
Elia: vooruitzichten 2017 positief
Het belangrijkste element waarmee 
Elia tot dusver in 2017 het nieuws haalde, 
was de verwijdering uit de Bel20-index. 
Dat woog in maart tijdelijk op de koers, 
maar dat verlies werd relatief snel goed ge-
maakt. 

Ondertussen blijft het wel een aantrek-
kelijk rendementsaandeel met een beperkt 
risico. Het kan dus geen kwaad om alle za-
ken op een rijtje te zetten, vooral dan wat de 
resultaten van 2016 betreft. Voor een goed 
begrip herhalen we eerst de structuur van 
de Elia Groep. Die bestaat enerzijds uit de 
Belgische Elia-activiteiten (Elia Transmis-
sion), anderzijds uit een belang van 60 % 
in het Duitse 50Hertz. De groepsresultaten 
en deze van de twee entiteiten afzonderlijk 
hebben we samengebracht in een tabel. 

De basis van het groepsresultaat wordt 
gevormd door de cijfers van Elia België 
met een verschil. Zo wordt 60 % van de 
nettowinst van 50 Hertz bij de bedrijfs-
winst van Elia België geteld. In totaal 
bekomen we een nettowinst van 179,8 
miljoen euro of 2,95 euro per aandeel, 
een daling van 14,6 %. Gecorrigeerd voor 
niet-recurrente elementen bedraagt de 
daling slechts 4,4 % tot 168 miljoen euro. 
Per aandeel is dat 2,76 euro. 

Elia België kende een goed operationeel 
jaar dat gecombineerd met een nieuwe 
tariefmethodologie tot een hogere netto-
winst (+13,3 %) leidde. Het resultaat is in 
feite niet slecht, gelet op de kosten voor 
stormschade (3,1 miljoen euro) en de hoge-
re pensioenprovisie (4,5 miljoen euro). Na 
eliminatie van niet-recurrente elementen 
kwam de winstgroei uit op 13,4 %.

Nieuwe tariefberekening
gelukkig is er een nieuwe tariefbereke-
ning van kracht vanaf 2016. Die maakt de 
nettowinst meer afhankelijk van de ope-
rationele prestaties (uitvoering investe-
ringsplan en efficiëntieresultaten). Voor 
2016 werd de nettowinst voor een belang-

rijk deel bepaald door de evolutie van het 
rendement van de 10-jarige OlO (aange-
vuld met een zekere premie). Het gemid-
delde rendement in 2016 van die OlO be-
droeg 0,49 %, over 2015 was dat 0,86 %. De 
overheid heeft in feite geen andere keuze 
dan de aandeelhouders van Elia een de-
gelijk marktrendement te bieden. Anders 
zullen deze niet bereid zijn om kapitaal 
te verschaffen om de belangrijke investe-

ringen in het elektriciteitsnetwerk die ons 
land nodig heeft, te financieren. 

Minder gunstig in Duitsland
in DuitslanD was De evolutie in 2016 min-
der gunstig. De omzet daalde er met 13,7 % 
tot 1,291 miljard euro, vooral door een ster-
ke daling van de omzet uit ondersteunende 
diensten (-47,7 %) en door de afwezigheid 
van omzet uit correctiemechanismen 
(was heel belangrijk in 2015). De omzet 
daalde, ook gingen de kosten hoger door 
onderhoudswerken die uitgevoerd moes-
ten worden na de stormschade van 2015. 
De bedrijfswinst moest hierdoor 22,3 % 
achteruit. Op recurrente basis bedroeg de 
daling echter slechts 5,4 %. De financiële 

kosten stegen sterk door belangrijke fi-
nancieringsoperaties in november 2015 en 
april 2016. In totaal zakte de nettowinst 
van 50Hertz met 36,3 %, op recurrente ba-
sis was dat -22,2 %.

De nettowinst van de Elia Groep daal-
de dus met 14,6 % tot 179,8 miljoen euro, 
per aandeel is dat 2,95 euro. Ondanks die 
winstdaling werd het brutodividend ver-
hoogd van 1,55 naar 1,58 euro. Over 2015 

was de pay-out ratio (deel van de winst die 
als dividend uitgekeerd wordt) gedaald 
naar 44,7 %, over 2016 wordt dat 53,6 %. 
Het nettodividend daalt spijtig genoeg wel 
door een stijging van roerende voorheffing. 

De winstvooruitzichten voor 2017 lij-
ken relatief gunstig. Wat België betreft, 
zal er een positieve impact zijn door de 
stijging van het rendement op de 10-jari-
ge OlO. Ook in Duitsland kan de winstbij-
drage hoger door de afwezigheid van de 
negatieve elementen die in 2016 op het 
resultaat wogen.

Gert De Mesure
Redactie 16 april 2017

Koers 49,55 euro
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 ELIA Tr. 50Hertz Elia Groep
(in miljoen euro) FY15 FY16 FY15 FY16 FY15 FY16 ∆15/16
Omzet 851,4 868,1 1495,6 1291,2 851,4 868,1 2,0 %
Bedrijfswinst 218,0 219,6 305,4 237,2 336,4 295,0 -12,3 %
Financieel resultaat -92,8 -82,9 -18,9 -55,4 -92,8 -82,9
Nettowinst 92,2 104,5 197,3 125,6 210,6 179,8 -14,6 %
Winst p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 3,47 2,95 -15,0 %
Recurrente winst 88,0 99,8 146,3 113,8 175,8 168,0 -4,4 %
Idem p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 2,89 2,76 -4,5 %
Eigen vermogen p/a n.r. n.r. n.r. n.r. 39,7 41,2 3,8 %
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