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Gereglementeerde informatie      Melle, 28 augustus 2015 

 

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN DE EANDIS-GROEP1 PER 30 JUNI 2015 

HOOGTEPUNTEN2 

 Eandis zet haar inspanningen op het vlak van productiviteit en efficiëntie onverminderd 

verder met de integrale uitvoering van haar globaal efficiëntieprogramma FIT. De FIT-

doelstellingen zullen ook na 2016 blijven gelden. 

 De distributienettarieven zijn in volle ontwikkeling tijdens de lopende tweejarige 

overgangstariefperiode 2015-2016.  De regulator keurt tariefaanpassingen goed voor 

gewijzigde transmissietarieven (elektriciteit) en de invoering van vennootschapsbelasting 

(elektriciteit en gas). 

 Een dubbele kapitaalverhoging (januari en juni 2015) versterkt de balansstructuur van de 

distributienetbeheerders.  

 De energieregulator VREG hernieuwt de DNB-erkenning voor elektriciteit en herbevestigt 

de samenwerking tussen de distributienetbeheerders en hun werkmaatschappij Eandis. 

 Eandis zal vanaf 2016 haar dochteronderneming Indexis integreren binnen de eigen 

operationele werking via een fusie door overneming.  

 Synductis groeit sterk. Telecomoperator Proximus en waterbedrijf Pidpa zijn als vennoot 

toegetreden en het werkingsgebied is fors uitgebreid. 

 Het personeelsaantal van Eandis daalt zoals verwacht verder. 

 Eandis behaalt het Charter Duurzaam Ondernemen van werkgeversorganisatie VOKA. 

 De bedrijfsopbrengsten voor de Eandis-groep daalden met 6,2%, terwijl de bedrijfskosten 

een daling kenden van 7,6%. 

                                                           
1
  De Eandis-groep omvat Eandis cvba en haar geconsolideerde dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, 

Atrias cvba en Synductis cvba. 
2
  Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de cijfers per 30 juni 2014, tenzij anders aangegeven. 

 

http://www.eandis.be/


 

2 

 Nulresultaat, aangezien alle kosten integraal worden doorgerekend aan de 

distributienetbeheerders volgens het principe van ‘werking aan kostprijs’.  

 

MANAGEMENTVERSLAG 

De uitvoering van het globaal efficiëntieprogramma FIT zit volledig op schema. De vooropgestelde 

efficiëntie- en productiviteitswinsten zullen tegen eind 2015 behaald of zelfs overtroffen worden. Op 

financieel vlak betekent dit dat de netgebonden investeringen tegen begin 2016 het niveau van 

‘autofinanciering’ zullen bereikt hebben en dat de personeels- en andere kosten op het huidig peil 

bevroren blijven. Dit succes is mogelijk dankzij een doorgedreven strategische focus op operationele 

excellentie en een veralgemeend kostenbewustzijn in alle geledingen van het bedrijf. Inmiddels 

werd ook beslist de inspanningen inzake efficiëntie en productiviteit vanaf 2016 verder te zetten als 

‘Doorbraak-FIT’. 

Nadat de bevoegdheid over de distributienettarieven vanaf 1 juli 2014 een regionale bevoegdheid 

was geworden, heeft de Vlaamse energieregulator VREG op basis van een tariefmethodologie de 

distributienettarieven elektriciteit en gas voor 2015-2016 bepaald. Maar deze tarieven blijven 

onderhevig aan allerlei  evoluties. Zo werden de goedgekeurde tarieven voor elektriciteit vanaf 1 

maart 2015 aangepast om rekening te kunnen houden met de gewijzigde tarieven voor transmissie 

(Elia) die via het distributienettarief aan de leveranciers en hun eindverbruikers worden 

doorgerekend. Ingevolge een federale wetswijziging werden de intercommunale 

distributienetbeheerders vanaf 1 januari 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting; 

voorheen waren ze van deze belasting vrijgesteld. De distributienetbeheerders hebben begin juni 

2015 een aanvraag tot tariefaanpassing ingediend bij de VREG waarin de impact van de 

vennootschapsbelasting wordt verwerkt. Vanaf 1 juli 2015 dragen  ‘prosumenten’ (d.i. consumenten 

die zelf energie opwekken door bijv. zonnepanelen) mee bij aan de kosten voor het gebruik van het 

distributienet.  

De VREG heeft beslist tot hernieuwing van de erkenning van de Vlaamse distributienetbeheerders 

als netbeheerder elektriciteit (beslissing van 3 februari 2015). De nieuwe erkenning is geldig voor 

een duur van 12 jaar tot 5 september 2026. Hieraan gekoppeld heeft de VREG de DNB’s opnieuw de 

toelating verleend om met Eandis als werkmaatschappij samen te werken, eveneens voor een 

nieuwe periode van 12 jaar tot 2026 (beslissing van 24 februari 2015). Inmiddels hebben de DNB’s 

ook hun aanvraag tot hernieuwing van hun erkenning als netbeheerder voor gas ingediend bij de 

VREG. Een beslissing hierover wordt nog in de loop van 2015 verwacht. 

In het kader van de versterking van de balansstructuur van de Eandis Economische Groep werd aan 

de publieke aandeelhouders van de DNB’s de mogelijkheid geboden om in te tekenen op een 

kapitaalverhoging. In een eerste ronde (afgesloten op 9 januari 2015) werd ingetekend op een totaal 

bedrag van 61,6 miljoen EUR. Een tweede ronde van deze kapitaalverhoging met dezelfde 

voorwaarden werd afgesloten op 26 juni 2015; hierop werd voor in totaal 29,1 miljoen EUR 

ingetekend. Dit brengt de totale kapitaalverhoging op 90,7 miljoen EUR. 

Eandis neemt haar verantwoordelijkheid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

en duurzaamheid zeer ter harte. Steden en gemeenten maken volop gebruik van ons ruim en 
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gevarieerd aanbod van energiediensten voor lokale besturen. Milieuvriendelijke mobiliteit krijgt 

vorm door de introductie van aardgas-, CNG- en elektrische voertuigen in het eigen voertuigenpark 

van Eandis en bij de lokale besturen. Eandis installeert zonnepanelen op eigen gebouwen in Melle en 

Sint-Niklaas, en later ook in andere sites. We hebben de rapportering over ons MVO-beleid en 

resultaten gebundeld in ons Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014, onder de 

titel “Duurzaamheidspartner voor Steden en Gemeenten”. Het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) 

heeft op 16 juni 2015 de Lean and Green Award toegekend aan Eandis omwille van haar resultaten 

inzake duurzame logistieke processen. Werkgeversorganisatie VOKA heeft op 17 juni 2015 Eandis 

onderscheiden met het Charter Duurzaam Ondernemen. VOKA beloont daarmee de inspanningen 

van Eandis inzake o.a. milieu- en mensvriendelijk ondernemen, mobiliteit, stakeholderdialoog en 

maatschappelijk engagement.  

Synductis, de dochteronderneming van Eandis (Eandis participatie van 33,3%) voor de creatie van 

structurele synergie bij nutswerken in het openbaar domein, kende een duidelijke groei tijdens het 

eerste semester van 2015. Dankzij de toetreding van telecomoperator Proximus (ex-Belgacom) en 

het waterbedrijf Pidpa (Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie 

Antwerpen) heeft Synductis een grote sprong voorwaarts gemaakt. Het gebied waarop Synductis 

actief is, is nu sterk uitgebreid, wat de algemene efficiëntie ten goede komt. Het huidige 

werkingsgebied van Synductis bestrijkt nagenoeg het volledige Eandis-gebied. Proximus heeft een 

participatie van 16,7% onderschreven, waardoor de participatie van Eandis vanaf 16 januari 2015 

werd teruggeschroefd tot 33,3%. Pidpa is toegetreden voor de activiteit ‘Coördinatie’. Synductis 

heeft nog contacten met andere mogelijk geïnteresseerde partijen met het oog op samenwerking. 

Op operationeel vlak toont Synductis aan dat de samenwerking op het terrein tussen verschillende 

nutsbedrijven daadwerkelijk tot belangrijke synergieën en efficiëntiewinsten leidt. Sinds het voorjaar 

van 2015 werkt Synductis voor haar aangesloten partners met gecoördineerde 

aannemingscontracten, wat de werking sterk vereenvoudigt en de flexibiliteit verhoogt. 

De dochteronderneming Atrias (Eandis participatie van 25%) mikt nu op 2018 voor de operationele 

start van het clearing house voor de Belgische energiemarkt. De voorbereidingen zijn op 

kruissnelheid en zijn nu vooral toegespitst op het concreet bouwen van de benodigde IT- 

toepassingen en processen. 

Eandis en ORES, de aandeelhouders van Indexis (Eandis participatie van 70%), hebben beslist de 

werking van Indexis volledig te integreren binnen Eandis. Gezien de verdere uitbouw van Atrias als 

federaal clearing house en enkele interne ontwikkelingen binnen Indexis zelf, bleek het aangewezen 

om Indexis niet langer als een zelfstandige entiteit te behouden. Deze integratie zal in de loop van 

het tweede semester van 2015 worden gerealiseerd door middel van een fusie door overneming, 

waardoor Indexis in principe vanaf 1 januari 2016 ophoudt te bestaan.  

Eandis heeft haar medewerking toegezegd aan de ontwikkeling van warmtenetten in Antwerpen. 

Op 30 juni 2015 werd daartoe een intentieovereenkomst ondertekend door de Stad Antwerpen, de 

Provincie Antwerpen, collega-netbeheerder IVEG, huisvestingsmaatschappij Woonhaven en Eandis. 

Ook aan “smart city”-projecten zal Eandis haar bijdrage leveren, onder meer aan het project 

SHARED te Gent. 

Eandis telde op 30 juni 2015 4.089 personeelsleden of 3.910,82 voltijds equivalenten (VTE’s). 

Hiermee daalt het aantal VTE’s voor het eerst sinds eind 2008 opnieuw onder de grens van 4.000 
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VTE’s. In vergelijking met het aantal VTE’s op 31 december 2014 (4.001,11) noteren we een daling 

met 2,26%. De daling van het aantal werknemers ligt volledig in lijn met de prognoses en wordt 

uitsluitend gerealiseerd door natuurlijke afvloeiingen. De Eandis-groep telde op 30 juni 2015 in 

totaal 4.398 personeelsleden (4.194,04 VTE’s). 

 

RISICOFACTOREN 

De risicofactoren zoals die beschreven werden in het jaarverslag van Eandis over 2014 en het EMTN-

Basisprospectus van 25 november 2014, bleven geldig voor het eerste semester van 2015. 

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN  DE VERSLAGPERIODE 

Op 19 augustus 2015 werd een tweeledig voorstel besproken in de Raden van Bestuur van zowel 

Eandis als van de distributienetbeheerders waarvoor Eandis als werkmaatschappij optreedt. 

Enerzijds behelst dit voorstel de fusie van de huidige 7 DNB’s tot één enkele 

distributienetbeheerder; anderzijds wordt hieraan de mogelijke intrede als aandeelhouder van een 

externe partner gekoppeld. Voor meer info verwijzen we naar de persmededeling die Eandis 

hierover verspreid heeft op 19 augustus 2015. 

In een arrest van 1 juli 2015 heeft het Brussels Hof van Beroep bevestigd dat de regionale 

energieregulator VREG bevoegd is voor de vaststelling van de regulatoire saldi van de DNB’s uit de 

periode 2010-2014. De DNB’s moeten deze regulatoire saldi nog steeds via de distributienettarieven 

recupereren. De VREG heeft op 30 juli 2015 evenwel de tariefvoorstellen van de DNB’s waarin de 

recuperatie van de saldi vanaf 1 oktober 2015 was verwerkt, geweigerd en stelt een recuperatie 

vanaf 1 januari 2016 voor. 

De VREG heeft op 1 juli 2015 de tariefvoorstellen van de DNB’s met doorrekening van de impact van 

de vennootschapsbelasting in de distributietarieven vanaf 1 augustus 2015 goedgekeurd. 

 

VOORUITZICHTEN 

Eandis verwacht voor de tweede jaarhelft van 2015 dat er, behoudens onverwachte economische of 

regelgevende ontwikkelingen,  geen substantiële afwijkingen zullen zijn ten opzichte van de gestelde 

financiële en budgettaire objectieven. De onderneming blijft intussen alle relevante financiële, 

economische en regelgevende  ontwikkelingen op de voet volgen. 

Het management verwacht in staat te zijn de beheersbare kosten en de algemene en 

bedrijfsspecifieke risico’s van de Eandis Economische Groep verder strikt onder controle te houden.  
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STATUS VAN DE RAPPORTERING 

Dit verkort geconsolideerd financieel verslag per 30 juni 2015 werd op 19 augustus 2015 door de 

Raad van Bestuur van Eandis goedgekeurd voor publicatie. 

De Commissaris van Eandis, EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen, heeft 

op 19 augustus 2015 een verslag over het beperkt nazicht opgesteld met betrekking tot de 

geconsolideerde halfjaarcijfers voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2015, waarin wordt 

verklaard dat de tussentijdse financiële informatie in alle materiële opzichten is opgesteld in 

overeenstemming met de International Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële 

verslaggeving” zoals goedgekeurd voor toepassing binnen de Europese Unie. 
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VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 

De ondertekenende personen verklaren dat, voor zover hen bekend, 

 de verkorte tussentijdse financiële overzichten van Eandis cvba en haar 
dochterondernemingen per 30 juni 2015 opgesteld zijn overeenkomstig de International 
Financial Reporting Standards (IFRS), en een getrouw beeld geven van het vermogen, 
van de financiële toestand en van de resultaten van de gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, en 

 het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie die daarin 
moet worden opgenomen. 

 

Melle, 28 augustus 2015 

 

Walter VAN DEN BOSSCHE, CEO 

David TERMONT, CFO 
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PROFIEL 

Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba,  Atrias cvba en 

Synductis cvba (samen de ‘Eandis-groep’ of de ‘Groep’) is het onafhankelijk bedrijf dat als 

werkmaatschappij exploitatietaken en openbaredienstverplichtingen voor elektriciteit en aardgas 

aan kostprijs uitvoert voor de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek en Sibelgas. Het resultaat van de Groep is dus zonder winst of verlies. 

 

BIJLAGE 

Verkorte tussentijdse IFRS financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 

2015: 

 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 

 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

 Verkorte geconsolideerde balans 

 Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 Geselecteerde toelichtingen 
 

 
 

 

 

CONTACT 

Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199  – B-9090 Melle 

BTW-nummer: BE 0477.445.084 

Pers 

Simon VAN WIJMEERSCH, tel. +32 9 263 45 54 - mail: simon.vanwijmeersch@eandis.be 

Investeerders 

Koen SCHELKENS, tel +32 9 263 45 04 - mail: koen.schelkens@eandis.be 
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Tussentijdse Financiële Overzichten 
 
 

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

(In duizenden EUR) Toelichting 
30 juni 

2015 
30 juni 

2014 

    Bedrijfsopbrengsten 
 

531.285  566.182  

Opbrengsten 1 523.284  558.811  

Overige operationele bedrijfsopbrengsten 
 

8.001  7.371  

    Bedrijfskosten 

 

-521.275  -563.949  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 
 

-39.164  -55.126  

Diensten en diverse goederen 2 -277.701  -290.263  

Personeelsbeloningen 3 -203.245  -216.586  

Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen 
 

-999  -1.821  

Overige operationele bedrijfskosten 
 

-166  -153  

    Bedrijfswinst   10.010  2.233  

    Financiële baten 4 54.298  41.885  

Financiële lasten 5 -59.351  -42.921  

    Winst vóór belasting   4.957  1.197  

    
Belastingen op het resultaat 

 
-4.957  -1.197  

    Resultaat over de verslagperiode  6 0  0  
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Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten 
 

(In duizenden EUR) Toelichting 
30 juni 

2015 
30 juni 

2014 

    Resultaat over de verslagperiode   0 0 

    Baten en lasten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen  
   

 
 

  Elementen die niet kunnen verplaatst worden naar de winst- en 
verliesrekening  

  Actuariële winsten (verliezen) te bereiken doel toegezegd-pensioenregeling 15 62.980 -20.805 
Actuariële winsten (verliezen) restitutierecht op te bereiken doel toegezegd-
pensioenregeling 15 -62.980 20.805 

        
Netto elementen die niet kunnen verplaatst worden naar de winst- en 
verliesrekening   0 0 

        
Totaalresultaat over de verslagperiode   0 0 
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Verkorte geconsolideerde balans 
 

(In duizenden EUR) Toelichting 
30 juni 

2015 
31 december 

2014 

    Vaste activa  3.773.114  3.851.797  

Immateriële activa 7 1.169  1.349  

Materiële vaste activa 8 2.812  3.474  

Investeringen in geassocieerde ondernemingen 9 11  5  

Overige beleggingen 9 1.073  1.092  

Restitutierecht op lange termijn pensioenverplichtingen 10 347.292  425.074  

Langetermijnvorderingen, andere 11 3.420.757  3.420.803  

 
 

  Vlottende activa   506.988  1.010.340  

Voorraden  44.054  34.199  

Handels- en overige vorderingen 12 343.683  967.235  

Vorderingen cashpoolactiviteiten 13 107.804  0  

Geldmiddelen en kasequivalenten  11.447  8.906  

    
  TOTAAL ACTIVA   4.280.102  4.862.137  

 
 

  EIGEN VERMOGEN  1.099  1.099  
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de 
vennootschap  20  20  

Aandelenkapitaal en reserves  20  20  

 
 

  Minderheidsbelangen  1.079  1.079  

 

 

  VERPLICHTINGEN  4.279.003  4.861.038  

Langlopende verplichtingen  3.740.844  3.817.437  

Leningen en overige financieringsverplichtingen 14 3.393.552  3.392.363  

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 15 347.292  425.074  

 
 

  Kortlopende verplichtingen  538.159  1.043.601  

Leningen en overige financieringsverplichtingen 14 159.680  0  

Handels- en overige schulden 16 344.667  201.958  

Schulden cashpoolactiviteiten 13 27.618  838.735  

Actuele belastingverplichtingen  6.194  2.908  

    TOTAAL PASSIVA   4.280.102  4.862.137  
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het 
eigen vermogen 
 

(In duizenden EUR) 
Aandelen-

kapitaal Reserves 

Eigen 
vermogen toe 

te rekenen aan 
de 

aandeelhouders 
van de 

vennootschap 

Minder-
heidsbe-

langen Totaal 

            
Totaal op 1 januari 2014 18 2 20 1.079 1.099 

      

Resultaat over de verslagperiode  0 0 0 0 0 

Niet-gerealiseerde resultaten 0 0 0 0 0 

Totaalresultaat over de verslagperiode  0 0 0 0 0 

            
Totaal op 30 juni 2014 18 2 20 1.079 1.099 

      

      Totaal op 1 januari 2015 18 2 20 1.079 1.099 

      Resultaat over de verslagperiode  0 0 0 0 0 

Niet-gerealiseerde resultaten 0 0 0 0 0 

Totaalresultaat over de verslagperiode  0 0 0 0 0 

            
Totaal op 30 juni 2015 18 2 20 1.079 1.099 
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

(In duizenden EUR) Toelichting 
30 juni 

2015 
30 juni 

2014 

    Resultaat over de verslagperiode 6 0  0  

Afschrijvingen immateriële activa  248  409  

Afschrijvingen materiële vaste activa  743  1.408  

Waardevermindering op vlottende activa (terugname -; toevoeging +)  8  4  

Min-/meerwaarde op realisatie handelsvorderingen  34  0  

Nettofinancieringslasten 4, 5 5.052  1.222  

Winst en verlies op vaste activa  0  75  

Wijzigingen kapitaalsubsidies  0  -186  

Belastingskosten (opbrengsten)  4.957  1.197  

Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal en 
personeelsbeloningen 

 
11.042  4.129  

Mutatie voorraden  -9.856  -1.004  

Mutatie handels- en overige vorderingen  648.155  5.596  

Mutatie handels- en overige schulden  118.143  -14.969  

Netto bedrijfskasstroom  756.442  -10.377  

Betaalde financiële lasten  -33.594  -11.538  

Ontvangen financiële baten  29.292  10.132  

Financiële korting op inkomende facturen  279  315  

Ontvangen (betaalde) winstbelastingen  -1.671  -2.358  

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  761.790  -9.697  

 

 

  Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa  0  15  

Verwerving immateriële activa  -68  -200  

Verwerving van materiële vaste activa  -82  -828  

Ontvangsten uit verkoop van overige beleggingen 9 140  0  

Ontvangsten (verwerving) langetermijnvorderingen  2  -14  

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -8  -1.027  

 
 

  Opgenomen leningen  0  613.926  

Mutatie financiële kortetermijnschulden   159.680  -226.317  

Mutatie cashpool  -918.921  675.638  

Verstrekking van langetermijnleningen  0  -625.000  

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -759.241  438.247  

 

 

  Netto beweging geldmiddelen  2.541  427.523  

 

 

  Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van de verslagperiode  8.906  4.996  

Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van de verslagperiode  11.447  262.519  

Kortetermijnbeleggingen - einde van de verslagperiode  0  170.000  

Totaal per balans - einde van de verslagperiode  11.447  432.519  
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Geselecteerde toelichtingen 
 

Informatie over de onderneming 
Eandis, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) is gevestigd in België, 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in het ondernemingsregister van Gent 
(afdeling Gent) onder het nummer 0477.445.084. Samen met haar dochterondernemingen De 
Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba en SYNDUCTIS cvba vormt ze de ‘Groep’. 
 
De aandeelhouders van Eandis cvba zijn zeven distributienetbeheerders (DNB’s) in het Vlaams 
Gewest (Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) die zowel elektriciteit als 
gas verdelen (de “Vlaamse DNB’s”). De hoofdopdracht van Eandis cvba is beperkt tot het 
ontwikkelen, beheren en onderhouden van de distributienetten voor elektriciteit op midden- en 
laagspanning en de distributienetten voor gas op midden- en lagedruk voor de Vlaamse DNB’s. 
De netinfrastructuur zelf blijft eigendom van de Vlaamse DNB’s. Ze zijn eveneens de houders van 
de erkenningen als netbeheerder voor elektriciteits- en gasdistributie uitgereikt door de Vlaamse 
energieregulator VREG.  
 
Eandis cvba is actief in 234 steden en gemeenten, overwegend in het Vlaams Gewest (België). 
De Groep stelde gedurende 2014 gemiddeld 4.645 personen tewerk. De onderneming voert haar 
exploitatietaken uit aan kostprijs zonder enige commerciële marge aan te rekenen aan de DNB’s. 
Dat betekent dat alle kosten worden doorgerekend aan de Vlaamse DNB’s volgens afgesproken 
toewijzingsregels. Elke maand factureert Eandis cvba elk van de Vlaamse DNB’s voor de 
geleverde operationele diensten. Het resultaat van de Groep is hierdoor zonder winst of verlies. 
 
De Vlaamse DNB’s hebben Eandis cvba aangewezen als hun werkmaatschappij in toepassing 
van het Vlaamse Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 
november 2010. Alle zeven Vlaamse DNB’s verkregen de toelating om een beroep te doen op de 
diensten van Eandis cvba als hun werkmaatschappij bij beslissing van de VREG van 24 februari 
2015. Voor meer informatie bezoek onze website: www.eandis.be. 
 
Eandis heeft sinds oktober 2011 een A1 rating (negatieve vooruitzichten - ‘outlook’) bekomen van 
‘Moody’s Investors Service Ltd.‘ (Moody’s). Deze rating werd bevestigd in december 2012 en 
december 2013. Deze rating werd laatst nog bevestigd op 2 december 2014. Hierdoor kan 
Eandis op de internationale financiële markten obligatieleningen uitgeven. 
 
Eandis geeft met succes obligaties uit in het kader van haar € 5 miljard Euro Medium Term Notes 
(EMTN)-programma. De opgenomen fondsen worden integraal doorgeleend aan de DNB’s, 
aandeelhouders, aan dezelfde voorwaarden als de uitgegeven obligatieleningen. De hieruit 
ontstane vorderingen voor de Groep worden opgenomen in de rubriek ‘Langetermijnvorderingen, 
andere’. 
 
Dit tussentijds verkort financieel verslag voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 
2015 werd op 19 augustus 2015 goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur en werd 
geauditeerd. 
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Belangrijkste opname- en waarderingsregels 
 
1. Conformiteitsverklaring 

Deze tussentijdse verkorte financiële verslaggeving over de zes maanden eindigend op 30 juni 
2015 is opgesteld overeenkomstig IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie.  
 
Ze bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moet dan ook 
gelezen worden samen met de IFRS geconsolideerde jaarrekening van de Eandis Groep voor het 
jaar afgesloten op 31 december 2014. 
 
 
2. Samenvatting van de voornaamste boekhoudprincipes 

De grondslagen voor de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële verslaggeving die 
gehanteerd werden, komen overeen met deze van 31 december 2014 met uitzondering van de 
nieuwe IFRS standaarden of interpretaties die van kracht zijn sinds 1 januari 2015. 
 
De nieuwe standaarden en interpretaties die van kracht zijn vanaf 1 januari 2015 hebben geen 
belangrijke invloed op de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten van de Groep. 
Deze standaarden en interpretaties die toepasbaar zijn voor het boekjaar beginnend op 1 januari 
2015 waren de volgende: 
 

 Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS-standaarden Cyclus 2011-2013 (uitgegeven op 12 
december 2013), van kracht vanaf 1 januari 2015 

 Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS-standaarden Cyclus 2010-2012 (uitgegeven op 12 
december 2013), van kracht vanaf 1 februari 2015 

 Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen (uitgegeven op 21 
november 2013), van kracht vanaf 1 februari 2015 

De Groep koos ervoor om standaarden, interpretaties of wijzigingen die werden gepubliceerd 
maar nog niet van kracht zijn, niet vroegtijdig toe te passen. 
De Groep zal de nieuwe standaarden, interpretaties of wijzigingen die van toepassing zijn op 
haar rekeningen volgen zodra ze van kracht worden. 
 
Vanaf 1 januari 2015 werd een nieuw boekhoudsysteem geïntroduceerd. Om tegemoet te komen 
aan nieuwe structuren (future proof) werden aanpassingen aangebracht aan het 
rapporteringsmodel. Bepaalde transacties worden nu in Eandis opgenomen daar waar deze 
voorheen in de DNB’s werden geboekt zoals de facturatie aan de klanten (exclusief sociale 
leveranciers), alle transacties m.b.t. groene energie (Groenestroomcertificaten en warmtekracht 
certificaten), de oprichting van de btw-eenheid in Eandis en de toepassing van aangepaste 
allocaties. Deze aanpassingen hebben uiteraard hun impact op bepaalde posten van de balans 
en verschuivingen in posten van de winst- en verliesrekening, zonder echter een effect te hebben 
op het algemene resultaat dat op nul blijft, als gevolg van het principe van integrale doorrekening 
van kosten aan de Vlaamse distributienetbeheerders. 
 
 
3. Gebruik van ramingen en veronderstellingen 
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met IFRS vereist dat het 
management beoordelingen, inschattingen en veronderstellingen maakt die een invloed kunnen 
hebben op de gerapporteerde cijfers, zowel in de balans als de winst- en verliesrekening. 
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De uiteindelijke resultaten kunnen afwijken van de gemaakte inschattingen. 
Bij het opstellen van deze tussentijdse geconsolideerde financiële staten zijn de voornaamste 
beoordelingen van het management bij de toepassing van de waarderingsregels van de 
onderneming alsook de belangrijkste bronnen om onzekerheid in te schatten dezelfde als deze 
die van toepassing waren op de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 
december 2014. 

 
 

Commentaren bij de financiële staten 
 
1. Opbrengsten 

De opbrengsten dalen met 35.527 k euro ten opzichte van de eerste zes maanden van 2014 en 
bedragen 523.284 k euro. 
Ze weerspiegelen de daling in alle kostenrubrieken, die integraal worden doorgerekend aan 
voornamelijk de distributienetbeheerders, aandeelhouders. 
 
 
2. Diensten en diverse goederen  

De diensten en diverse goederen bedragen 277.701 k euro ten opzichte van 290.263 k euro in de 
eerste zes maanden van 2014. 
De kosten voor rationeel energiegebruik (REG) stijgen van 28.102 k euro in juni 2014 tot 37.498 k 
euro in juni 2015. 
 
 
3. Personeelsbeloningen 

Voor de eerste zes maanden van 2015 bedragen de kosten voor personeelsbeloningen 203.245 
k euro, een daling van 13.341 k euro tegenover juni 2014. Deze daling is het gevolg van de 
daling in de bijdragen voor pensioenen en de lichte daling in alle andere posten. 
 
 
4. Financiële baten 

De financiële baten stijgen tot 54.298 k euro, een toename van 12.413 k euro voornamelijk als 
gevolg van de te ontvangen interesten op het toenemend aantal leningen verstrekt aan de 
distributienetbeheerders (+ 13.132 k euro). 
Als gevolg van de verkoop van de participatie in KIC InnoEnergy werd een opbrengst van 127 k 
euro opgenomen (zie ook toelichting ‘Overige beleggingen’). 
 
 
5. Financiële lasten 

De financiële lasten stijgen tot 59.351 k euro, een toename van 16.430 k euro voornamelijk als 
gevolg van het aanleggen van provisies voor te betalen interesten op de obligatieleningen (+ 
13.132 k euro), de gespreide opname van kosten voor uitgifte van obligatieleningen (issuance en 
maintenance fee m.b.t. het EMTN-programma – zie toelichting ‘Leningen op lange en korte 
termijn’), interesten op overige financieringsverplichtingen met de banken en cashpoolactiviteiten 
met de distributienetbeheerders. 
De andere financiële lasten bevatten de diverse bankkosten, de interestkosten van de 
huurverplichtingen en de personeelsverplichtingen. 
 
 
6. Het resultaat is steeds zonder winst of verlies. 
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7. Immateriële activa 

De Groep rapporteert immateriële activa voor 1.169 k euro op eind juni 2015, een daling van 180 
k euro tegenover eind december 2014 voornamelijk als gevolg van de afschrijvingen. 
Deze post bevat voornamelijk software licenties. 
 
 
8. Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa dalen van 3.474 k euro op eind december 2014 tot 2.812 k euro 
voornamelijk als gevolg van de afschrijvingen. 
 
 
9. Overige beleggingen 

Deze post daalt van 1.092 k euro op eind december 2014 tot 1.073 k euro in juni 2015. 
Op 11 november 2014 werd een verkoopovereenkomst getekend waarbij Eandis cvba de 
aandelen van 10 k euro in KIC InnoEnergy verkoopt ten laatste op 31 december 2014, maar 
effectief op 14 februari 2015. De verkoopprijs bedroeg 137 k euro en de winst werd 
gerapporteerd als een financiële opbrengst (127 k euro).  
De participatie van Eandis in Synductis werd niet meer opgenomen onder deze post aangezien 
het aandeel van de sector ‘Telecom’ werd overgedragen aan Proximus in het kader van haar 
toetreding tot Synductis.  
Het aandeel van Eandis in Synductis daalt van 50 % tot 33 % welke is opgenomen als een 
‘Investering in geassocieerde deelnemingen’ voor een bedrag van 6 k euro. 
 
 
10. Restitutierecht op lange termijn personeelsverplichtingen 

Deze post daalt van 425.074 k euro tot 347.292 k euro of met 77.782 k euro als gevolg van de 
daling van de voorziening voor personeelsbeloningen met ditzelfde bedrag. 
 
 
11. Langetermijnvorderingen, andere 

Deze rubriek bevat voornamelijk de vorderingen voor een bedrag van 3.420.757 k euro ten 
opzichte van de distributienetbeheerders die ontstaan zijn naar aanleiding van het doorlenen van 
de gelden opgehaald bij de uitgifte van de obligatieleningen (stand alone, retail en EMTN) door 
Eandis sinds 2010. 
Deze leningen worden verstrekt aan de distributienetbeheerders aan dezelfde voorwaarden als 
de opgenomen leningen door Eandis (Zie toelichting ‘Leningen op lange en korte termijn’). 
 
 
12. Handels- en overige vorderingen 

De handels- en overige vorderingen bedragen 343.683 k euro, een daling met 623.552 k euro in 
vergelijking met december 2014. 
De daling is enerzijds toe te schrijven aan de vereffening van de vordering ter waarde van 
910.624 k euro die Eandis betaalde op 29 december 2014 in naam en voor rekening van de 
openbare besturen (gemeenten en steden) in het kader van de afkoop van de DNB aandelen in 

bezit van Electrabel en anderzijds een stijging van de vorderingen ten opzichte vande DNB’s met 
199.233 k euro als gevolg van het feit dat de distributienetbeheerders de facturen m.b.t. de 
doorrekening van de kosten contant hadden betaald op jaareinde en op eind juni de facturen op 
vervaldag zullen betalen. 
In de stijging van de overige vorderingen is een terug te vorderen bedrag aan btw opgenomen 
van 38.984 k euro. Sinds 1 januari 2015 is er voor Eandis, De Stroomlijn, Synductis en de DNB’s 
een btw-eenheid opgericht. Hierdoor worden alle saldi t.o.v. de btw-administratie in Eandis 
opgenomen en gebeurt de recuperatie of doorstorting via een rekening-courant tussen de 
deelnemers van de btw-eenheid. 
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De geboekte waardevermindering op handelsvorderingen bedraagt 45 k euro in juni 2015 
tegenover 22 k euro in juni 2014. 
 
13. Vorderingen en schulden cashpoolactiviteiten 

Enerzijds belopen de vorderingen op de distributienetbeheerders 107.804 k euro op juni 2015 ( 0 
k euro op einde december 2014); anderzijds is een schuld opgenomen van 27.618 k euro 
(838.735 k euro op einde december 2014). 
De daling van de schuld t.o.v. de DNB’s is het gevolg van de afwikkeling van de uittreding van de 
voormalige privépartner Electrabel uit de DNB’s. 
 
 
14. Leningen op lange en korte termijn 
 

(In duizenden EUR) 
30 juni 

 2015 
31 december 

2014 

   Leningen op lange termijn 3.393.552 3.392.363 

   Commercial paper 101.800 0 

Fixed loans/Bankschulden 57.880 0 

Leningen op korte termijn 159.680 0 

   Totaal 3.553.232 3.392.363 

 
Leningen op lange termijn 

Deze post bevat de schulden met betrekking tot de uitgifte van obligatieleningen en private 
plaatsingen sinds 2010. 
De beweging t.o.v. 2014 is te wijten aan de gespreide opname van het agio/disagio over de 
looptijd van de obligatielening. 
 
De uitgiftes van obligatieleningen vinden hoofdzakelijk plaats onder het 5 miljard euro EMTN- 
programma. 
Eandis heeft hiervoor sinds oktober 2011 een “A1” rating bekomen van ‘Moody’s’ waarbij de 
vooruitzichten (outlook) in december 2014 van stabiel naar negatief werden gebracht door de 
gestegen financieringsbehoeften van de DNB’s om onder andere de exit van Electrabel, 
aandeelhouder voor 21% van de DNB’s, te betalen. 
De obligatieleningen noteren op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg en de 
uitgiftes sinds november 2012 op de gereglementeerde markt van Euronext en Alternext Brussel. 
Alle uitstaande leningen zijn uitgedrukt in euro en hebben een vaste interestvoet. 
Voor alle leningen stellen de distributienetbeheerders (aandeelhouders van de Groep) zich elk 
garant op een niet-hoofdelijke en niet-solidaire basis maar beperkt tot hun proportioneel aandeel 
in het kapitaal van Eandis. 
Alle gelden van de obligatieleningen worden volledig doorgeleend aan de 
distributienetbeheerders aan dezelfde voorwaarden als de uitgegeven obligatieleningen. De 
hieruit ontstane vorderingen voor de Groep worden opgenomen als ‘Langetermijnvorderingen, 
andere’. 
De distributienetbeheerders nemen deze fondsen op voornamelijk als financiering voor hun 
continue investeringen in de netten voor elektriciteit en gas, voor herfinancieringsdoeleinden en 
als vergoeding aan Electrabel in het kader van haar uittreding uit het aandelenkapitaal van de 
DNB’s. 
 
Gedurende de eerste helft van 2015 werden geen bijkomende leningen uitgegeven.  
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Het kapitaal van de leningen is betaalbaar op de vervaldatum. 
Van het 5 miljard euro EMTN-programma werd tot 30 juni 2015 in totaal voor 2.660,5 miljoen 
euro uitgegeven of voor 53,21 % (onveranderd t.o.v. december 2014). 
 
Leningen op korte termijn 

Deze post bevat het kortlopend deel van de leningen op lange termijn en de bankleningen op 
korte termijn. 
 
De Groep beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: 
 

(in duizenden EUR) 
Vervaldag 
opnames 

Beschikbaar 
bedrag 

Opgenomen 
bedrag 

Niet 
gebruikt 

bedrag 
Gemiddelde 
intrestvoet* 

      Commercial paper 
 

522.000 0 522.000 
 Fixed loans/bankschulden Dagelijks 200.000 0 200.000 

 Fixed loans 
 

100.000 0 100.000 
 

      Totaal op 31 december 2014   822.000 0 822.000   

      

Commercial paper 

31/07/2015 
& 

30/09/2015 522.000 101.800 420.200 0,14% 

Vaste voorschotten 
 

200.000 0 200.000 
 Fixed loans/bankschulden Dagelijks 200.000 57.880 142.120 0,60% 

Fixed loans 
 

100.000 0 100.000 
 

      Totaal op 30 juni 2015   1.022.000 159.680 862.320   

 
* De gemiddelde intrestvoet van de opgenomen bedragen op het einde van de periode 

 
De bewegingen van de lange en korte termijn leningen kunnen als volgt geanalyseerd 

worden: 
 

(In duizenden EUR) 
30 juni 

 2015 
31 december  

2014 

   Saldo op 1 januari 3.392.363 2.341.768 

   Opname leningen op lange termijn 0 1.274.998 

Mutatie leningen op lange termijn 1.189 1.914 

Opname leningen op korte termijn 159.680 0 

Terugbetaling leningen op korte termijn 0 -226.317 

   Totaal 3.553.232 3.392.363 

 
 
De reële waarde van de leningen is opgenomen in de toelichting ‘Financiële instrumenten: risico’s 
en reële waarde’. 
 
 
15. Voorzieningen voor personeelsbeloningen  

De voorzieningen voor personeelsbeloningen dalen van 425.074 k euro met 77.782 k euro tot 
347.292 k euro. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de 
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veronderstellingen: een stijgende disconteringsvoet, de verdere daling van de inflatievoet en de 
opname van de winst op beleggingen van de pensioenplannen. 
 
 
16. Handels- en overige schulden 

De handels- en overige schulden bedragen 344.667 k euro t.o.v. 201.958 k euro op einde 2014. 
De toename van 142.709 k euro is het gevolg van enerzijds een stijging van de handelsschulden 
en anderzijds een toename van de overige schulden door het aanleggen van bijkomende 
provisies voor toe te wijzen personeelskosten, te betalen interesten van de obligatieleningen en 
de verrekening van btw in het kader van de btw-eenheid. 
 
 
17. Financiële instrumenten: risico’s en reële waarde 
 
Risico’s 

Eandis volgt op een systematische manier de potentiële risico’s op via de ‘integraal risicobeheer’ 
methodiek. Het functioneren van de Groep als werkmaatschappij voor de 
distributienetbeheerders beperkt in sterke mate de risico’s en eventuele negatieve gevolgen. 
 
Meer gedetailleerde informatie omtrent de risico’s van de Groep en haar aandeelhouders is 
opgenomen in de IFRS geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2014 en het prospectus 
van 25 november 2014 m.b.t. het gegarandeerd Euro Medium Term Note programma. Deze 
informatie kan geraadpleegd worden op de website van Eandis www.eandis.be. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de financiële activa en passiva wordt gedefinieerd als het bedrag waartegen 
het instrument zou kunnen worden geruild in een lopende transactie tussen bereidwillige partijen, 
en niet in een gedwongen verkoop of liquidatieverkoop. 
 

(In duizenden EUR) 
30 juni  

2015 
31 december 

2014 

   Overige beleggingen 1.208 1.330 

Geldmiddelen en kasequivalenten 11.447 8.906 

Totaal 12.655 10.236 

   Leningen op lange termijn 3.765.106 3.848.527 

Leningen op korte termijn 159.680 0 

Totaal 3.924.786 3.848.527 

 
De reële waarde hiërarchie 
De reële waarde van alle financiële instrumenten behoort tot het niveau 1. Dit betekent dat de 
waardering gebaseerd is op genoteerde marktprijzen in een actieve markt. De niet-genoteerde 
leningen (uitgifte private plaatsingen) worden opgenomen aan hun nominale waarde. 
 
De reële waarde van de genoteerde obligatieleningen, uitgegeven voor een totaal bedrag van € 
2.980,5 miljoen, evolueert in functie van de marktrente. Op 30 juni 2015 bedraagt de reële 
waarde € 3.325,1 miljoen en verschilt van de terugbetalingswaarde en de boekwaarde. De reële 
waarde werd bekomen op basis van de indicatieve noteringen op Bloomberg (Bloomberg is een 
vooraanstaande nieuwssite voor zakelijke en financiële markten, het levert wereldwijd 
economisch nieuws, koersen van futures, aandelenkoersen e.a.). 
 
Er zijn geen bewegingen tussen de verschillende niveaus gedurende de periode. 

http://www.eandis.be/


 
 

Eandis Groep – IFRS rapport - Halfjaarresultaten 2015  15 / 16 

 
 
18. Belangrijke gebeurtenissen gedurende de rapporteringperiode 

Op 1 januari 2015 werd de samenstelling van het Managementcomité aangepast naar aanleiding 
van de pensionering van de heren Frank Demeyer en Luc Desomer. De Heer Verlinden Werner 
werd aangesteld als lid van het Managementcomité, verantwoordelijk voor Personeels- en 
Organisatiebeheer. De heer Desomer werd vervangen door twee Senior Managers: mevrouw 
Isabel Van Cutsem, verantwoordelijk voor Communicatie, en de heer Wouter Blomme, 
verantwoordelijk voor Public Affairs en Evenementen.  
 
Hernieuwing van de toestemming voor de werkmaatschappij 
Op 24 februari 2015 besliste de Vlaamse energieregulator VREG om toestemming te verlenen 
aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 
om een beroep te doen op de diensten van Eandis cvba als werkmaatschappij voor elektriciteit. 
Deze toestemming geldt vanaf 5 september 2014 voor een periode van twaalf jaar. 
 
Op 16 januari 2015 heeft een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 
Synductis een statutenwijziging goedgekeurd, waardoor onder meer een zevende sector 
“Coördinatie” (met aandelen “B”) werd toegevoegd, wijzigingen aan de bepalingen inzake het 
kapitaal en de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur werden doorgevoerd. Deze 
statutenwijziging werd notarieel bekrachtigd op 21 januari 2015. 
Op 14 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur van Eandis akte genomen van de 
toetredingsbeslissing van de NV van publiek recht Belgacom (optredend onder de naam 
Proximus) en de overdracht door Eandis van de Synductis-aandelen voor de activiteit ‘telecom’ 
aan deze nieuwe Synductis-vennoot goedgekeurd.  
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 16 januari 2015 heeft de nodige 
beslissingen getroffen om de toetreding van Belgacom/Proximus mogelijk te maken. De notariële 
bekrachtiging volgde op 21 januari 2015. 
 
Op 26 maart 2015 neemt Eandis 22 milieubewuste aardgasvoertuigen voor haar meteropnemers 
in gebruik. Dit past binnen de strategie om de eigen uitstoot van schadelijke stoffen te 
verminderen, onder meer door de vloot bedrijfsvoertuigen te vergroenen. 
 
Op 1 april 2015 werd beslist om Indexis te integreren binnen Eandis. 
Aangezien de werking van Atrias vermoedelijk pas op 1 januari 2018 zal starten, moet Indexis 
langer instaan voor de dienstverlening aan de DNB’s en haar werkmaatschappijen. Rekening 
houdend met de interne ontwikkelingen binnen Indexis en hun resterende opdracht in een 
verlengd tijdsperspectief werd beslist om Indexis te integreren in Eandis, via een fusie door 
overneming in december 2015 maar met ingang vanaf 1 januari 2016. 
 
Eandis, als werkmaatschappij voor de distributienetbeheerders, focust zich op het uitwerken van 
de verschillende strategische doelstellingen waarbij verschillende transacties in 2015 zullen 
uitgevoerd worden of voorzien worden: 

 de fusie van de DNB’s als statutenwijziging,  
 de toetreding van een privépartner als statutenwijziging binnen de (gefuseerde) DNB, 
 de toetreding van nieuwe vennoten tot Synductis. 

 
Verder besliste Eandis om 

 deel te nemen aan het Smart City project ‘SHARED’ van de stad Gent waarbij 350 
woongelegenheden op de site “Groene Briel” worden gerenoveerd en de conversie van 
twee brown fields wordt gerealiseerd door de bouw van 500 woongelegenheden NZE 
(nearly zero emission) op de site “Tondelier” en 400 woongelegenheden op de site “Oude 
dokken/Schipperskaai” 
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 deel te nemen aan het Mobimix-project dat zal starten in juli 2015. Met Mobimex willen 
de projectpartners de drempel voor verduurzaming van mobiliteit wegnemen door een 
beperkt aantal Oost-Vlaamse bedrijven en lokale besturen te begeleiden om concrete 
stappen te zetten op het vlak van duurzame mobiliteit. Daarbij wil Eandis haar rol als 
facilitator voor lokale besturen en bedrijven bestendigen, communiceren over de 
leerpunten en een positief imago uitdragen van Eandis als duurzaam bedrijf en als 
voorloper op vlak van duurzame mobiliteit 

 deel te nemen aan de Raad van Bestuur van Energik, een vzw die zich bezighoudt met 
de promotie van technologie voor rationeel energiegebruik en van duurzaam energie- en 
milieubeheer. 
 

 
 
19. Transacties met verbonden partijen 

De aard van de transacties met het Managementcomité, de bestuurders en andere verbonden 
partijen tijdens de eerste helft van 2015 verschillen niet wezenlijk van de transacties zoals 
opgenomen in het jaarverslag van 2014. 
 
 


