toelichtingen, 

gezamenlijk, de “verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten”. Het bestuursorgaan is 

verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde 

financiële staten in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals 

goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij 

de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële staten op basis van onze beoordeling. 

 

Draagwijdte van de beoordeling 

 

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van 

tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de 

entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van 

inlichtingen, hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het 

uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een 

beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een cont role uitgevoerd in 

overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de 

beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle 

aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk 

worden geïdentificeerd.  

 

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 geconsolideerde financiële staten over de 

periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2022 niet in alle van materieel belang zijnde 

opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals 

goedgekeurd door de Europese Unie.   

 

Diegem, 28 september 2022 

 

EY Bedrijfsrevisoren BV 

Commissaris 

Vertegenwoordigd door  

 

Wim Van Gasse *   

Partner 

* Handelend in naam van een BV 

Bijgevolg brengen wij dan ook geen controle-oordeel tot uitdrukking.  
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2.5 Verklaring van de verantwoordelijke personen 
 

Verklaring over het eerste semester afgesloten op 30 juni 2022 

 

Hierbij verklaar ik dat, voor zover mij bekend: 

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

boekhoudnormen, een getrouw beeld geven van het patrimonium, de financiële situatie en de resultaten 

van de onderneming en van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen; 

• 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, 28 september 2022 

 

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 voortgezette bedrijfsactiviteiten, waaraan het 

resultaat van ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode en de dividenden 

ontvangen van niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd. EBIT wordt gebruikt als 

maatstaf om de operationele performantie van de groep doorheen de tijd op te volgen. 

 

EBITDA  

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

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. EBITDA wordt 

gebruikt als maatstaf om de operationele performantie van de groep doorheen de tijd op te volgen, 

zonder rekening te houden met de niet-kaskosten. 

 

Netto financiële schuld  

Rentedragende verplichtingen (inclusief leasingschulden), zonder regulatoire verplichtingen, en na 

aftrek van de thesaurie ten gevolge van transacties voor de vervroegde herfinanciering, 75% van de 

geldmiddelen, de kasequivalenten en de geldbeleggingen op lange en korte termijn (de resterende 

25% wordt als reserve aanzien voor operationele doeleinden (werkkapitaal) en daardoor niet 

beschikbaar geacht voor investeringen). Deze indicator geeft een idee van het bedrag aan 

rentedragende schulden dat zou overblijven als alle beschikbare thesaurie gebruikt zou worden om 

leningen terug te betalen.   

 

  



 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening  

in duizenden euro's 
30.06.2022 30.06.2021 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 72.623 68.799 

Afschrijvingen 82.472 84.744 

Voorzieningen -1.517 1.752 

Waardeverminderingen -1 -5 

Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens 

vermogensmutatiemethode 
0 0 

Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0 

EBITDA 153.577 155.290 

 

 

   

Geconsolideerde winst- en verliesrekening  

in duizenden euro's 
30.06.2022 30.06.2021 

Winst (verlies) uit bedrijfsactiviteiten 72.623 68.799 

Resultaat van ondernemingen opgenomen volgens 

vermogensmutatiemethode 
0 0 

Dividenden van niet-geconsolideerde ondernemingen 0 0 

EBIT 72.623 68.799 

 

 

Geconsolideerde balans  

in duizenden euro’s 
30.06.2022 31.12.2021 

Langlopende rentedragende verplichtingen  (+) 1.133.418 1.162.091 

Kortlopende rentedragende verplichtingen  (+) 61.972 57.432 

Overige financieringen (langlopende)  (-) 0   0   

Overige financieringen (kortlopende)  (-) 0   0   

Overige schulden (langlopende)  (-) 0   0   

Overige schulden (kortlopende)  (-) 0   0   

Termijnbeleggingen (75%)   (-) -22.199 -34.305 

Geldmiddelen en kasequivalenten (75%)  (-) -425.368 -275.198 

Overige financiële activa (75%)  (-) -82.718 -63.974 

Netto financiële schuld  665.105 846.046 
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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/2022/9484/16 

Verantwoordelijke uitgever • Erik Vennekens • Kunstlaan 31 • 1040 Brussel 

 

 

  

 

 


