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Gereglementeerde informatie Melle, 25 september 2019 

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL RAPPORT VAN DE FLUVIUS-GROEP1 PER 30 JUNI 20192 

HOOGTEPUNTEN 

• Fluvius is goed gestart om de beoogde kostenbesparingen naar aanleiding van de fusie
Eandis/Infrax te realiseren.

• Een laatste succesvolle veldtest met digitale metering vóór de start van de uitrol op 1 juli
2019.

• Hernieuwing van de bestuursorganen (zesjaarlijkse cyclus) - Piet Buyse bevestigd als
voorzitter - Ilse Van Belle nieuwe directeur HR & Communicatie.

• Wijzigingen binnen de Fluvius Economische Groep: Fluvius Antwerpen en Fluvius Limburg
vanaf 1 april 2019.

• Openbare verlichting: naar volledige verledding tegen 2030.

• Fluvius zet enkele fibre-to-the-home (FttH) pilootprojecten op.

• Duurzaamheid: stevig ingebed in de bedrijfsstrategie én omgezet in de praktijk.

• Fluvius telt 5.360 medewerkers (5.105,38 voltijdse equivalenten)3.

1  De Fluvius-groep bevat Fluvius System Operator cvba en zijn dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde 
ondernemingen De Stroomlijn cvba, Atrias cvba en Synductis cvba. De Fluvius Economische Groep bevat de 
geconsolideerde Fluvius Groep in combinatie met de elf intergemeentelijke nutsbedrijven die de aandeelhouders van 
Fluvius System Operator zijn. 

2  Alle vergelijkingen gelden met de cijfers die per 30 juni 2018 gerapporteerd werden voor de Eandis Groep, tenzij anders 
aangegeven. 

3 De gerapporteerde personeelsaantallen betreffen het totaal van Fluvius System Operator cvba en Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging (‘Fluvius OV’). Deze laatste is een afzonderlijke entiteit die werd gecreëerd als werkgever 
voor de statutaire werknemers van de vroegere entiteiten uit de Infrax Economische Groep die – ingevolge bepalingen in 
de Belgische arbeidswetgeving – niet konden worden overgedragen naar Fluvius System Operator. Alle werknemers van 
Fluvius OV zijn volledig geïntegreerd in het organigram en de werking van Fluvius. Fluvius OV is opgenomen in de IFRS-
rapportering met betrekking tot de Economische Groep Fluvius. 

http://www.fluvius.be/
http://www.fluvius.be/
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• De bedrijfsopbrengsten voor de Fluvius Groep namen toe met 44% tot 816,7 miljoen EUR. 

• Er is geen winst/verlies, want alle kosten worden volledig doorgerekend aan de 
aandeelhouders/intergemeentelijke verenigingen wegens het principe van “werken aan 
kostprijs”. 

 

MANAGEMENTVERSLAG 

Het integratieproces van Fluvius zit op schema  

De juridische startdatum voor Fluvius System Operator was 1 juli 2018, wanneer een fusie door 
opslorping tussen sectorgenoten Eandis System Operator en Infrax tot stand kwam. De commerciële 
start voor het brede publiek vond evenwel op 7 februari 2019 plaats. De nieuwe naam en het logo 
van de onderneming werden aan de markt voorgesteld met een mediacampagne. 

 

Toen deze fusie tot Fluvius System Operator werd aangekondigd, werd een omvangrijk programma 
aan kostenbesparingen voorgesteld. De doelstelling is om tegen einde 2022 recurrent EUR 110 
miljoen per jaar te besparen, vooral in operationele uitgaven en ook in kapitaaluitgaven. Na één jaar 
in dit traject zitten de voordelen van de integratie grotendeels op koers. Op het einde van het eerste 
kwartaal 2019 waren er al diverse initiatieven gerealiseerd ten bedrage van circa EUR 25 miljoen 
ingevolge onmiddellijk beschikbare kostenbesparende maatregelen. 

Op 1 april 2019 werd een reeks reorganisaties binnen de Fluvius Economische Groep van kracht. 
Vooreerst creëerde een hergroepering van de intercommunales in de ruime Antwerpse regio Fluvius 
Antwerpen, een fusie van de distributienetbeheerders (DNB’s) IMEA en Iveg, samen met de 
onafhankelijke kabelintercommunale Integan. 104 werknemers van Integan werden overgedragen 
aan Fluvius System Operator. In de provincie Limburg fuseerden drie intercommunales (Inter-
energa, Inter-media en Inter-aqua) tot Fluvius Limburg. De enige impact van deze reorganisaties was 
dat de activiteit kabelnetinfrastructuur van Fluvius is uitgebreid met de 14 gemeenten die tot 
Integan behoorden. Als gevolg van deze transacties is het aandeelhouderschap van Fluvius System 
Operator momenteel (vanaf 1 september 2019) als volgt:  
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De intergemeentelijke verenigingen Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax 
West, Intergem, Iverlek en PBE samen bezitten 48,03% van het aandelenkapitaal van Publi-T, de 
referentieaandeelhouder in de Belgische elektriciteitstransmissiebeheerder Elia. In juni 2019 heeft 
Elia een kapitaalverhoging doorgevoerd voor een totaal bedrag van EUR 435 miljoen. Publi-T heeft 
op deze kapitaalverhoging ingeschreven voor EUR 195,11 miljoen; de Raad van Bestuur van Publi-T 
heeft de bedoeling deze operatie overwegend via een eigen kapitaalverhoging van EUR 165 miljoen 
te financieren. Voorlopig werd dit gefinancierd via een bancair brugkrediet. De aandeelhouders van 
Publi-T zullen in de loop van het derde kwartaal 2019 hun standpunt bepalen. Als de betrokken 
intergemeentelijke verenigingen beslissen de voorgenomen kapitaalverhoging van Publi-T goed te 
keuren, dan zou dit een gezamenlijke investering van EUR 79,25 miljoen betekenen, te volstorten 
door de intergemeentelijke verenigingen van de Fluvius Economische Groep uiterlijk vóór 29 januari 
2020. 

Na enkele jaren voorbereiding en met de officiële start op 1 juli 2019 zal Fluvius digitale metering 
introduceren in het Vlaams Gewest. Digitale meters moeten de traditionele mechanische meters 
voor elektriciteit en gas vervangen. Tijdens het eerste semester van 2019 werd een succesvolle 
laatste veldtest uitgevoerd in de regio Leuven/Lubbeek (provincie Vlaams-Brabant) om de logistieke 
modaliteiten van de uitrol te controleren. De uitrol zelf begint met prioriteit voor enkele specifieke 
doelgroepen: bestaande en nieuwe eigenaars van zonnepanelen (‘prosumenten’), nieuwe en grondig 
gerenoveerde huizen, bestaande en nieuwe budgetmeterklanten, alle metervervangingen en slimme 
meters uit vorige proefprojecten. Bovendien kan iedereen die dat wenst, tegen een vergoeding, een 
digitale meter aanvragen. Een mediacampagne werd opgezet om de eindklanten te informeren over 
het waarom van de digitale meter en welke voordelen een digitale meter kan opleveren. Tegen 
einde 2022 zullen bijna 1,8 miljoen meters vervangen zijn; het einde van het programma met 6,1 
miljoen geïnstalleerde meters is voorzien voor het jaar 2034. Fluvius levert alle mogelijke 
inspanningen om de maatschappelijke kost voor de introductie van de digitale meter zo laag 
mogelijk te houden en de privacy van de consument te waarborgen. 
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  installatie van een digitale meter 

De werkmaatschappij Fluvius System Operator werd onlangs aangeduid als databeheerder ingevolge 
een amendement op het Vlaams Energiedecreet. De databeheerder zal verantwoordelijk zijn voor 
het uitlezen van de meterstanden (digitaal of analoog) en het verzamelen en verwerken van deze 
meterdata. De aanstelling tot databeheerder is onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden 
(bijvoorbeeld inzake onafhankelijkheid en privacy) en ze is ook beperkt in de tijd.  

In februari 2019 hebben de Belgische netoperatoren hun krachten gebundeld in een innovatief 
samenwerkingsverband IO.Energy (Internet of Energy). De kerngedachte achter IO.Energy is de 
ontwikkeling van een digitaal communicatieplatform dat de eindgebruikers zal toelaten hun 
productie- en verbruikspatronen aan te passen in functie van hun behoeften. In een eerste ‘ideation’ 
fase, die werd afgesloten in juni 2019, werden acht dossiers geselecteerd om verder uitgetest te 
worden in de komende maanden. IO.Energy zal ongetwijfeld bijdragen tot de uitbouw van het 
toekomstig energielandschap in België.  

Een grootschalig, supersnel en betrouwbaar glasvezel-tot-in-de-huiskamer (fibre-to-the-home - 
FttH) netwerk is een belangrijk project voor de Vlaamse samenleving om de toegang tot 
vernieuwende en toekomstgerichte diensten te kunnen verzekeren. Fluvius heeft zijn antwoord op 
deze uitdaging klaar. De onderneming heeft vijf testgebieden aangeduid waar het een FttH-netwerk 
zal bouwen en uitbaten. In Genk werd een eerste proefproject gelanceerd in mei 2019. Voor alle 
duidelijkheid: de rol van Fluvius blijft beperkt tot het beheer van de FttH-infrastructuur (planning, 
bouw en onderhoud). ‘Inhoud’ moet worden aangeleverd door commerciële partners. De vijf 
geselecteerde pilootprojecten zullen waardevolle input opleveren voor Fluvius om te kunnen 
beslissen over de verdere aanpak van FttH. 

Fluvius System Operator heeft twee corporate ratings, bij Moody’s en Creditreform Rating. Moody’s 
hield de rating van Fluvius onveranderd op A3 met positieve vooruitzichten. De rating bij 
Creditreform Rating bleef ongewijzigd op A+ met stabiele vooruitzichten. 
 
Op 30 juni 2019 telde Fluvius4 5.360 werknemers of 5.105,38 voltijdse equivalenten (VTE). In 
vergelijking met einde 2018 betekent dit een toename met 40 medewerkers (+0,75%). Deels wordt 
deze toename verklaard door de overname van het voltallige Integan-personeel  (104 medewerkers) 
op 1 april 2019.  

                                                           
4  Het opgegeven cijfer slaat zowel op de werknemers van Fluvius System Operator als deze van Fluvius OV. 
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De veiligheidsresultaten voor de eerste jaarhelft van 2019 waren als volgt. De frequentiegraad 
bedroeg 7,91 en de ernstgraad 0,12. Beide scores beantwoorden helaas niet aan de gestelde 
objectieven. Fluvius noteerde 32 ongevallen die resulteerden in 487 verloren arbeidsdagen. Er 
waren twee fluidumongevallen5 met verloren arbeidsdagen gedurende de eerste zes maanden van 
2019. 
 
Als onderdeel van de statutaire zesjaarscyclus werden de bestuursorganen van de onderneming en 
van de Economische Groep volledig hernieuwd in de loop van het eerste semester van 2019. Op 
voordracht van de aandeelhouders/intergemeentelijke verenigingen werd ook de 20-koppige Raad 
van Bestuur van Fluvius vernieuwd. Van de 20 bestuurders zijn er 7 vrouwen, waardoor de 2/3-1/3 
genderregel gerespecteerd wordt. Dhr. Piet Buyse, burgemeester van de stad Dendermonde, is 
opnieuw verkozen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

  

de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator met voorzitter Piet Buyse (zittend) 

Ook het Managementcomité van de onderneming onderging enkele wijzigingen. Op 1 februari 2019 
begon Mw. Ilse Van Belle als de nieuwe HR- & Communicatiedirecteur van Fluvius. Na een lange en 
succesvolle loopbaan in de energiesector ging dhr. Walter Van den Bossche, gedelegeerd bestuurder 
van Fluvius, op pensioen op 1 mei 2019. Vanaf diezelfde datum staat een 10-koppig 
Managementcomité, onder leiding van CEO Frank Vanbrabant, in voor de dagelijkse werking bij 
Fluvius. 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn stevig verankerd in de 
bedrijfsstrategie van Fluvius.  
Op 3 mei 2019 ondertekenden VVSG (de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten), Agoria 
(de sectorfederatie van de technologische ondernemingen) en Fluvius een intentieverklaring over de 
omschakeling van de volledige openbare verlichting in Vlaanderen naar LED-technologie6. De drie 
partners willen tegen het jaar 2030 1,2 miljoen lichtpunten omgebouwd hebben naar LED. Vandaag 
is slechts ongeveer 8% van de openbare verlichting uitgerust met LED-technologie. Dit grootscheeps 

                                                           
5  Een fluïdumongeval is een ongeval met elektriciteit of gas. 
6  LED: licht-emitterende diode 
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investeringsprogramma zal de lokale besturen toelaten EUR 54 miljoen per jaar te besparen op hun 
elektriciteitsverbruik. Bovendien zal het leiden tot een jaarlijkse vermindering van 44.000 ton CO2. 

 LED openbare verlichting in de stad Mechelen 

Nog inzake openbare verlichting heeft Fluvius een aanbod gedaan aan de lokale besturen waarbij 
deze maximaal ondersteund worden vanuit technisch en financieel oogpunt onder het motto ‘licht 
als een dienst’. De meerjarensteun die Fluvius aanbiedt, gaat van het ontwerp van het beleid voor 
openbare verlichting tot de concrete uitvoering ervan. Nieuwe ‘smart’ technologieën liggen nu in het 
bereik van de plaatselijke besturen: afstandsbediening van openbare verlichting, multifunctionele 
palen voor openbare verlichting, ‘follow-on’ lichttechnieken, enz.  

Eind maart 2019 lanceerde Fluvius een eerste intergemeentelijk hemelwaterplan. Fluvius werkt 
samen met zes landelijke gemeenten in de Getestreek (provincie Vlaams-Brabant). Dit plan – in 
combinatie met het ‘Water-Land-schap’-project – moet ecologische en economische oplossingen 
opleveren voor wijzigende neerslagpatronen en de plaatselijke impact van droogte en 
overstromingen. Een sleutelelement in dit plan is om vervuild en niet-vervuild water gescheiden te 
houden. Als de beheerder van plaatselijke rioolnetwerken coördineert Fluvius de opmaak van dit 
plan. 

Warmteprojecten blijven op de radar bij Fluvius. In maart 2019 werd begonnen met de bouwfase 
van een 1,6 km lang warmtenet in een bedrijvenpark in het Antwerpse district Wilrijk. Het project zal 
EUR 3,1 miljoen kosten. 

Ecluse, het grootste stoomnetwerk in Europa, zal worden geëxploiteerd door Fluvius. Het werd in 
maart 2019 ingehuldigd in het Antwerpse havengebied. Vijf chemische bedrijven zullen de stoom die 
opgewekt wordt door afvalverbranding afnemen voor hun productieprocessen. Het Ecluse-project 
vermindert de CO2-emissies met 100.000 ton per jaar en levert 5% van alle groene warmte die in het 
Vlaams Gewest wordt opgewekt. De totale netlengte bedraagt zo’n 5 kilometer. 
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Ecluse stoomnet 

Ook de volgende realisaties tonen aan dat we onze MVO- en duurzaamheidsstrategie in de praktijk 
brengen:  

• Elk voorstel van beslissing voor het Managementcomité en/of de Raad van Bestuur zal 
systematisch beoordeeld worden niet enkel op de financiële impact, maar ook op de impact 
op het milieu en sociale en ethische aspecten. 

• 800 dienstvoertuigen van Fluvius zullen tijdens de komende tien jaar worden vervangen 
door een groener alternatief als onderdeel van het ‘Eerst Elektrisch’-beleid van de 
onderneming. Het doel is om één miljoen liter diesel per jaar uit te sparen. Vandaag telt de 
Fluvius-vloot al 66 elektrische voertuigen. 

• Op 11 mei 2019 ondertekenden Fluvius en De Voedselbanken een partnership voor de lange 
termijn. Dit partnerschap is niet gebaseerd op financiële bijstand, maar eerder op 
structurele hulp door Fluvius en de Fluvius medewerkers die vrijwillig een helpende hand 
toesteken bij een plaatselijke afdeling van De Voedselbanken. 

• Fluvius heeft zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van negen van zijn kantoorgebouwen, 
goed voor een productie van 852.863 kWh (2018). 

• 3.000 bomen (1 hectare in Ieper, 66 are in Torhout) werden aangeplant in het kader van ons 
Ecobossen-initiatief. Het totaal staat nu op bijna 20 hectare aangeplante bomen. De 
doelstelling voor het jaareinde van 2019 is 25 hectare nieuw bos, wat de CO2-uitstoot met 
680 ton zal verminderen. 

• De stad Veurne, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en Fluvius zijn een test gestart met 
dynamische verlichting van fiets- en voetpaden (‘Duurzame Lichtconcepten’) om de impact 
van openbare verlichting op de plaatselijke fauna in de buurt van natuurlijke habitats na te 
gaan. 

• De initiatieven van Fluvius voor MVO en duurzaamheid werden voor de vijfde 
opeenvolgende maal onderscheiden met het VOKA Charter voor Duurzaam Ondernemen. 
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bosaanplant (Torhout, 24 februari 2019) 

 

Er is een princiepsbeslissing bereikt over de fusie van de DNB’s Iverlek, Riobra en PBE. Het formele 
besluitvormingsproces zal plaatshebben in de tweede jaarhelft van 2019. Deze fusie zal ingaan op 1 
januari 2020; de samengevoegde entiteit zal de naam ‘Fluvius Zenne-Dijle’ krijgen.  

De DNB Infrax West zal zijn naam wijzigen in Fluvius West. 

Atrias, het federaal initiatief voor de oprichting van een clearing house voor het dataverkeer op de 
Belgische energiemarkt kampt met enkele ernstige uitdagingen, vooral op het vlak van de IT-
gerelateerde aspecten van zijn opdracht. Als gevolg daarvan is er een achterstand in de oplevering 
van het marktsysteem. De nieuwe deadline voor de voltooiing van het datasysteem is nu september 
2021. 

De Watergroep, een Vlaamse waterdistributeur, is tot De Stroomlijn toegetreden als 
aandeelhouder, naast Fluvius System Operator, TMVW en Synductis. De Watergroep heeft 3% van 
het kapitaal van De Stroomlijn onderschreven. 

 

RISICOFACTOREN 

De fundamentele risicofactoren zoals die beschreven werden in het jaarverslag van Fluvius over 
2018 en het Eandis-prospectus van 2 juni 2017, bleven geldig voor het eerste semester van 2019. 

Bijkomend vestigen de bedrijfsleiding en de Raad van Bestuur de aandacht op het feit dat het 
integratietraject na de fusie van Eandis System Operator en Infrax tot Fluvius System Operator nog 
loopt. De verdere integratie van personeel, bedrijfsprocessen, IT-systemen en andere zal nog 
geruime tijd in beslag nemen en zal ook aanzienlijke investeringen vergen. Er bestaat dan ook een 
risico dat de eerder vooropgestelde relevante operationele en financiële doelstellingen niet volledig, 
niet tijdig of in het uiterste geval zelfs niet bereikt worden. Fluvius levert evenwel alle nodige 
inspanningen om dit integratieproces tot een goed einde te brengen en de betrokken operationele 
en financiële doelstellingen te behalen of zelfs te overtreffen. 
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BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA AFSLUITING VAN  DE VERSLAGPERIODE 

Op 25 juli 2019 besliste het ratingagentschap Moody’s om de rating van Fluvius te behouden op A3, 
maar de ratingvooruitzichten (‘outlook’) van positief op stabiel te brengen.  

Op 26 juli 2019 besliste het ratingagentschap Creditreform Rating de rating en de 
ratingvooruitzichten van Fluvius te behouden op A+ stabiel. 

Op 29 augustus 2019 heeft de VREG de regulatoire saldi voor elektriciteit en gas met betrekking tot 
het boekjaar 2018 goedgekeurd. 

 

VOORUITZICHTEN 

Fluvius verwacht voor de tweede jaarhelft van 2019 dat er, behoudens onverwachte economische of 
regelgevende ontwikkelingen, geen substantiële afwijkingen zullen optreden 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 evolutie van de kosten en de algemene en 
bedrijfsspecifieke risico’s van de Fluvius Groep strikt onder controle te houden.  

 

STATUS VAN DE RAPPORTERING 

De Raad van Bestuur van Fluvius System Operator heeft op 25 september 2019 dit verkort 
geconsolideerd financieel verslag per 30 juni 2019 goedgekeurd voor publicatie. 

De Commissaris van Fluvius System Operator, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd 
door de heer Marnix Van Dooren, heeft op 25 september 2019 een verslag over het beperkt nazicht 
opgesteld met betrekking tot de geconsolideerde halfjaarcijfers voor de zes maanden eindigend op 
30 juni 2019. 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. 
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VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 

De ondertekenende personen verklaren dat, voor zover hen bekend, 

• de verkorte tussentijdse financiële overzichten van Fluvius System Operator cvba en haar 
dochterondernemingen per 30 juni 2019 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, 25 september 2019 

 

Frank VANBRABANT, CEO 

David TERMONT, CFO 
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PROFIEL VAN DE ONDERNEMING 

Fluvius System Operator cvba en zijn geconsolideerde dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, 
Atrias cvba en Synductis cvba (samen de ‘Fluvius Groep’ of de ‘Groep’) is de onafhankelijke 
onderneming die de werking en de openbaredienstverplichtingen verzorgt voor elf intergemeentelijke 
nutsbedrijven: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, 
Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Fluvius is zo verantwoordelijk voor de bouw, het beheer en het 
onderhoud van distributienetwerken voor elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie en warmte, en 
het beheert de gemeentelijke openbare verlichting. In totaal staat de onderneming in voor 230.000 
kilometer nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is actief in alle 300 Vlaamse steden en 
gemeenten. 

Ingevolge het principe van ‘werking aan kostprijs’, vertoont het resultaat van de Groep geen winst of 
verlies. 

Vanaf 1 juli 2018 werd de naam van de onderneming gewijzigd in Fluvius System Operator cvba. 
Deze naamswijziging werd doorgevoerd naar aanleiding van de fusie van Eandis System Operator 
cvba met Infrax cvba, die eveneens van kracht werd op 1 juli 2018. 

 

BIJLAGE 

Verkorte tussentijdse IFRS financiële staten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 
2019: 

• 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 

Fluvius System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199  – 9090 Melle 

BTW-nummer: BE 0477.445.084 

Pers 

Björn VERDOODT, tel. +32 479 74 03 04 - mail: bjorn.verdoodt@fluvius.be 

Investor Relations 

Koen SCHELKENS, tel. +32 9 263 45 04 - mail: investors@fluvius.be 
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Financiële Overzichten 

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

  30 juni 30 juni 

(In duizenden EUR) Toelichting 2019 2018 

    

Bedrijfsopbrengsten  816.670 567.249 

Opbrengsten uit contracten met klanten 3 805.028 556.507 

Overige operationele bedrijfsopbrengsten  11.642 10.742 

    

Bedrijfskosten  −806.517 −559.047 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  −72.065 −45.383 

Diensten en diverse goederen 4 −440.944 −303.260 

Personeelsbeloningen 5 −284.237 −182.663 

Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen  −8.261 −27.284 

Overige operationele bedrijfskosten  −1.010 −457 

    

Bedrijfswinst  10.153 8.202 

    

Financiële baten 6 61.784 53.177 

Financiële lasten 6 −67.520 −57.223 

    

Winst vóór belastingen  4.417 4.156 

    

Belastingen op het resultaat 7 −4.417 −4.156 

    

Winst over de verslagperiode  0 0 
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Verkort geconsolideerd overzicht van niet-gerealiseerde resultaten 
 

  30 juni 30 juni 

(In duizenden EUR) Toelichting 2019 2018 

    

Winst 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) op voorzieningen voor 

personeelsbeloningen 19 −63.001 −61.926 
Actuariële winsten (verliezen) restitutierecht op voorzieningen voor 

personeelsbeloningen 12 63.001 61.926 

    

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 
 

  30 juni 31 december 

(In duizenden EUR) Toelichting 2019 2018 

    

Vaste activa  4.322.123 4.228.706 

Immateriële activa 8 2.438 2.697 

Materiële vaste activa 9 7.632 16.414 

Gebruiksrecht activa 2 38.558 0 

Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen 10 16 16 

Overige beleggingen 11, 21 867 845 

Restitutierecht op voorzieningen voor personeelsbeloningen 12 319.317 256.730 

Langetermijnvorderingen, andere 13 3.953.295 3.952.004 

    

Vlottende activa  828.618 534.445 

Voorraden  76.510 68.088 

Handels- en overige vorderingen 14, 21 395.469 327.328 

Vorderingen cashpoolactiviteiten 15, 21 235.071 136.934 

Actuele belastingvorderingen  2.405 0 

Geldmiddelen en kasequivalenten 16, 21 119.163 2.095 

    

TOTAAL ACTIVA  5.150.741 4.763.151 

    

EIGEN VERMOGEN 17 1.610 10.500 
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de 

vennootschap  1.517 10.407 

Aandelenkapitaal, reserves en ingehouden winsten  1.517 10.407 

    

Minderheidsbelangen  93 93 

    

VERPLICHTINGEN  5.149.131 4.752.651 

Langlopende verplichtingen  4.346.213 4.260.875 

Leningen en overige financieringsverplichtingen 18, 21 3.991.518 3.991.963 

Leaseverplichtingen 2 28.446 6.545 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 19 287.174 224.587 

Afgeleide financiële instrumenten 18 6.932 5.637 

Voorzieningen, andere 19 32.143 32.143 

    

Kortlopende verplichtingen  802.918 491.776 

Leningen en overige financieringsverplichtingen 18, 21 3.500 28.456 

Leaseverplichtingen 2 10.336 1.787 

Handels- en overige schulden 20, 21 394.772 271.482 

Schulden cashpoolactiviteiten 15, 21 392.356 187.978 

Actuele belastingverplichtingen 22 1.954 2.073 

    

TOTAAL PASSIVA  5.150.741 4.763.151 
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Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 
 

(In duizenden EUR) 

Aandelen-

kapitaal Reserves 

Overge-

dragen 

winst 

Eigen 

 vermogen toe 

te rekenen aan 

de aandeel-

houders van de 

vennootschap 

Minder-

heidsbe-

langen Totaal 

       

Totaal op 1 januari 2018 915 72 19 1.006 93 1.099 

       

Resultaat over de 

verslagperiode 0 0 0 0 0 0 

Niet-gerealiseerde resultaten 0 0 0 0 0 0 

Totaalresultaat over de 

verslagperiode 0 0 0 0 0 0 

       

Totaal op 30 juni 2018 915 72 19 1.006 93 1.099 

       

Totaal op 1 januari 2019 10.175 213 19 10.407 93 10.500 

       

Terugbetaling aandeel in het 

eigen vermogen −8.891 0 1 −8.890 0 −8.890 

Resultaat over de 

verslagperiode 0 0 0 0 0 0 

Niet-gerealiseerde resultaten 0 0 0 0 0 0 

Totaalresultaat over de 

verslagperiode −8.891 0 1 −8.890 0 −8.890 

       

Totaal op 30 juni 2019 1.284 213 20 1.517 93 1.610 

 
Verdere informatie werd opgenomen in de toelichting ‘Eigen vermogen’.  
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

  30 juni 30 juni 

(In duizenden EUR) Toelichting 2019 2018 

Resultaat over de verslagperiode  0 0 

Afschrijvingen immateriële activa  376 167 

Afschrijvingen materiële vaste activa en gebruiksrecht activa  6.601 428 

Mutatie voorzieningen (terugname -; toevoeging +) 19 0 25.752 

Waardevermindering op vlottende activa (terugname -; toevoeging +)  1.284 937 

Min-/meerwaarde op realisatie handelsvorderingen  657 347 

Netto financieringslasten  4.441 4.046 

Waardering naar reële waarde afgeleide financiële instrumenten 18 1.295 0 

Winst en verlies op vaste activa  −477 0 

Belastingkosten 7 4.417 4.156 

Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal en in 

voorzieningen voor personeelsbeloningen  18.594 35.833 

Mutatie voorraden  −8.422 919 

Mutatie handels- en overige vorderingen  −50.327 −13.809 

Mutatie handels- en overige schulden  89.368 41.381 

Mutatie personeelsbeloningen 19 0 −25.752 

Netto bedrijfskasstroom  30.619 2.739 

Betaalde financiële lasten  −30.473 −37.276 

Ontvangen financiële baten  40.524 34.302 

Financiële korting op inkomende facturen  193 213 

Betaalde (ontvangen) winstbelastingen 8 −6.941 −13.729 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  52.516 22.082 

    

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa  595 0 

Verwerving van immateriële activa  −117 0 

Verwerving van materiële vaste activa 9 −471 −541 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  7 −541 

    

Terugbetaling aandelenkapitaal 17 −8.891 0 

Aflossing van leningen 18 −1.750 0 

Betaling van leaseverplichtingen  −6.098 0 

Mutatie financiële kortetermijnschulden 18 −24.956 0 

Mutatie kortetermijnbeleggingen  0 −50.000 

Mutatie cashpool  106.240 213.914 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  64.545 163.914 

    

Netto beweging geldmiddelen  117.068 185.455 

    

Geldmiddelen en kasequivalenten - begin van de verslagperiode 16 2.095 31.390 

Geldmiddelen en kasequivalenten - einde van de verslagperiode 16 119.163 216.845 
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Geselecteerde toelichtingen 

Basisinformatie 

1 Informatie over de onderneming 
Fluvius System Operator, afgekort Fluvius, 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. 
 
Op 1 juli 2018 ontstaat Fluvius System Operator cvba uit de fusie van Eandis System Operator 
cvba met haar sectorgenoot Infrax cvba waarbij Infrax wordt overgenomen door Eandis System 
Operator. Deze laatste wijzigt haar naam naar Fluvius System Operator cvba. 
Dit nieuwe nutsbedrijf neemt onder meer het netbeheer voor elektriciteit en aardgas voor 
Vlaanderen op zich maar ook de riolerings- en kabelactiviteiten van het vroegere Infrax maken deel 
uit van Fluvius System Operator. 
 
De tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening van Fluvius voor de periode die werd 
afgesloten op 30 juni 2019 bevat de informatie van de onderneming en haar 
dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen - De Stroomlijn cvba, Atrias 
cvba en Synductis cvba. Samen vormen ze de ‘Groep’. 
Aangezien de fusie met Infrax cvba heeft plaatsgevonden op 1 juli 2018, bevat de winst- en 
verliesrekening voor de periode tot 30 juni 2018 enkel de resultaten van het voormalige Eandis. 
 
De aandeelhouders van Fluvius zijn opdrachthoudende verenigingen (OV’s) in het Vlaamse 
Gewest (België). Gedurende 2019 werden herstructureringen aan hun juridische structuur 
aangebracht waardoor hun aantal is verminderd van veertien naar elf OV’s: Gaselwest, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax West, Fluvius Limburg (fusie onderneming van Inter-
energa met Inter-aqua en Inter-media), Fluvius Antwerpen (fusie onderneming van Iveg met IMEA, 
het op 1 april 2019 overgenomen bedrijf Integan en enkele gemeenten van Iveka), PBE met 
Intergas; en Riobra.  
Het is voorzien dat nog verdere aanpassingen aan de structuur en gebiedsuitwisselingen van de 
aandeelhouders zullen doorgevoerd worden. 
De aandeelhouders van Fluvius System Operator cvba vormen samen met de Groep, Fluvius OV 
en Interkabel de ‘Economische Groep Fluvius’, die eveneens haar IFRS resultaten publiceert. 
 
De hoofdopdracht van Fluvius System Operator bestaat uit de exploitatie van het 
distributienetbeheer elektriciteit en aardgas; de ontwikkeling, de exploitatie, het gebruik en het 
onderhoud van andere leidinggebonden nutsvoorzieningen (riolering, openbare verlichting, 
(kabel)netwerken, warmte); het uitoefenen van alle activiteiten als databeheerder en als 
warmtebeheerder; het beheer van strategische participaties en van het toegangsregister; het 
uitlezen van metergegevens; het leveren van energiediensten en van managements- en andere 
diensten. 
 
De netinfrastructuur van elektriciteit, aardgas, of andere nutsvoorzieningen blijft eigendom van de 
OV’s. De OV’s die actief zijn in de distributie van elektriciteit en aardgas zijn de houders van de 
erkenning als netbeheerder voor elektriciteits- en gasdistributie uitgereikt door de Vlaamse 
energieregulator VREG. 
 
Fluvius is in alle Vlaamse steden en gemeenten actief. De multi-utility-aanpak (meerdere 
nutsvoorzieningen binnen één bedrijf) zal binnen Fluvius voor financiële en operationele efficiëntie 
zorgen. Hoe beter nutswerken qua planning en aanpak op elkaar kunnen worden afgestemd, hoe 
minder hinder ze veroorzaken en hoe minder vaak de straat opengebroken moet worden. 
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De Groep stelde gedurende 2018 gemiddeld 4.290 personen tewerk (2017: 4.262 personen) en 
doet een beroep, via detachering op gemiddeld 1.377 personen van Fluvius OV. 
 
De onderneming voert haar exploitatietaken uit aan kostprijs zonder enige commerciële marge aan 
te rekenen aan voornamelijk de OV’s. Dat betekent dat alle kosten worden doorgerekend volgens 
afgesproken toewijzingsregels. Elke maand factureert Fluvius System Operator elk van de OV’s 
voor de geleverde operationele diensten. Het resultaat van de Groep is hierdoor zonder winst of 
verlies.  
 
De OV’s hebben Fluvius System Operator aangewezen als hun werkmaatschappij. 
De Vlaamse energieregulator VREG verleende toestemming aan de distributienetbeheerders voor 
energie Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax West, PBE, Fluvius 
Antwerpen en Fluvius Limburg om een beroep te doen op de diensten van Fluvius System Operator 
als werkmaatschappij voor elektriciteit en gas. Deze toestemming geldt respectievelijk tot 25 
september 2026 en 14 oktober 2027. 
 
Fluvius heeft gekozen voor een rating bij de ratingagentschappen ‘Moody's Investor Service Ltd.’ 
(Moody's) en ‘Creditreform Rating AG’ (Creditreform). Op 1 juli 2018 was deze rating bij Moody’s 
A3 met positieve vooruitzichten en op 25 juli 2019 werden de vooruitzichten aangepast naar stabiel. 
Op 15 oktober 2018 was de rating bij Creditreform A+ met stabiele vooruitzichten. Creditreform 
heeft deze rating bevestigd op 2 augustus 2019. 
 
Voor meer informatie bezoek onze website www.fluvius.be  
 
Dit tussentijds verkort financieel verslag voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 
2019 werd op 25 september 2019 goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur. Dit 
verslag werd onderworpen aan een beperkt nazicht overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van 
tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit.” 

2 Belangrijkste opname- en waarderingsregels 
 

2.1 Conformiteitsverklaring 

Deze tussentijdse verkorte financiële verslaggeving over de zes maanden eindigend op 30 juni 
2019 werd 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 Fluvius System Operator Groep 
voor het jaar afgesloten op 31 december 2018. 
 

2.2 Samenvatting van de voornaamste boekhoudprincipes  

De grondslagen voor de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële verslaggeving die 
gehanteerd werden, komen overeen met deze van 31 december 2018 met uitzondering van de 
nieuwe IFRS standaarden of interpretaties die van kracht zijn sinds 1 januari 2019. 
 
De nieuwe standaarden en interpretaties die van kracht zijn vanaf 1 januari 2019 en geen 
belangrijke invloed hebben op de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten van de 
Groep waren de volgende: 
 

• Wijzigingen in IFRS 9 Financiële Instrumenten – Kenmerken van vervroegde terugbetaling met 
negatieve compensatie 

• Wijzigingen in IAS 19 Personeelsbeloningen - Wijzigingen, Inperking of Afwikkeling van een 
Plan 

http://www.fluvius.be/
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• Wijzigingen in IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures – 
Langetermijnbelangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures 

• IFRIC 23 Onzekerheid over fiscale behandelingen van inkomsten 

• Jaarlijkse verbeteringen van IFRS - cyclus 2015–2017 

 
IFRS 16 Leases, van kracht vanaf 1 januari 2019, heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de 
grondslagen van de financiële verslaggeving 
IFRS 16 vervangt IAS 17 Leases, IFRIC 4 Bepaling of een overeenkomst een lease bevat, SIC-15 
Operationele leases - incentives en SIC-27 Evaluatie van de inhoud van transacties met betrekking 
tot het juridisch karakter van een leaseovereenkomst. De standaard legt de principes vast voor de 
opname, waardering, presentatie en toelichting van huurcontracten en vereist dat huurders alle 
huurcontracten onder één balansmodel verwerken. De verwerking van verhuur onder IFRS 16 is 
nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van IAS 17. De verhuurders blijven de lease opnemen als 
operationele of financiële leasing met vergelijkbare principes als in IAS 17. Daarom heeft IFRS 16 
geen impact op leases waarbij de Groep als verhuurder optreedt. 
De Groep implementeerde IFRS 16 met toepassing van de modified retrospective approach – 
option 2 met datum van eerste toepassing op 1 januari 2019. Hierdoor werd het cumulatieve effect 
door het toepassen van IFRS 16 zichtbaar bij aanvangsdatum waarbij in de openingsbalans het 
actief, dat het recht op gebruik van de onderliggende activa vertegenwoordigt, gelijk is aan de 
leaseverplichtingen. 
De Groep heeft er ook voor gekozen om de erkenningsvrijstellingen te gebruiken voor 
leasecontracten die op de ingangsdatum een leaseperiode van 12 maanden of minder hebben en 
geen koopoptie bevatten ('kortlopende leaseovereenkomsten') en leasecontracten waarvoor het 
onderliggende actief een lage waarde heeft ('activa met een lage waarden-drempel'). 

 
Het effect van de toepassing van IFRS 16 per 1 januari 2019 is als volgt: 
 
Aard van het effect van de toepassing van IFRS 16 
De Groep heeft leasecontracten voor verschillende items van onroerend goed, voertuigen en 
andere (IT) apparatuur. Vóór de goedkeuring van IFRS 16, heeft de Groep elk van haar leases (als 
lessee) op de aanvangsdatum opgenomen als een financiële lease of een operationele lease. 
Vanaf de toepassing van IFRS 16 is de Groep verplicht om één opnamemethode en waardering 
toe te passen voor alle leaseovereenkomsten, behalve voor kortlopende leaseovereenkomsten en 
leaseovereenkomsten voor activa met een lage waarde. De groep maakt gebruik van specifieke 
overgangsvereisten en praktische hulpmiddelen, die in de standaard werden opgenomen. 
 
Lease-overeenkomsten die voorheen werden geclassificeerd als financiële lease 
De Groep heeft de initiële boekwaarde van opgenomen activa en passiva op de datum van initiële 
aanvraag voor lease-overeenkomsten die eerder waren geclassificeerd als financiële leases, niet 
gewijzigd (waardoor de activa en leaseverplichtingen gelijk zijn aan de lease-activa en 
verplichtingen die zijn opgenomen onder IAS 17). De vereisten van IFRS 16 werden vanaf 1 januari 
2019 op deze leases toegepast. 
 
Lease-overeenkomsten die eerder werden opgenomen als operationele leasing 
De Groep heeft activa met gebruiksrecht en leaseverplichtingen opgenomen voor die 
leaseovereenkomsten die eerder waren geclassificeerd als operationele lease, behalve voor 
kortlopende leaseovereenkomsten en leaseovereenkomsten voor activa met een lage waarde. De 
gebruiksrechten voor de meeste leases werden opgenomen op basis van de boekwaarde alsof de 
standaard altijd was toegepast, mits toepassing van de impliciete rentevoet, indien gekend of de 
gewogen gemiddelde rentevoet op de datum van eerste toepassing. In sommige leases werden de 
activa opgenomen op basis van het bedrag gelijk aan de leaseverplichtingen, gecorrigeerd voor 
gerelateerde eerder betaalde en nog te betalen leasebetalingen. Leaseverplichtingen werden 
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opgenomen op basis van de contante waarde van de resterende leasebetalingen, contant gemaakt 
met behulp van de impliciete rentevoet op de datum van eerste toepassing. 
 
Voor de praktische uitvoering heeft de Groep de volgende erkenningsvrijstellingen toegepast: 

• Het gebruik van één disconteringsvoet voor huurcontracten met redelijk vergelijkbare 
kenmerken 

• Het toepassen van de vrijstellingen voor de korte termijnhuur van leaseovereenkomsten met 
een leaseperiode die eindigt binnen 12 maanden op de datum van eerste toepassing 

• Het uitsluiten van de initiële directe kosten bij de waardering van het gebruiksrecht op de datum 
van eerste toepassing 

 
Op 1 januari 2019 zijn de bedragen voor de balansposten de volgende. Ze werden in afzonderlijke 
rubrieken opgenomen in de verkorte geconsolideerde balans:  
 

(In duizenden euro) 1 januari 2019 

  

Gebruiksrecht activa 43.808 

Leaseverplichtingen −43.808 

 
Samenvatting van nieuwe grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De nieuwe grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep die werden toegepast bij de 
toepassing van IFRS 16 zijn: 
 
Gebruiksrecht activa 
De Groep neemt activa voor gebruiksrechten op vanaf de ingangsdatum van de lease (d.w.z. de 
datum waarop de onderliggende activa beschikbaar zijn voor gebruik). Activa voor gebruik worden 
gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele gecumuleerde afschrijvingen en 
bijzondere waardeverminderingsverliezen, en gecorrigeerd voor eventuele herwaardering van 
leaseverplichtingen. De kostprijs van gebruiksrechten omvat het bedrag van de opgenomen 
leaseverplichtingen, de gemaakte initiële directe kosten en leasebetalingen die op of vóór de 
ingangsdatum zijn gedaan, verminderd met eventuele ontvangen leasevoordelen. Tenzij de Groep 
redelijkerwijs zeker is dat de eigendom van het geleasde actief aan het einde van de leaseperiode 
wordt verkregen, worden de opgenomen gebruiksrechten lineair afgeschreven over de kortere 
geschatte gebruiksduur en de leaseperiode. De gebruiksrechten zijn onderworpen aan bijzondere 
waardeverminderingen 
 
Leaseverplichtingen 
Op de ingangsdatum van de lease neemt de Groep leaseverplichtingen op die worden 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de leasebetalingen die over de leaseperiode moeten 
worden voldaan. De leasebetalingen omvatten vaste betalingen (inclusief vaste betalingen in 
wezen) minus eventuele te ontvangen leasevoordelen, variabele leasebetalingen die afhankelijk 
zijn van een index of een koers, en bedragen die naar verwachting zullen worden betaald als 
restwaarde. De leasebetalingen omvatten ook de uitoefenprijs van een aankoopoptie waarvan 
redelijkerwijs zeker is dat deze door de Groep zal worden uitgeoefend en betalingen van boetes 
voor het beëindigen van een leaseovereenkomst. De variabele leasebetalingen die niet afhankelijk 
zijn van een index of een koers worden opgenomen als last in de periode waarin de gebeurtenis of 
de voorwaarde die de betaling veroorzaakt, zich voordoet. 
 
Bij de berekening van de contante waarde van de leasebetalingen gebruikt de Groep de impliciete 
rentevoet of de gewogen gemiddelde rentevoet op de ingangsdatum van de lease als de rentevoet 
in het leasecontract niet direct kan worden bepaald. Na de ingangsdatum wordt het bedrag van de 
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leaseverplichtingen verhoogd om de aangroei van rente weer te geven en verlaagd voor de 
betaalde leasebetalingen. Bovendien wordt de boekwaarde van leaseverplichtingen 
geherwaardeerd als er een wijziging optreedt in de leaseperiode, een wijziging in de wezenlijke 
vaste leasebetalingen of een wijziging in de beoordeling om het onderliggende actief te kopen. 
 
Leaseovereenkomsten op korte termijn en leasing van activa met een lage waarde 
De Groep past de vrijstelling voor de erkenning van huurovereenkomsten op korte termijn toe op 
de huurovereenkomsten met een huurtermijn van 12 maanden of minder vanaf de ingangsdatum 
en die geen aankoopoptie bevatten. Eveneens wordt de vrijstelling toegepast voor activa met een 
lage waarde van minder dan 5.000 euro.  
Leasebetalingen op korte termijn lease en lease van activa met een lage waarde worden als last 
lineair ten laste genomen gedurende de leaseperiode. 
 
Bedragen opgenomen in de financiële verslaggeving 
Hieronder worden de boekwaarden van de gebruiksrechten van de Groep weergegeven: 
 

(In duizenden euro) 30 juni 2019 

  

Gebouwen 19.331 

Machines & gereedschap 642 

Voertuigen 18.585 

  

Totaal 38.558 

 
Tijdens de periode tot 30 juni 2019 werden financiële lasten opgenomen voor 523 k euro en 
afschrijvingen voor 5.250 k euro, alle in mindering van de bedrijfskosten (voorheen opgenomen 
onder de post ‘Diensten en diverse goederen’). 
 
De nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die op de datum van publicatie van de 
tussentijdse financiële staten van de Groep waren gepubliceerd maar nog niet van toepassing 
waren, zullen naar verwachting geen belangrijke impact hebben op de geconsolideerde financiële 
staten. De Groep is van plan de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties toe te passen 
zodra deze van toepassing worden. 
 

• Wijzigingen in IFRS 3 Bedrijfscombinaties -– Definitie van een bedrijf, van toepassing per 1 
januari 2020 

• IFRS 17 Verzekeringscontracten, van toepassing per 1 januari 2021 

• Wijzigingen in IAS 1 Presentatie van de Jaarrekening en IAS 8 Grondslagen voor financiële 
verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten – Definitie van de term ‘materieel’, van 
toepassing per 1 januari 2020 

 

2.3 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 in 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 
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december 2018 en deze zoals beschreven voor de opname van de huurverplichtingen onder IFRS 
16. 
 
 

Resultaten van de periode 
 
De posten van de winst- en verliesrekening op 30 juni 2019 bevatten de resultaten van ex-Infrax 
als gevolg van de fusie van Eandis met Infrax die heeft plaatsgevonden op 1 juli 2018. De winst- 
en verliesrekening voor de periode tot 30 juni 2018 bevat enkel de resultaten van het voormalige 
Eandis. 

3 Opbrengsten 
De opbrengsten bedragen 805.028 k euro op 30 juni 2019 en 556.507 k euro op 30 juni 2018, dit 
is een stijging van 248.521 k euro. 
De opbrengsten weerspiegelen de kosten, die integraal worden doorgerekend aan voornamelijk de 
opdrachthoudende verenigingen, aandeelhouders. 
 
Hierbij het detail van de doorrekening aan de voornaamste klanten (voornamelijk de 
opdrachthoudende verenigingen) die in de periode meer dan 10% van de opbrengsten genereren: 
 

 30 juni 2019 30 juni 2018 

Onderneming 

Opbrengsten 

in k EUR 

% t.o.v. 

opbrengsten 

Opbrengsten 

in k EUR 

% t.o.v. 

opbrengsten 

     

Gaselwest 99.890 12,4% 104.128 18,7% 

IMEA 31.366 3,9% 60.585 10,9% 

Imewo 134.152 16,7% 132.874 23,9% 

Iveka 74.973 9,3% 75.524 13,6% 

Iverlek 114.455 14,2% 114.070 20,5% 

Fluvius Limburg 132.009 16,4% Nvt Nvt 

Andere 218.183 27,1% 69.326 12,5% 

     

Totaal 805.028 100,0% 556.507 100,0% 

4 Diensten en diverse goederen  
De diensten en diverse goederen bedragen 440.944 k euro op 30 juni 2019 en 303.260 k euro op 
30 juni 2018, een stijging van 137.684 k euro. 
De kosten voor rationeel energiegebruik stijgen van 25.849 k euro op 30 juni 2018 naar 32.760 k 
euro op 30 juni 2019 waarvan 8.076 k euro op 30 juni 2019 afkomstig is van ex-Infrax. 

5 Personeelsbeloningen 
De kosten voor personeelsbeloningen bedragen 284.237 op 30 juni 2019 en 182.663 k euro op 30 
juni 2018, een stijging van 101.574 k euro ontstaan als gevolg van de opgenomen voorziening voor 
personeelsbeloningen, het overgenomen personeel van ex-Infrax en de doorgerekende 
personeelskosten van Fluvius OV. 
 
Het energiedecreet bepaalt dat iedere OV/DNB een beroep kan doen op slechts één 
werkmaatschappij. Alle OV’s/DNB’s, aandeelhouders van de Groep, hebben hiervoor Fluvius 
System Operator cvba gekozen die haar opdrachten kan vervullen met eigen personeel en een 
beroep kan doen via detachering op statutair (vastbenoemd) personeel.  
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Op 1 april 2019 werd het voltallige contractueel personeel van de ex-Infrax OV’s/DNB’s en van 
Integan overgenomen door Fluvius System Operator cvba. Om de detachering via één 
onderneming te laten verlopen, werd het voltallige statutair personeel van de ex-Infrax OV’s/DNB 
ondergebracht in Fluvius OV. Deze onderneming rekent de kosten door aan Fluvius System 
Operator cvba. 

6 Financiële resultaten 
De financiële baten bedragen 61.784 k euro op 30 juni 2019 en 53.177 k euro op 30 juni 2018. 
Deze post bevat voornamelijk de te ontvangen intresten op de verstrekte leningen aan de 
opdrachthoudende verenigingen (30 juni 2019: 61.478 k euro; 30 juni 2018: 52.788 k euro). 
 
De financiële lasten bedragen 67.520 k euro op 30 juni 2019 en 57.223 k euro op 30 juni 2018. 
Die kosten bevatten de kosten van rente op de obligatieleningen (30 juni 2019: 60.821 k euro; 30 
juni 2018: 52.774 k euro), rente op overige financieringsverplichtingen met de banken en op 
cashpoolactiviteiten met de distributienetbeheerders. 
De andere financiële lasten bevatten de kosten van schulden, de rentekosten van de 
huurverplichtingen en op de personeelsverplichtingen evenals diverse bankkosten. 

7 Belastingen op het resultaat 
De belastingen op het resultaat bedragen 4.417 k euro op 30 juni 2019 en 4.156 k euro op 30 juni 
2018.  
Het belastingtarief bedraagt 29,58 % en belasting is verschuldigd op de verworpen kosten die de 
belastbare grondslag vormen.  
In de periode tot 30 juni 2019 werd een bedrag van 6.835 k euro (30 juni 2018: 6.135 k euro) 
belastingen vooruitbetaald en bedraagt het bedrag van de geraamde belastingen -2.421 k euro (30 
juni 2018: -1.983 k euro). 
Gedurende de periode tot eind juni 2018 werd een bedrag van 7.590 k euro aan belastingen betaald 
met betrekking tot het boekjaar 2016. 
 
 

Activa 

8 Immateriële activa 
De Groep rapporteert immateriële activa voor 2.438 k euro op 30 juni 2019 en 2.697 k euro op 31 
december 2018, een daling van 259 k euro. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de 
afschrijvingen. 
Deze post bevat hoofdzakelijk softwarelicenties en ontwikkelingskosten voor ‘slimme’ projecten. 

9 Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa bedragen 7.632 k euro op 30 juni 2019 en 16.414 k euro op 31 december 
2018. Deze daling van 8.782 k euro is voornamelijk het gevolg van enerzijds de opname van de 
huurverplichtingen als een ‘Gebruiksrecht activa’ zoals bepaald door IFRS 16, toepasbaar vanaf 
2019 en anderzijds de aanschaffingen (+471 k euro) en de afschrijvingen (-1.352 k euro). 

10 Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen 
De investeringen in ondernemingen bedragen 16 k euro op 30 juni 2019 en 16 k euro op 31 
december 2018. Deze investeringen worden aangehouden in Atrias cvba en Synductis cvba.  

11 Overige beleggingen 
De overige beleggingen bedragen 867 k euro op 30 juni 2019 en 845 k euro op 31 december 2018, 
een stijging van 22 k euro in vergelijking met 31 december 2018 als gevolg van de reële waarde 
opname. 
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De overige beleggingen bevatten de participaties die door de Groep worden aangehouden in 
bedrijvencentra op het grondgebied van Gaselwest (bedrijvencentra Kortrijk, Roeselare, Vlaamse 
Ardennen, Waregem) en Imewo (bedrijvencentra Brugge, Gent, Meetjesland en Oostende). De 
Groep heeft eveneens een participatie in het bedrijf Duwolim cvba dat zich als doel stelt het 
energieverbruik in woningen te verminderen. 

12 Restitutierecht op langetermijnpersoneelsverplichtingen 
Deze post bedraagt 319.317 k euro op 30 juni 2019 en 256.730 k euro op 31 december 2018, een 
stijging van 62.587 k euro. 
Deze stijging is het gevolg van de stijging van de voorzieningen voor personeelsbeloningen met 
hetzelfde bedrag. De kosten met betrekking tot de voorzieningen voor personeelsbeloningen zijn 
terugvorderbaar van de opdrachthoudende verenigingen.

13 Langetermijnvorderingen, andere 
De langetermijnvorderingen bedragen 3.952.004 k euro op 31 december 2018 en 3.953.295 k euro 
op 30 juni 2019. 
Deze rubriek bevat voornamelijk de vorderingen ten opzichte van de opdrachthoudende 
verenigingen die ontstaan zijn naar aanleiding van het doorlenen van de gelden opgehaald bij de 
uitgifte van de obligatieleningen (stand alone, retail en EMTN) door de werkmaatschappij sinds 
2010 en financiering aan een dochteronderneming. 
De voorwaarden van de leningen op lange termijn aan de opdrachthoudende verenigingen waren 
dezelfde als die van de respectievelijke obligatieleningen (zie toelichting ‘Leningen op korte en 
lange termijn’). 

14 Handels- en overige vorderingen 
De handels- en overige vorderingen bedragen 395.469 k euro op 30 juni 2019 en 327.328 k euro 
op 31 december 2018. 
De handelsvorderingen vóór waardeverminderingen bedragen 333.812 k euro op 30 juni 2019 en 
267.447 k euro op 31 december 2018. De stijging is het gevolg van de stijging van de openstaande 
vorderingen op de OV’s. 
De waardeverminderingen op handelsvorderingen stijgen in vergelijking met 31 december 2018 
(30 juni 2019: −16.106 k euro 31 december 2018 −14.823 k euro). 

  

De overige vorderingen bedragen 78.088 k euro op 30 juni 2019 en 74.704 k euro op 31 december 
2018. Deze vorderingen bevatten voornamelijk nog te ontvangen intresten van de 
opdrachthoudende verenigingen m.b.t. het doorlenen van de opgenomen leningen. 

15 Vorderingen en schulden cashpoolactiviteiten 
De vorderingen op de opdrachthoudende verenigingen bedragen 235.071 k euro op 30 juni 2019 
en 136.934 k euro op 31 december 2018. De opgenomen schulden op de opdrachthoudende 
verenigingen bedragen 392.356 k euro op 30 juni 2019 en 187.978 k euro op 31 december 2018. 

16 Geldmiddelen en kasequivalenten 
De aangehouden geldmiddelen en kasequivalenten bedragen 119.163 k euro op 30 juni 2019 en 
2.095 k euro op 31 december 2018. Als gevolg van de voortdurende lage (en zelfs negatieve) 
intresten op spaartegoeden werd het overschot aan geldmiddelen als liquide middelen 
aangehouden. 
  



    
 

Fluvius System Operator Groep – IFRS – 30 juni 2019  16 / 21 

Passiva 

17 Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen bedraagt 1.610 k euro op 30 juni 2019 in vergelijking met 10.500 k euro op 31 
december 2018. 
 
Het aandelenkapitaal bedraagt 1.284 k euro op 30 juni 2019 en 10.175 k euro op 31 december 
2018. 
De kapitaalsvermindering ten belope van 8.891 k euro werd beslist door de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders door vernietiging van de 151.812.970 niet-stemgerechtigde aandelen die 
waren uitgegeven naar aanleiding van de overname van Infrax cvba. De gelden werden uitbetaald 
aan de OV’s van ex-Infrax. 
Aandeelhouders van Fluvius System Operator zijn onderling gefusioneerd (Inter-energa met Inter-
aqua en Inter-media tot Fluvius Limburg; Iveg met IMEA en het overgenomen Integan tot Fluvius 
Antwerpen en PBE met Intergas) en hebben eveneens partiële splitsingen en 
gebiedsuitwisselingen aangegaan die aanvatten vanaf 1 april 2019. Daardoor werd het 
deelnemerschap binnen Fluvius System Operator herbekeken en aangepast op basis van het 
gewicht EAN’s (European Article Numbering) zonder verdere wijzigingen van het totaal bedrag. 
Het kapitaal bedraagt hierdoor 1.284 k euro en is vertegenwoordigd door 25.900.935 
stemgerechtigde aandelen. 
 
Het aangehouden minderheidsbelang bedraagt 93 k euro op 30 juni 2019 en is onveranderd in 
vergelijking met 31 december 2018. Het bestaat uit het minderheidsbelang aangehouden door 
Farys/TMVW in ‘De Stroomlijn cvba’. 

18 Langlopende en kortlopende leningen 
 

 30 juni 31 december 

(In duizenden EUR) 2019 2018 

   

Leningen op lange termijn 3.991.518 3.991.963 

   

Kortlopend deel van leningen op lange termijn 3.500 3.500 

Leningen op korte termijn 0 24.956 

Leningen op korte termijn  3.500 28.456 

   

Totaal 3.995.018 4.020.419 

 
De leningen op lange en korte termijn dalen met 25.401 k euro in vergelijking met 31 december 
2018 van 4.020.419 k euro tot 3.995.018 k euro. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de 
terugbetaling van de leningen op korte termijn van 24.956 k euro en van de boeking van disagio 
met betrekking tot de verschillende obligatieleningen die over de looptijd van deze leningen pro-
rata gespreid in kosten en schulden wordt genomen. 
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De bewegingen van de lange- en kortetermijnleningen kunnen als volgt geanalyseerd worden: 
 

(In duizenden EUR) 30 juni 2019 31 december 2018 

 Cash Non-cash Cash Non-cash 

Totaal op 1 januari 4.020.419  3.449.329  

     

Bewegingen leningen op lange termijn (LT)     

Overname leningen op lange termijn 0 0 541.840 0 

Mutatie leningen op lange termijn 0 1.305 0 2.544 

Mutatie korte termijn gedeelte van LT lening 

naar KT 0 −1.750 0 −1.750 

     

Bewegingen leningen op korte termijn (KT)     

Opname leningen op korte termijn 0 0 24.956 0 

Overname leningen gedeelte van LT lening naar 

KT 0 0 3.500 0 

Mutatie korte termijn gedeelte van LT lening 

naar KT 0 1.750 0 1.750 

Aflossing korte termijn gedeelte van LT lening −1.750 0 −1.750 0 

Terugbetaling leningen op korte termijn −24.956 0 0 0 

     

Totaal bewegingen −26.706 1.305 568.546 2.544 

     

Totaal op einde van de verslagperiode 3.995.018  4.020.419  

 
Leningen op lange termijn 
Deze post bevat de schulden met betrekking tot de uitgifte van private plaatsingen en 
obligatieleningen sinds 2010 en de opname van een banklening. 
De daling van 445 k euro t.o.v. 31 december 2018 is het gevolg van de overboeking van de 
aflossing van 1.750 k euro van de banklening naar de korte termijn en de gespreide opname van 
het disagio over de looptijd van de obligatieleningen voor 1.305 k euro.  
 
De Groep heeft een rating bij de ratingagentschappen Moody’s en Creditreform Rating AG. 
Op 1 juli 2018 was deze rating bij Moody’s A3 met de positieve vooruitzichten (“outlook”). Op 25 
juli 2019 werden de vooruitzichten gewijzigd naar stabiel. 
Op 15 oktober 2018 was de rating bij Creditreform A+ met stabiele vooruitzichten. Op 2 augustus 
2019 werden deze rating bevestigd. 
 
Het voormalige Eandis heeft een 5.000.000 k euro EMTN-programma lopen voor uitgifte van 
obligaties vanaf 2011, met een looptijd tot 2021. Van dit programma was op 30 juni 2019 voor een 
bedrag van 2.660.500 k euro of 53,21% aan obligatieleningen uitgegeven. Sinds eind 2014 vonden 
geen uitgiftes meer plaats onder dit programma.  
Het voormalige Infrax heeft een 500.000 k euro EMTN-programma lopen voor uitgifte van obligaties 
vanaf 2013. Een eerste schijf van 250.000 k euro werd uitgegeven in 2013 (looptijd tot 2023) en 
een tweede schijf van 250.000 k euro in 2014 (looptijd tot 2029). 
 
De obligatieleningen noteren op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg en de 
uitgiftes sinds november 2012 op de gereglementeerde markten van Euronext en Alternext Brussel. 
 
Alle uitstaande leningen zijn uitgedrukt in euro en hebben een vaste intrestvoet. 
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Voor alle obligatieleningen geldt als principe dat de opdrachthoudende verenigingen zich elk garant 
stellen op een niet-hoofdelijke en niet-solidaire basis maar beperkt tot het proportioneel aandeel in 
het kapitaal van hun vroegere werkmaatschappij. Het aandeel in het kapitaal werd vastgelegd op 
moment van uitgifte en ligt vast voor de resterende looptijd van de obligatieleningen. In geval van 
de overgenomen EMTN obligatieleningen die op naam van Infrax cvba stonden, zullen enkel de 
opdrachthoudende verenigingen van ex-Infrax garant staan. Analoog geldt voor de overige 
obligatieleningen die op naam van Eandis System Operator stonden, dat enkel de 
opdrachthoudende verenigingen van ex-Eandis cvba garant staan. 
 
Alle gelden van de obligatieleningen werden op 50.000 k euro na volledig doorgeleend aan de OV’s 
aan dezelfde voorwaarden als de uitgegeven obligatieleningen. De hieruit ontstane vorderingen 
voor de Groep worden opgenomen in de rubriek ‘Langetermijnvorderingen, andere’.  
De banklening werd eveneens niet doorgeleend. 
 
Gedurende de eerste zes maanden van 2019 werd geen bijkomende financiering aangegaan. 
 
Het kapitaal van de obligatieleningen is betaalbaar op de vervaldatum. De banklening kent 
maandelijkse vervaldata, waarbij de variabele rentevoet werd omgezet in een vaste rentevoet via 
een Intrest Rate Swap. Dit derivaat werd in een afzonderlijke rubriek opgenomen op de balans en 
uitgedrukt aan reële waarde die 6.932 k euro bedraagt op 30 juni 2019 (5.637 k euro op 31 
december 2018). 
 
Leningen op korte termijn 
Deze post bevat het kortlopend deel van de leningen op lange termijn (3.500 k euro op 30 juni 
2019; 3.500 k euro op 31 december 2018). Er werden geen bankleningen of commercial papers 
opgenomen op 30 juni 2019 (24.956 k euro op 31 december 2018). 
 
De Groep beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: 
 

(In duizenden EUR) 

Vervaldag 

opnames 

Beschikbaar 

bedrag 

Opgenomen 

bedrag 

Niet 

gebruikt 

bedrag 

Gemiddelde 

intrestvoet 

* 

      

Commercial paper Nvt 500.000 0 500.000 Nvt 

Vaste voorschotten Nvt 200.000 0 200.000 Nvt 

Fixed loans / Bankschulden Nvt 200.000 0 200.000 Nvt 

Fixed loans Nvt 50.000 0 50.000 Nvt 

      

Totaal op 30 juni 2019  950.000 0 950.000  

      

Commercial paper Nvt 522.000 0 522.000 Nvt 

Vaste voorschotten Nvt 200.000 0 200.000 Nvt 

Fixed loans / Bankschulden (1) 200.000 24.956 175.044 0,60% 

Fixed loans Nvt 50.000 0 50.000 Nvt 

      

Totaal op 31 december 2018  972.000 24.956 947.044  

 
(*) De gemiddelde intrestvoet van de opgenomen bedragen op het einde van de periode 
(1) Financiering van de cashpool a.d.h.v. de kasfaciliteit (bankschulden) of een straightloan (fixed loan) kan gecumuleerd 
de 200.000 k€ niet overschrijden 

 
De reële waarde van de leningen is opgenomen in de toelichting ‘Financiële instrumenten: risico’s 
en reële waarde’. 
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19 Voorzieningen voor personeelsbeloningen  
De voorzieningen voor personeelsbeloningen bedragen 287.174 k euro op 30 juni 2019 en 224.587 
k euro op 31 december 2018.  
Die stijging van 62.587 k euro is voornamelijk het gevolg van de aanpassingen aan de 
veronderstellingen: de dalende disconteringsvoet en het rendement op de fondsbeleggingen 
hebben een stijgend effect op de voorzieningen. 
De stijging van 62.587 k euro werd verwerkt als een opbrengst via de winst- en verliesrekening 
voor een totaal van 414 k euro en als een kost voor 63.001 k euro via de niet-gerealiseerde 
resultaten. 
 
I.k.v. het langer werken kunnen bepaalde toegekende voordelen om vervroegd met pensioen te 
gaan niet langer opgenomen worden als een voorziening voor personeelsbeloningen. 
Niettegenstaande de Groep werkt aan een ‘vernieuwd’ pensioenplan kan de timing van 
implementatie nog niet met zekerheid gesteld worden. Hierdoor werd sinds 2018 een bedrag 
(onveranderd) van 32.143 k euro niet langer opgenomen als een voorziening voor 
personeelsbeloningen maar werd voor hetzelfde bedrag een feitelijke verplichting op de balanspost 
‘Voorziening, andere’ verwerkt. De Groep verwacht dit jaar het nieuwe plan te realiseren. 

20 Handels- en overige schulden 
De handels- en overige schulden bedragen 394.772 k euro op 30 juni 2019 en 271.482 k euro op 
31 december 2018. 
Deze post bevat enerzijds de handelsschulden (212.506 k euro op 30 juni 2019 en 146.598 k euro 
op 31 december 2018) en anderzijds de overige schulden (182.266 k euro op 30 juni 2019 en 
124.884 k euro op 31 december 2018). De overige schulden bevatten voornamelijk te betalen 
intresten van de obligatieleningen voor 66.996 k euro (31 december 2018: 37.690 k euro) en te 
betalen personeelsschulden voor 78.538 k euro (66.894 k euro op 31 december 2018). 
 
 

Financiële instrumenten 

21 Financiële instrumenten: risico’s en reële waarde 
 
Risico’s 
Fluvius System Operator volgt op een systematische manier de potentiële risico’s op via de 
‘integraal risicobeheer’ methodiek. Het functioneren van de Groep als werkmaatschappij voor de 
opdrachthoudende verenigingen 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 2018, het prospectus van 
2 juni 2017 m.b.t. ‘het openbaar bod in België van obligaties’ en de investor presentation van april 
2019. Deze informatie kan geraadpleegd worden op de website van Fluvius System Operator 
www.fluvius.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. 
 
De reële waarde hiërarchie 
De Groep gebruikt de volgende hiërarchische classificatie voor het bepalen en toelichten van de 
reële waarde van financiële instrumenten door middel van een waarderingstechniek: 
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Niveau 1: genoteerde (niet-aangepaste) prijzen op liquide markten voor identieke activa of passiva 
Niveau 2: andere technieken waarvoor alle input met een significante weerslag op de opgenomen 
reële waarde hetzij direct, hetzij indirect kan worden waargenomen 
Niveau 3: technieken die gebruik maken van input met een significante weerslag op de opgenomen 
reële waarde die niet gebaseerd is op waarneembare marktgegevens 
 
De reële waarde van de genoteerde obligatieleningen, uitgegeven voor een totaal bedrag van 
3.530.500 k euro, evolueert in functie van de marktrente. Op 30 juni 2019 bedraagt de reële waarde 
3.988.100 k euro 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 en het levert wereldwijd 
economisch nieuws, koersen van futures, aandelenkoersen e.a.). 
 
Op 30 juni 2019 zijn de reële waarden als volgt: 
 

 Reële waarde Reële waarde Boekwaarde 

(In duizenden EUR) Niveau 1 Niveau 3  

    

Overige beleggingen 0 867 867 

Geldmiddelen en kasequivalenten 119.163 0 119.163 

Handels- en overige vorderingen 395.469 0 395.469 

Vorderingen cashpoolactiviteiten 235.071 0 235.071 

    

Totaal 749.703 867 750.570 

    

Leningen op lange termijn 4.449.073 0 3.991.518 

Leningen op korte termijn 3.500 0 3.500 

Totaal kortlopende schulden, andere 396.726 0 396.726 

Schulden cashpoolactiviteiten 392.356 0 392.356 

    

Totaal 5.241.655 0 4.784.100 

 
Op 31 december 2018 zijn de reële waarden als volgt: 
 

 Reële waarde Reële waarde Boekwaarde 

(In duizenden EUR) Niveau 1 Niveau 3  

    

Overige beleggingen 0 845 845 

Geldmiddelen en kasequivalenten 2.095 0 2.095 

Handels- en overige vorderingen 327.328 0 327.328 

Vorderingen cashpoolactiviteiten 136.934 0 136.934 

    

Totaal 466.357 845 467.202 

    

Leningen op lange termijn 4.412.435 0 3.991.963 

Leningen op korte termijn 28.456 0 28.456 

Totaal kortlopende schulden, andere 273.555 0 273.555 

Schulden cashpoolactiviteiten 187.978 0 187.978 

    

Totaal 4.902.424 0 4.481.952 
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Andere informatie 

22 Transacties met verbonden partijen 
De aard van de transacties met het Managementcomité, de bestuurders en andere verbonden 
partijen tijdens de eerste zes maanden van 2019 verschilt niet wezenlijk van de transacties zoals 
opgenomen in het jaarverslag van 2018. 

23 Gebeurtenissen na datum van rapportering 
Op 25 juli 2019 heeft het ratingagentschap Moody’s de A3-rating bevestigd, maar de vooruitzichten 
(“outlook”) gewijzigd van positief naar stabiel. Deze wijziging van de vooruitzichten is ingegeven 
door de verwachtingen van Moody’s over de evolutie tot eind 2020 van de vrije kasstroom en de 
geplande investeringen, vooral in digitale meters en de energietransitie.  
 
Op 2 augustus 2019 heeft het ratingagentschap Creditreform de A+-rating met stabiele 
vooruitzichten bevestigd. 
 






