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Eandis werkt voort aan een grondige herschikking van de organisatie‐ en
aandeelhoudersstructuur van de Eandis Economische Groep. Meest opvallend zijn de fusie
van de zeven voormalige distributienetbeheerders tot Eandis Assets en het akkoord met
State Grid Europe Ltd. als nieuwe aandeelhouder in Eandis Assets (beide transacties onder
voorbehoud van vervulling van een aantal opschortende voorwaarden). Eandis cvba wijzigt
haar naam in Eandis System Operator cvba.



De eerste warmteprojecten (Roeselare, Kuurne/Harelbeke, Turnhout) krijgen vorm.



Eandis en Infrax komen de oprichting van een gezamenlijk dochterbedrijf voor de slimme
meter‐ketting overeen.



Eandis en het Vlaams Energiebedrijf gaan – elk binnen hun bevoegdheden en met respect
voor de energiewetgeving ‐ samenwerken voor energiedienstverlening aan de Vlaamse
lokale besturen.



Een externe audit van alle processen van Eandis leidt tot een ISO9001:2015 certificering.



Eandis onderschrijft de engagementsverklaring voor een Vlaamse Energievisie en
Energiepact.



Eandis bereidt zich voor op de tariefmethodologie 2017‐2020, die de Vlaamse regulator
VREG uitwerkt voor de distributienettarieven elektriciteit en gas.



Synductis toont in de praktijk aan welke mogelijkheden en voordelen synergie over
verschillende nutsbedrijven heen biedt. De Watergroep treedt toe tot Synductis.

De Eandis‐groep omvat Eandis System Operator cvba, haar geconsolideerde dochterondernemingen De Stroomlijn cvba,
Atrias cvba en Synductis cvba. Vanaf 1 januari 2016 is de vroegere onderneming Indexis cvba volledig geïntegreerd in
Eandis System Operator cvba en maakt dus geen deel meer uit van de consolidatiekring.
Alle vergelijkingen gelden ten opzichte van de cijfers per 30 juni 2015, tenzij anders aangegeven.
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Onder de naam ‘Doorbraak‐FIT’ blijft Eandis met concrete acties inzetten op maximale
efficiëntie.



De daling in het personeelsaantal van Eandis System Operator zet zich door.



Een dodelijk arbeidsongeval van een eigen medewerker overschaduwt de veiligheidscijfers.



Eandis ontwikkelt talrijke initiatieven voor haar partners, de Vlaamse steden en gemeenten,
om hun klimaatdoelstellingen te behalen en energiearmoede effectief tegen te gaan.



Eandis behaalt opnieuw het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.



De bedrijfsopbrengsten voor de Eandis‐groep daalden met 3,1 %, terwijl de bedrijfskosten
een daling kenden van 3,0%.



Nulresultaat, aangezien alle kosten integraal worden doorgerekend
distributienetbeheerders volgens het principe van ‘werking aan kostprijs’.
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MANAGEMENTVERSLAG
Tijdens het eerste semester van 2016 kreeg de grondige herschikking van de Eandis Economische
Groep verder vorm. Er zijn verschillende luiken aan deze herschikking.
De aandeelhouders van de zeven voormalige distributienetbeheerders (DNB’s) hadden al in 2015
beslist tot fusie in één enkele entiteit, de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets. Wel hadden
ze aan de totstandkoming van deze fusie enkele opschortende voorwaarden gekoppeld, onder meer
wat betreft de heroriëntering van de vijf Waalse gemeenten die deelnemer waren in ex‐DNB
Gaselwest en het behoud van individuele tarieven per ex‐DNB zolang de recuperaties van saldi uit
het verleden niet volledig waren voltooid. Op datum van 31 augustus 2016 zijn nog niet alle
opschortende voorwaarden vervuld, zodat de fusie tot Eandis Assets thans nog geen volledige
juridische uitwerking heeft gekregen.
In dit kader werd de naam van de werkmaatschappij Eandis cvba gewijzigd in Eandis System
Operator cvba, wat de opdracht van de onderneming onderstreept.
Naast de vermelde fusie van de DNB’s hadden de aandeelhouders van Eandis Assets midden 2015
ook principieel beslist het kapitaal van Eandis Assets open te stellen voor inbreng van een private
partner. Het management van Eandis System Operator is daarop de procedure gestart om een
passende private partner aan te trekken. Op 27 april 2016 keurde het Vlaams Parlement een
decreet3 goed waardoor Vlaamse opdrachthoudende verenigingen in de sectoren energie en afval,
binnen bepaalde grenzen privékapitaal kunnen aantrekken. Daartoe werd de specifieke rechtsvorm
van de ‘opdrachthoudende vereniging met private deelname’ in het leven geroepen.
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Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juni 2016.
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Eandis heeft bij een zeventigtal kandidaten gepolst naar hun mogelijke interesse om een
kapitaalparticipatie van 14% in Eandis Assets te nemen. Dit leidde tot een ‘long list’ met 21
kandidaten. Na een eerste informatieronde hebben vijf partijen begin februari 2016 een niet‐
bindend bod ingediend. Vier kandidaat‐investeerders werden uiteindelijk toegelaten tot de tweede
fase. Op 27 mei 2016 ontving Eandis drie bindende biedingen. Na grondige analyse van deze
biedingen werd State Grid Europe Limited (SGEL) begin juni 2016 aangeduid als ‘preferred bidder’.
De onderhandelingen met de geprefereerde bieder werden succesvol afgerond op 29 juni 2016 met
de ondertekening van een Toetredings‐ en Deelnemersovereenkomst tussen enerzijds Eandis
Assets en Eandis System Operator en anderzijds State Grid Europe Limited en State Grid
International Development (SGID). State Grid International Development is de moederonderneming
van SGEL, waarborgt alle engagementen van SGEL en is verantwoordelijk voor alle participaties
buiten China van het nutsbedrijf State Grid Corporation of China (SGCC).
Op 30 juni 2016 zijn de provincies Antwerpen en Oost‐Vlaanderen uit de distributienetbeheerder
Eandis Assets getreden. Dit ging gepaard met een vermindering van het eigen vermogen van Eandis
Assets met 38,4 miljoen euro. Met deze stap anticipeerden beide provinciebesturen op een
verplichting uit de Vlaamse wetgeving die de uitstap van provincies uit intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden oplegt tegen uiterlijk 31 december 2018.
Op 1 juli 2016 zijn de financieringsverenigingen (FIC’s)4 toegetreden tot Eandis Assets met een
totale kapitaalinbreng van 100 miljoen euro. Deze financieringsverenigingen verzorgen ‐ in opdracht
van de deelnemende Vlaamse gemeentebesturen ‐ de voorfinanciering en het beheer van hun
strategische participaties in de energiesector.
Inmiddels krijgen de eerste projecten voor warmtenetten vorm. In Roeselare wordt een bestaand
warmtenet vanuit de afvalverbrandingsinstallatie MIROM uitgebreid met drie nieuwe vertakkingen.
In de West‐Vlaamse gemeenten Kuurne en Harelbeke wordt een warmteproject uitgewerkt langs
beide Leie‐oevers. In Turnhout (wijk Niefhout, 600 wooneenheden) zal een modern warmtenet
onderdeel vormen van een stadsrenovatieproject. Eandis beschouwt warmte als een valabel
alternatief voor de klassieke gasnetten op voorwaarde dat een aantal belangrijke randvoorwaarden
vervuld is.
De samenwerking met Infrax wordt intenser. Door samenwerking proberen beide netoperatoren
hun kostenefficiëntie te verhogen. Een eerste concreet project wordt de samenwerking in het
project ‘slimme meters’. Eandis en Infrax zullen in verschillende werkgroepen evalueren op welke
domeinen synergie kan worden gevonden. De eerste bevindingen en aanbevelingen worden
verwacht in de loop van de tweede jaarhelft van 2016.
Na een externe audit van het kwaliteitsmanagementsysteem van Eandis en alle Eandis‐processen,
werd het ISO 9001:2015‐certificaat uitgereikt. Dit onderstreept nogmaals de grote zorg die Eandis
besteedt aan de kwaliteit van haar processen binnen de filosofie van operationele excellentie.
Synductis, een gezamenlijk initiatief van acht nutsbedrijven uit diverse sectoren, heeft in de eerste
jaarhelft 2016 duidelijk zijn bestaansrecht en meerwaarde aangetoond. Een mooi voorbeeld van hoe
Synductis tewerk gaat, is de werf ‘Sint‐Maarten’ in Mechelen. Met Synductis als coördinerend
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Deze FIC’s zijn Fingem, IKA, Finiwo, Finilek, IBG, Figga en Finea.
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projectleider voor de nutswerken voor de nieuwbouw van het Algemeen Ziekenhuis Sint‐Maarten
wordt een maximale coördinatie en synergie tussen elektriciteit, aardgas, telecom en water
gerealiseerd: minder hinder, minder kosten, meer eenvoud en een snellere afhandeling zijn het
resultaat. De Watergroep (drinkwater en riolering) is inmiddels toegetreden tot Synductis, wat de
slagkracht van deze laatste nog verhoogt.
Iedereen kan sinds april 2016 via de Eandis‐website (www.eandis.be) opzoeken welke werken Eandis
uitvoert. Het gaat om zo’n 150.000 grotere en kleine werven per jaar. Deze communicatietool
‘werven’ vormt een aanvulling op de eerder gelanceerde online tool met informatie over geplande
en ongeplande stroomonderbrekingen.
Op 1 januari 2016 is de dochteronderneming Indexis cvba volledig geïntegreerd in Eandis System
Operator. Het personeel van Indexis is overgenomen door Eandis System Operator. Indexis zelf heeft
opgehouden te bestaan vanaf 1 januari 2016.
De Vlaamse energieregulator VREG heeft in het eerste semester van 2016 de formele consultatie
voor de tariefmethodologie elektriciteit en gas voor de tarifaire periode 2017‐2020 opgestart. De
uitkomst van de procedure tot vaststelling van deze tariefmethodologie zal sterk bepalend zijn voor
de inkomsten van Eandis Assets in de bedoelde periode 2017‐2020. De recuperatie van de
openstaande saldi uit het verleden vormt een specifiek aandachtspunt voor Eandis.
De Vlaamse regering heeft de ambitie om het energiesysteem koolstofarmer te maken, wat aansluit
op de klimaat‐ en energiedoelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs COP21 zijn opgenomen.
In de komende jaren wordt Eandis met haar expertise een belangrijke partner voor de Vlaamse
overheid om deze energievisie in de praktijk om te zetten en de energietransitie te realiseren.
Daarom heeft Eandis, samen met een dertigtal andere actoren, de engagementsverklaring voor een
Vlaamse Energievisie en Energiepact ondertekend op 16 juni 2016.
Zowel Eandis als het Vlaams Energiebedrijf (VEB) bieden lokale besturen allerlei diensten rond
energie‐efficiëntie aan. Beide partijen hebben nu op basis van ieders bevoegdheden en in het volste
respect voor de energiewetgeving een afsprakenprotocol uitgewerkt over hun taakverdeling. VEB zal
voortaan als aankoopcentrale instaan voor energieaanbestedingen, Eandis zal de energiediensten
aan de lokale besturen verzorgen.
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe openbaredienstverplichting opgelegd aan de DNB’s. Zij
zullen tussen 2016 en 2020 moeten instaan voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische
voertuigen.
Eandis neemt tal van initiatieven rond duurzaamheid, klimaatdoelstellingen en energiearmoede.
De opvallendste elementen zijn de principiële keuze voor led in openbare verlichting, de actieve
promotie en ondersteuning van elektrische mobiliteit, de medewerking aan het energiearmoedeplan
van de Vlaamse Regering, en de plannen voor een duurzame gebiedsontwikkeling van de Eandis‐site
en het Keerdok in Mechelen. In Bornem legt Eandis een ecobos aan: hoe meer CO2 Eandis bespaart,
onder meer door duurzame verplaatsingen, hoe meer bos wordt aangeplant.
Voor de tweede maal op rij heeft Eandis het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen behaald. Deze
onderscheiding onderstreept de vele inspanningen die Eandis vanuit haar strategische visie levert
om op een duurzame manier en in nauw overleg met al haar belanghebbenden haar opdrachten uit
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te voeren. Vooral de acties rond milieubeheer en de duurzame inzet van de eigen medewerkers
werden sterk geapprecieerd.
Eandis System Operator telde op 30 juni 2016 4.027 personeelsleden of 3.855,00 voltijds
equivalenten (VTE’s). Dit betekent een verdere daling met 62 eenheden (‐1.5%) ten opzichte van het
cijfer op einde juni 2015, en dit ondanks de overname van 39 Indexis‐medewerkers op 1 januari
2016. De geregistreerde daling in het aantal medewerkers van Eandis System Operator zet een
evolutie verder die zich reeds sedert 2013 aftekent. De hele Eandis‐groep telde op 30 juni 2016 in
totaal 4.297 personeelsleden (4.098,20 VTE’s).
Op 5 februari 2016 kwam een personeelslid van Eandis om het leven bij een arbeidsongeval in Ieper.
Dit gebeurde bij een technische interventie aan een verdeelkast voor laagspanning. Het onderzoek
naar de precieze omstandigheden van dit ongeval is in handen van de bevoegde overheid. Dit
jammerlijk ongeval toont nogmaals aan dat veiligheid een absolute prioriteit moet zijn in de
exploitatie van de distributie‐infrastructuur.
Eandis is gestart met een aanbod ‘open data’. Anonieme, gegroepeerde verbruiksdata worden vrij
en gratis ter beschikking gesteld. Deze data kunnen mee de innovatie op de energiemarkt en de
ontwikkeling van nieuwe diensten en producten ondersteunen.

RISICOFACTOREN
De risicofactoren zoals die beschreven werden in het jaarverslag van Eandis over 2015 en het EMTN‐
basisprospectus van 25 november 2014, bleven geldig voor het eerste semester van 2016.
Zoals toegelicht in het Managementverslag hierboven, werd een beperkt aantal opschortende
voorwaarden gekoppeld aan de totstandkoming van de fusie tot Eandis Assets. Indien één of meer
van de nog openstaande opschortende voorwaarden alsnog niet vervuld zouden zijn tegen het
jaareinde van 2016, kan dit de realisatie van de ééngemaakte distributienetbeheerder Eandis Assets
in het gedrang brengen.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN DE VERSLAGPERIODE
Op 25 augustus 2016 heeft de regulator VREG haar beslissing van 24 augustus 2016 tot vaststelling
van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas voor de reguleringsperiode 2017‐
2020 (BESL‐2016‐09) gepubliceerd. In deze tariefmethodologie werden enkele parameters die aan
de basis zullen liggen van de distributienettarieven van de DNB’s in 2017, neerwaarts herzien in
vergelijking met de tariefmethodologie 2015‐2016.

VOORUITZICHTEN
Op 3 oktober 2016 zullen statutenwijzigingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Buitengewone Algemene Vergaderingen van Eandis Assets en Eandis System Operator. Deze
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statutenwijzigingen houden verband met de fusie tot Eandis Assets en de toetreding van de
geselecteerde private partner tot Eandis Assets.
Eandis verwacht – na vervulling van de nog openstaande opschortende voorwaarden ‐ de effectieve
realisatie van de fusie van de voormalige distributienetbeheerders tot Eandis Assets en de
toetreding van State Grid Europe Limited in Eandis Assets af te ronden tegen einde 2016, uiterlijk
begin 2017.
Voorts verwacht Eandis voor de tweede jaarhelft van 2016 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, meer in het bijzonder
de werkzaamheden bij de VREG voor de uitwerking van het toegelaten inkomen elektriciteit en gas
voor de DNB’s voor 2017.
Het management verwacht in staat te zijn de evolutie van de kosten en de algemene en
bedrijfsspecifieke risico’s van de Eandis Economische Groep verder strikt onder controle te houden.

STATUS VAN DE RAPPORTERING
De Raad van Bestuur van Eandis System Operator heeft op 31 augustus 2016 dit verkort
geconsolideerd financieel verslag per 30 juni 2016 goedgekeurd voor publicatie.
De Commissaris van Eandis System Operator, EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Paul Eelen, heeft op 31 augustus 2016 een verslag over het beperkt nazicht opgesteld met
betrekking tot de geconsolideerde halfjaarcijfers voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016. In
dit verslag verklaart de Commissaris 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.

VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
De ondertekenende personen verklaren dat, voor zover hen bekend,
 de verkorte tussentijdse financiële overzichten van Eandis System Operator cvba en haar
dochterondernemingen per 30 juni 2016 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, 31 augustus 2016
Walter VAN DEN BOSSCHE, CEO
David TERMONT, CFO
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PROFIEL
Eandis System Operator cvba en haar geconsolideerde dochterondernemingen De Stroomlijn cvba,
Atrias cvba, 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 distributienetbeheerder Eandis Assets. Eandis Assets is de
opdrachthoudende vereniging die ontstond uit de fusie van de distributienetbeheerders Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.
Het resultaat van de Groep is ‐ omwille van het kostprijsprincipe ‐ zonder winst of verlies.

BIJLAGE
Verkorte tussentijdse IFRS financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni
2016:







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 System Operator 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

7

EANDIS SYSTEM OPERATOR GROEP

Tussentijdse Verkorte Geconsolideerde IFRS
Financiële Staten

30 juni 2016
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Inhoud

Tussentijdse Financiële Overzichten
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
Informatie over de onderneming
Belangrijkste opname- en waarderingsregels
Commentaren bij de financiële staten

Eandis System Operator Groep – IFRS rapport - Halfjaarresultaten 2016
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Tussentijdse Financiële Overzichten
Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
(In duizenden EUR)

Toelichting

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten

1

Overige operationele bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

30 juni
2016

30 juni
2015

515.030

531.285

504.816

523.284

10.214

8.001

-505.460

-521.275

-42.530

-39.164

Diensten en diverse goederen

2

-254.336

-277.701

Personeelsbeloningen

3

-206.510

-203.245

-1.869

-999

-215

-166

9.570

10.010

Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen
Overige operationele bedrijfskosten
Bedrijfswinst

Financiële baten

4

54.196

54.298

Financiële lasten

5

-59.520

-59.351

4.246

4.957

Winst vóór belasting

Belastingen op het resultaat

6

-4.246

-4.957

Resultaat over de verslagperiode

7

0

0

Eandis System Operator Groep – IFRS rapport - Halfjaarresultaten 2016
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Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten
(In duizenden EUR)

30 juni
2016

Toelichting

Resultaat over de verslagperiode

30 juni
2015
0

0

18

-43.530

62.980

18

43.530

-62.980

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

0

0

Totaalresultaat 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
Actuariële winsten (verliezen) restitutierecht op te bereiken doel toegezegdpensioenregeling

Eandis System Operator Groep – IFRS rapport - Halfjaarresultaten 2016
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Verkorte geconsolideerde balans

(In duizenden EUR)

Toelichting

Vaste activa

30 juni
2016

31 december
2015

3.645.451

3.756.646

Immateriële activa

8

963

1.204

Materiële vaste activa

9

2.007

2.512

Investeringen in ondernemingen
Overige beleggingen
Restitutierecht op lange termijn pensioenverplichtingen
Langetermijnvorderingen, andere

10
11, 20
12
13

Vlottende activa
Voorraden

20

11

832
370.737

919
331.250

3.270.892

3.420.750

624.065

449.949

43.246

45.316

Kortetermijnvorderingen, andere

13

150.000

0

Handels- en overige vorderingen

14, 20

306.060

255.506

Vorderingen cashpoolactiviteiten

15

121.791

145.492

Geldmiddelen en kasequivalenten

20

2.968

3.635

4.269.516

4.206.595

1.099

1.099

1.006

20

1.006

20

93

1.079

VERPLICHTINGEN

4.268.417

4.205.496

Langlopende verplichtingen

3.616.667

3.726.010

3.245.930

3.394.760

370.737

331.250

TOTAAL ACTIVA

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

16

Aandelenkapitaal, reserves en ingehouden winsten
Minderheidsbelangen

Leningen en overige financieringsverplichtingen
Voorzieningen voor personeelsbeloningen

17, 20
18

Kortlopende verplichtingen

651.750

479.486

17, 20

261.345

225.238

Handels- en overige schulden

19

326.873

236.859

Schulden cashpoolactiviteiten

15

54.797

11.400

8.735

5.989

4.269.516

4.206.595

Leningen en overige financieringsverplichtingen

Actuele belastingverplichtingen
TOTAAL PASSIVA

Eandis System Operator Groep – IFRS rapport - Halfjaarresultaten 2016
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het
eigen vermogen
Eigen vermogen
toe te rekenen
Overge- aan de aandeeldragen houders van de
winst
vennootschap

Minderheidsbelangen

Totaal

20

1.079

1.099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

2

0

20

1.079

1.099

18

2

0

20

1.079

1.099

897

70

19

986

-986

0

Resultaat over de verslagperiode

0

0

0

0

0

0

Niet-gerealiseerde resultaten
Totaalresultaat over de
verslagperiode

0

0

0

0

0

0

897

70

19

986

-986

0

Totaal op 30 juni 2016

915

72

19

1.006

93

1.099

Aandelenkapitaal

Reserves

18

2

0

Resultaat over de verslagperiode

0

0

Niet-gerealiseerde resultaten
Totaalresultaat over de
verslagperiode

0

0

0

Totaal op 30 juni 2015

Totaal op 1 januari 2016

(In duizenden EUR)

Totaal op 1 januari 2015

Wijziging in de consolidatiekring
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
(In duizenden EUR)
Resultaat over de verslagperiode

Toelichting
7

Afschrijvingen immateriële activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Waardevermindering op vlottende activa (terugname -; toevoeging +)
Min-/meerwaarde op realisatie handelsvorderingen
Nettofinancieringslasten
Winst en verlies op vaste activa
Belastingskosten (opbrengsten)

6

Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal en
personeelsbeloningen
Mutatie voorraden
Mutatie handels- en overige vorderingen
Mutatie handels- en overige schulden
Netto bedrijfskasstroom
Betaalde financiële lasten
Ontvangen financiële baten
Financiële korting op inkomende facturen
Ontvangen (betaalde) winstbelastingen
Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Verwerving immateriële activa
Verwerving van materiële vaste activa
Verwerving van overige beleggingen, ondernemingen

6

30 juni
2016

30 juni
2015

0

0

242

248

488

743

1.140

8

27

34

5.324

5.052

23

0

4.246

4.957

11.490

11.042

2.070

-9.856

-26.697

648.155

65.114
40.487

118.143
756.442

-33.425

-33.594

28.961

29.292

143

279

-1.500

-1.671

46.156

761.790

10

0

0

-68

-17

-82

-9

0

Ontvangsten uit verkoop van overige beleggingen

156

140

Ontvangsten (verwerving) langetermijnvorderingen
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-143
-3

2
-8

Mutatie financiële kortetermijnschulden

-113.918

159.680

67.098
-46.820

-918.921
-759.241

-667

2.541

Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van de verslagperiode

3.635

8.906

Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van de verslagperiode

2.968

11.447

Mutatie cashpool
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto beweging geldmiddelen
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Geselecteerde toelichtingen
Informatie over de onderneming
Eandis System Operator, voorheen Eandis, is een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (cvba), gevestigd in België, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en
ingeschreven in het ondernemingsregister van Gent (afdeling Gent) onder het nummer
0477.445.084. Samen met haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Atrias cvba,
SYNDUCTIS cvba vormt ze de ‘Groep’.
Op 1 januari 2016 werd de naam van Eandis cvba gewijzigd naar Eandis System Operator (ESO)
cvba maar de roepnaam blijft ‘Eandis’.
Eveneens op 1 januari 2016 werden de activiteiten en de medewerkers van een
dochteronderneming Indexis cvba overgenomen door Eandis. Binnen Eandis leidt deze fusie
door overname van Indexis tot een kapitaalverhoging waarbij het huidig kapitaal van 19 k euro
werd verhoogd tot 915 k euro.
De aandeelhouder van Eandis is Eandis Assets. Deze onderneming is – onder voorbehoud van
de vervulling van een aantal opschortende voorwaarden – ontstaan uit de fusie van de zeven
voormalige distributienetbeheerders (DNB’s) in het Vlaamse Gewest, Gaselwest, IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, die instaan voor de verdeling van elektriciteit en gas aan de
eindklant.
De hoofdopdracht van Eandis 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 rekening van de DNB’s. De netinfrastructuur zelf blijft eigendom van de
DNB’s die de houders zijn van de erkenning als netbeheerder voor elektriciteits- en gasdistributie
uitgereikt door de Vlaamse energieregulator VREG.
Eandis System Operator cvba is actief in 229 steden en gemeenten in het Vlaamse Gewest
(België) en bedient eveneens 4 Waalse gemeenten. De Groep stelde gedurende 2015 gemiddeld
4.480 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 DNB’s volgens afgesproken toewijzingsregels. Elke maand factureert
Eandis System Operator elk van de DNB’s voor de geleverde operationele diensten. Het resultaat
van de Groep is hierdoor zonder winst of verlies.
De DNB’s hebben Eandis aangewezen als hun werkmaatschappij.
De Vlaamse energieregulator VREG besliste, gedurende 2015, 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 als werkmaatschappij voor elektriciteit en gas.
Deze toestemming geldt vanaf 5 september 2014 voor elektriciteit en vanaf 14 oktober 2015 voor
gas voor een periode van twaalf jaar.
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 laatst nog bevestigd op 5 juli 2016.
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
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ontstane vorderingen voor de Groep worden opgenomen in de rubrieken ‘Lange- en
kortetermijnvorderingen, andere’.
Dit tussentijds verkort financieel verslag voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni
2016 werd op 31 augustus 2016 goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur en werd
geauditeerd.

Belangrijkste opname- en waarderingsregels
1. Conformiteitsverklaring
Deze tussentijdse verkorte financiële verslaggeving over de zes maanden eindigend op 30 juni
2016 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 2015.

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 2015 met uitzondering van de
nieuwe IFRS standaarden of interpretaties die van kracht zijn sinds 1 januari 2016.
De nieuwe standaarden en interpretaties die van kracht zijn vanaf 1 januari 2016 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
2016 waren de volgende:


Aanpassingen van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28 Investeringsentiteiten: toepassing van de
consolidatie uitzondering, toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016 maar nog niet
goedgekeurd binnen de Europese Unie



Aanpassing van IFRS 10 en IAS 28 Verkoop of inbreng van activa tussen investeerder en de
geassocieerde deelneming of joint venture, toepasbaar voor boekjaren van 1 januari 2016
maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie



Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking van overnames van
deelnemingen in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari
2016



IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering, toepasbaar voor boekjaren
vanaf 1 januari 2016 maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie
IFRS 14 is een optioneel toe te passen standaard waardoor een entiteit, waarvan de
activiteiten onderworpen zijn aan tariefregulering, de meeste van haar bestaande
grondslagen voor financiële verslaggeving kan blijven toepassen voor de saldi van de
gereguleerde balansen bij de eerste toepassing van IFRS. Entiteiten die IFRS 14 toepassen
moeten de gereguleerde balansen als afzonderlijke posten opnemen in de balans en de
bewegingen van deze rekeningen als afzonderlijke posten in de winst- en verliesrekeningen
en het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. De standaard schrijft
voor dat informatie dient opgenomen te worden in de jaarrekening over de aard en de risico's
verbonden aan de tariefregulering evenals de gevolgen hiervan.
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Aanpassingen van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – initiatief omtrent de toelichtingen,
toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016



Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van
aanvaardbare afschrijvingsmethodes, toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016



Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 Materiële vaste activa en biologische activa – Dragende
planten, toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016



Aanpassing van IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening - Equity methode, toepasbaar voor
boekjaren vanaf 1 januari 2016



Aanpassingen aan IFRS (2012-2014), toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016

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.

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.
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 2015.

Commentaren bij de financiële staten
1. Opbrengsten
De opbrengsten dalen met 18.468 k euro ten opzichte van de eerste zes maanden van 2015 en
bedragen 504.816 k euro.
Ze weerspiegelen de daling van de kosten, die integraal worden doorgerekend aan voornamelijk
de distributienetbeheerders, aandeelhouders.

2. Diensten en diverse goederen
De diensten en diverse goederen bedragen 254.336 k euro op 30 juni 2016 en 277.701 k euro op
30 juni 2015. De daling van 23.365 k euro is voornamelijk het gevolg van de daling van de kosten
van aannemers - door de dalende trend van de uit te voeren werken - en de kosten voor
consultancy.
De kosten voor rationeel energiegebruik (REG) stijgen licht van 37.498 k euro in juni 2015 tot
39.674 k euro in juni 2016.

3. Personeelsbeloningen
Voor de eerste zes maanden van 2016 bedragen de kosten voor personeelsbeloningen 206.510
k euro en 203.245 k euro op 30 juni 2015. Deze lichte stijging is het gevolg van de stijging van de
reële waarde correctie van de personeelsverplichtingen.
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4. Financiële baten
De financiële baten bedragen 54.196 k euro op eind juni 2016 en 54.298 k euro op eind juni
2015. Deze post bevat de te ontvangen interesten op de verstrekte leningen aan de
distributienetbeheerders (2016: 53.927 k euro.; 2015: 53.774 k euro).
In 2016 werd een financiële opbrengst geregistreerd voor de verkoop van een bedrijvencentrum
(69 k euro) en in 2015 werd de winst van de verkoop opgenomen van een participatie voor een
bedrag van 127 k euro (zie ook toelichting ‘Overige beleggingen’).

5. Financiële lasten
De financiële lasten bedragen 59.520 k euro op eind juni 2016 en 59.351 k euro op eind juni
2015. Die kosten bevatten de kosten van interesten op de obligatieleningen (2016: 53.927 k euro;
2015: 53.758 k euro), interesten op overige financieringsverplichtingen met de banken en op
cashpoolactiviteiten met de distributienetbeheerders.
De andere financiële lasten bevatten de bankkosten, issuance en maintenance fee m.b.t. het
EMTN-programma (zie toelichting ‘Leningen op lange en korte termijn’), de interestkosten van de
huurverplichtingen en de personeelsverplichtingen.

6. Belastingen op het resultaat
De belastingen op het resultaat bedragen 4.246 k euro op eind juni 2016 en 4.957 k euro op eind
juni 2015. Deze daling is het gevolg van de lagere verworpen kosten die de basis vormen van de
belastbare grondslag. Er werd een bedrag van 1.500 k euro belastingen vooruitbetaald.

7. Het resultaat is steeds zonder winst of verlies.

8. Immateriële activa
De Groep rapporteert immateriële activa voor 963 k euro op eind juni 2016, een daling van 241 k
euro in vergelijking met eind december 2015.
Deze daling is voornamelijk als gevolg van de afschrijvingen. Deze post bevat voornamelijk
software licenties.

9. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa dalen van 2.512 k euro op eind december 2015 tot 2.007 k euro op
eind juni 2016 voornamelijk als gevolg van de afschrijvingen.

10. Investeringen in ondernemingen
De investeringen in ondernemingen bedragen 20 k euro op einde juni 2016, een stijging van 9 k
euro ten opzichte van december 2015.
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11. Overige beleggingen
De overige beleggingen dalen van 919 k euro op eind december 2015 tot 832 k euro op einde
juni 2016. Deze daling is het gevolg van de verkoop van het bedrijvencentrum met een winst van
69 k euro (zie toelichting ‘Financiële baten’).
De overige beleggingen bevatten de nog aangehouden participaties door de Groep in
bedrijvencentra op het grondgebied van Gaselwest en Imewo.

12. Restitutierecht op lange termijn personeelsverplichtingen
Deze post stijgt van 331.250 k euro op eind december 2015 tot 370.737 k euro op einde juni
2016. Die stijging van 39.487 k euro is het gevolg van de stijging van de voorzieningen voor
personeelsbeloningen met ditzelfde bedrag
(zie toelichting ‘Voorzieningen voor
personeelsbeloningen’).

13. Lange- en kortetermijnvorderingen, andere
Deze rubriek bevat voornamelijk de vorderingen 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’).
De langetermijnvorderingen dalen van 3.420.750 k euro op eind december 2015 naar 3.270.500
k euro op eind juni 2016 omwille van de overdracht van 150.000 k euro naar korte termijn
aangezien de gerelateerde lening op korte termijn (juni 2017) terugbetaalbaar is.

14. Handels- en overige vorderingen
De handels- en overige vorderingen bedragen 306.060 k euro op eind juni 2016 en 255.506 k
euro op eind december 2015.
De handelsvorderingen bedragen 180.830 k euro op eind juni 2016; een stijging met 22.806 k
euro in vergelijking met december 2015. Deze stijging is het gevolg van de stijging in de
openstaande vorderingen op de DNB’s (2016: 147.838 k euro; 2015: 122.151 k euro)
gecompenseerd door geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (2016: 3.455 k
euro; 2015: 2.316 k euro).
De overige vorderingen bedragen 125.230 k euro op eind juni 2016 en bevatten voornamelijk nog
te ontvangen interesten op de leningen aan de DNB’s (2016: 56.457 k euro; 2015: 31.448 k euro)
en een terug te vorderen bedrag aan btw van de btw-eenheid (2016: 41.157 k euro; 2015: 41.512
k euro).

15. Vorderingen en schulden cashpoolactiviteiten
De vorderingen op de distributienetbeheerders bedragen 121.791 k euro op juni 2016 (145.492 k
euro op einde december 2015) en de opgenomen schulden bedragen 54.797 k euro (11.400 k
euro op einde december 2015).

16. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bleef onveranderd op 1.099 k euro in vergelijking met eind december 2015.
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Nochtans stijgen het kapitaal en de reserves met 986 k euro maar neemt het minderheidsbelang
af met ditzelfde bedrag als gevolg van de fusie door overname van Indexis cvba, voorheen
dochteronderneming van Eandis.
Op 1 januari 2016 heeft Eandis de activiteiten en de medewerkers overgenomen van Indexis. Het
minderheidsbelang van 30 %, aangehouden door Ores, werd overgedragen aan de DNB’s.
De fusie kadert in een reorganisatie van de energiemarkt, waar de distributienetbeheerders van
Eandis, Infrax, ORES, Sibelga en RESA een federaal clearing house tot stand wensen te
brengen samen met de energieleveranciers. Daarom werd de onderneming Atrias opgericht door
de distributienetbeheerders.
De activiteiten van Indexis overlapten met deze van Atrias. Mede door de invoering van een
belangrijke applicatie bij Ores, zal de applicatie van Indexis nog uitsluitend door en voor Eandis
gebruikt worden. Daarom werd beslist om Eandis als overnemende onderneming van Indexis aan
te duiden. Bijgevolg worden alle activa en passiva op 1 januari 2016 opgenomen door Eandis met
uitsluiting van het Franstalig personeel dat zal worden overgenomen door ORES, met
detachering naar Eandis.
Door de specifieke structuur van Indexis (kosten worden steeds volledig doorgerekend) werd de
waarde van de onderneming bepaald aan de hand van de netto-vermogenswaarde:

(In duizenden euro)

Indexis

Kapitaal
Reserves
Overgedragen resultaat

3.216
6
65

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap op 1 januari 2016

3.287

De transactie resulteerde een verhoging van het kapitaal met 897 k euro door creatie van
16.840.673 aandelen en een uitgiftepremie van 68 k euro die werd opgenomen als een reserve.
Als gevolg van deze transactie daalde de aangehouden minderheidsbelangen van 1.079 k euro
tot 93 k euro. Het bestaat nu uit het minderheidsbelang aangehouden door derden in De
Stroomlijn.
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Hierbij het detail van de bestanddelen van de overgenomen balans van Indexis op 31 december
2015:

(In duizenden euro)

Indexis

Immateriële activa
Materiële vaste activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar: handelsvorderingen en overige
Liquide middelen

99
1.334
6.459
105

Totaal activa

7.997

Eigen vermogen
Kortlopende verplichtingen: handelsschulden
Kortlopende verplichtingen: belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Kortlopende verplichtingen: overige schulden

3.287
1.255
1.069
2.385

Totaal passiva

7.997

Hieronder het detail van de resultatenrekening van Indexis op 31 december 2015:

(In duizenden euro)

Indexis

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Financiële lasten en baten
Belastingen

19.954
19.851
16
86

Resultaat over de verslagperiode

0

17. Langlopende en kortlopende leningen

(In duizenden euro)
Leningen op lange termijn
Commercial paper
Fixed loans/Bankschulden
Kortlopend deel van leningen op lange termijn
Leningen op korte termijn
Totaal
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30 juni
2016

31 december
2015

3.245.930

3.394.760

78.000
33.320
150.025
261.345

166.800
58.438
0
225.238

3.507.275

3.619.998
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Leningen op lange termijn
Deze post bevat de schulden met betrekking tot de uitgifte van obligatieleningen en private
plaatsingen sinds 2010.
De daling van 148.830 k euro t.o.v. december 2015 is te wijten aan de overdracht van 150.025 k
euro naar korte termijn aangezien een obligatielening vervalt in 2017 en 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 EMTNprogramma.
Eandis heeft hiervoor sinds oktober 2011 een “A1” rating (met negatieve vooruitzichten –
‘outlook’) bekomen van het ratingbureau Moody’s Investors Services. Op 7 januari 2016 en op 5
juli 2016 bevestigde Moody’s nog deze rating.
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 System Operator.
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’ of ‘Kortetermijnvorderingen, andere’ naargelang de nog resterende looptijd.
De distributienetbeheerders nemen deze fondsen op voornamelijk als financiering voor hun
continue investeringen in de distributienetten voor elektriciteit en gas en om leningen te
herfinancieren.
Gedurende de eerste helft van 2016 werden geen bijkomende leningen uitgegeven.
Het kapitaal van de leningen is betaalbaar op de vervaldatum.
Van het 5 miljard euro EMTN-programma werd tot 30 juni 2016 in totaal voor 2.660.500 k euro
uitgegeven of voor 53,21 % (onveranderd t.o.v. december 2015).
Leningen op korte termijn
Deze post bevat het kortlopend deel van de leningen op lange termijn (150.025 k euro op eind
juni 2016, 0 k euro op eind december 2015) en de bankleningen op korte termijn.
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De Groep beschikt over de volgende kredietfaciliteiten:

(In duizenden euro)
Commercial paper
Vaste voorschotten
Fixed loans / Bankschulden (1)
Fixed loans

Vervaldag
opnames

Beschikbaar
bedrag

Opgenomen
bedrag

Niet
gebruikt
bedrag

Gemiddelde
intrestvoet

(2)

522.000
200.000
200.000
100.000

78.000
0
33.320
0

444.000
200.000
166.680
100.000

0,06%
Nvt
0,50%
Nvt

1.022.000

111.320

910.680

522.000
200.000
200.000
100.000

166.800
0
58.438
0

355.200
200.000
141.562
100.000

1.022.000

225.238

796.762

Dagelijks

Totaal op 30 juni 2016
Commercial paper
Vaste voorschotten
Fixed loans / Bankschulden (1)
Fixed loans
Totaal op 31 december 2015
(1)
(2)
(3)

(3)
Dagelijks

0,09%
Nvt
0,70%
Nvt

De gemiddelde intrestvoet van de opgenomen bedragen op het einde van de periode
10 000 k€ op 13/7/2016; 58.000 k€ op 22/7/2016 en 10.000 k€ op 27/7/2016
65.000 k€ op 18/1/2016 en 101.800 k€ op 29/1/2016

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

(In duizenden euro)
Saldo op 1 januari
Mutatie leningen op lange termijn
Terugbetaling lange termijn leningen
Opname leningen op korte termijn
Terugbetaling leningen op korte termijn
Totaal

30 juni
2016

31 december
2015

3.619.998

3.392.363

1.195
0
111.320
-225.238

2.397
0
225.238
0

3.507.275

3.619.998

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

18. Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De voorzieningen voor personeelsbeloningen stijgen van 331.250 k euro op eind december 2015
tot 370.737 k euro op einde juni 2016. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de
aanpassing aan de veronderstellingen, een dalende disconteringsvoet vanwege de volatiliteit op
de financiële markten mede veroorzaakt door het referendum in de UK, gehouden eind juni 2016,
om uit de Europese Unie te stappen (Brexit) en de opname van de toegezegde
bijdragenregelingen (defined contribution – DC) vanaf 2016.
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Door de dalende trend van de intrestvoeten op de obligaties werd het niveau van de
rendementsgarantie een uitdaging voor de pensioeninstellingen, die de toegezegde
bijdragenregelingen beheren, om deze te blijven dekken. Een hervorming drong zich op en werd
aangekondigd met de publicatie op 24 december 2015 van de wet van 18 december 2015 “tot
waarborg van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot
versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen”. Deze wet trad in
werking op 1 januari 2016.
De impact van deze aanpassing betekent dat de DC pensioenplannen vanaf 1 januari 2015
gewaardeerd worden volgens de Projected Unit Cost (PUC) methode zonder projectie van de
toekomstige premies. Tot 2015 werd de intrinsieke waarderingsmethode toegepast. De impact
van deze aanpassing is eerder te verwaarlozen.
De gebruikte rendementswaarborg voor 2016 bedraagt 1,75% en wordt toegepast volgens de
verticale methode voor alle betaalde premies aan de pensioenfondsen en in de
verzekeringsonderneming (producten Tak 21).

19. Handels- en overige schulden
De handels- en overige schulden bedragen 326.873 k euro op einde juni 2016 en 236.859 k euro
op einde december 2015.
De toename van 90.014 k euro is het gevolg van enerzijds een stijging van de handelsschulden
(10.850 k euro) en anderzijds een toename van de overige schulden door het aanleggen van
bijkomende provisies voor toe te wijzen personeelskosten (2016: 29.938 k euro; 2015: 0 k euro),
te betalen interesten van de obligatieleningen (2016: 56.457 k euro; 2015: 31.431 k euro) en de
te betalen btw in het kader van de btw-eenheid (2016: 33.568 k EUR; 2015: 2.826 k EUR).
20. 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 2015, het prospectus van
25 november 2014 m.b.t. het gegarandeerd Euro Medium Term Note programma en de ‘investor
presentation’ van juni 2016. 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.
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30 juni
2016

31 december
2015

Overige beleggingen
Geldmiddelen en kasequivalenten

987
2.968

1.134
3.635

Totaal

3.955

4.769

Leningen op lange termijn
Leningen op korte termijn

3.783.865
266.851

3.741.669
225.238

Totaal

4.050.716

3.966.907

(In duizenden euro)

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
2.980.500 k euro, evolueert in functie van de marktrente. Op 30 juni 2016 bedraagt de reële
waarde 3.499.400 k euro miljoen en verschilt van de terugbetalingswaarde en van 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.

21. Transacties met verbonden partijen
De aard van de transacties met het Managementcomité, de bestuurders en andere verbonden
partijen tijdens de eerste helft van 2016 verschillen niet wezenlijk van de transacties zoals
opgenomen in het jaarverslag van 2015.

22. Gebeurtenissen na datum van rapportering
Er vonden geen gebeurtenissen plaats na de rapporteringdatum die een belangrijke impact
kunnen hebben op deze tussentijdse geconsolideerde financiële staten van de Groep van 30 juni
2016.
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