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PERSBERICHT       29 augustus 2013 
     

TUSSENTIJDS JAARVERSLAG 
 

Elia groep bevestigt dankzij goede resultaten in Duitsland.  
 

 Elia groep kent goede halfjaarcijfers ondanks verdere daling van de Belgische OLO.  

 Het investeringsprogramma in België en Duitsland blijft gehandhaafd ondanks 

vertragingen door strenge winter. 

 CREG keurt bijgestelde transmissietarieven van Elia Transmission voor de periode 

2012 – 2015 goed. 

 Elia Transmission heeft met succes 750m EUR eurobonds geplaatst aan zeer 

gunstige financiële voorwaarden. 

 De vier Duitse TNB’s publiceren een tweede ontwerp van het 

offshorenetonwikkelingsplan. 

1. Kerncijfers IFRS 

Geconsolideerde resultaten van de Elia groep, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en van 
het hoogspanningsnet van 50Hertz in Duitsland, over de eerste zes maanden van 2013 volgens de 
International Financial Reporting Standards (IFRS): 
 
Groepsresultaten (in miljoen €) 30 juni 2013 30 juni 2012 Verschil (%) 
Totaal opbrengsten en overige 
bedrijfsopbrengsten 660,0 687,3 -4,0% 

EBITDA* 228,4 244,4 -6,5% 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT*) 156,8 164,8 -4,9% 
Netto financieringslasten (57,3) (66,4) -13,7% 
Winstbelastingen (25,4) (24,8) 2,4% 
Nettowinst toe te rekenen aan de Eigenaars van 
de Vennootschap 77,6 73,1 6,2% 

Gewone winst per aandeel (€) 1,28 1,21 5,8% 

Geconsolideerde balans (in miljoen €) 30 juni 2013 31 december 
2012 Verschil (%) 

Totaal activa 6.305,0 6.187,0 1,9% 
Eigen vermogen toe te rekenen aan de Eigenaars 
van de Vennootschap 2.105,5 2.108,5 -0,1% 

Netto financiële schuld 2.774,1 2.910,8 -4,7% 
Eigen vermogen per aandeel (€)  34,8 34,9 -0,3% 
        
Aantal aandelen (einde periode) 60.568.229 60.555.809 0,0% 
EBIT = resultaat voor intresten en belastingen  
EBITDA = EBIT + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen 
 
Financieel  
 
De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de Elia groep dalen door lagere bedrijfsopbrengsten in 
Duitsland ten gevolge van gevoelig lagere door te rekenen energiekosten, deels gecompenseerd door 
hogere door te rekenen kosten voor investeringen. 
De EBITDA en EBIT (respectievelijk - 6,5%, - 4,9%) worden voornamelijk negatief beïnvloed door de 
aanhoudende lage rente op 10-jarige Belgische obligaties. 
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De geconsolideerde nettowinst kent een stijging van 6,2% als gevolg van sterke resultaten in 
Duitsland, die de verdere daling van de nettowinst in België (door lage Belgische OLO) meer dan 
compenseert. 
 
Meer details over de financiële prestaties van de twee onderliggende transmissienetbeheerders activiteiten 
(Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission in Duitsland) zijn verder in de afzonderlijke 
segmentrapportering te vinden.  
 
De netto financiële schuld daalt met 4,7% tot € 2.774,1 miljoen. Deze daling is een gevolg van de 
belangrijke daling van de netto financiële schuld in 50Hertz Transmission (- € 303,2 miljoen), terwijl de 
netto financiële schuld in Elia Transmission een stijging kende van € 166,5 miljoen.  
 
Het eigen vermogen van de Groep blijft met €2.105,5 miljoen stabiel ten op zichte van 31 december 
2012. De reservering van de winst van het eerste halfjaar (€ 77,6 miljoen) en de niet gerealiseerde 
resultaten (€8,0 miljoen), voornamelijk bestaande uit de herwaardering van kasstroomafdekkingen en 
actuariële winsten, compenseren de dividenduitkering over 2012 (€ 89,0 miljoen) nagenoeg volledig.  
 
1.A. Segmentrapportering Elia Transmission (België) 
 
De resultaten van Elia Transmission voor zijn activiteiten als transmissienetbeheerder in België over de 
eerste zes maanden van 2013 volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS):  
 
Resultaten Elia Transmission (in  € miljoen)  30 juni 2013 30 juni 2012 Verschil (%) 
Totaal opbrengsten en overige 
bedrijfsopbrengsten 402,2 399,6 0,7% 

EBITDA* 145,0 166,7 -13,0% 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT*) 94,7 111,0 -14,7% 
Netto financieringslasten (54,4) (59,5) -8,6% 
Winstbelastingen (7,2) (10,3) -30,1% 
Nettowinst toe te rekenen aan de Eigenaars van 
de Vennootschap 36,8 40,6 -9,4% 

Geconsolideerde balans (in miljoen €) 30 juni 2013 31 december 2012 Verschil (%) 
Totaal activa 4.762,0 4.618,4 3,1% 
Netto financiële schuld 2.654,8 2.488,3 6,7% 
EBIT = resultaat voor intresten en belastingen  
EBITDA = EBIT + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen 

 
Financieel (IFRS) 
 
De bedrijfsopbrengsten van Elia Transmission in België zijn tijdens de eerste zes maanden van 2013 
met € 402,2 miljoen nagenoeg stabiel (+0,7%) gebleven in vergelijking met dezelfde periode van vorig 
jaar. Volgende tabel geeft een meer gedetailleerd beeld van de evolutie van de verschillende componenten 
van de bedrijfsopbrengsten. 
 
Detail opbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten (in 
miljoen €) 30 juni 2013 30 juni 2012 Verschil (%)  

Aansluitingen 20,4 18,5 10,3% 
Gebruik van het net 229,3 316,0 -27,4% 
Ondersteunende diensten 48,5 76,7 -36,8% 
Internationale inkomsten 37,9 16,9 124,3% 
Overdracht van activa van klanten(1) 1,7 2,3 -26,1% 
Diverse bedrijfsopbrengsten(1) 1,5 4,8 -68,8% 
Overige bedrijfsopbrengsten(1) 21,4 15,1 41,7% 

Subtotaal opbrengsten & overige bedrijfsopbrengsten 360,7 450,3 -19,9% 

Afrekeningsmechanisme: afwijkingen goedgekeurd budget(1) (39,9) (12,7) n.r. 

Afrekeningsmechanisme: (Terug te geven) / Te recupereren in 
huidige tarifaire periode  81,4 (38,0) n.r. 

Totaal opbrengsten & overige bedrijfsopbrengsten 402,2 399,6 0,7% 
(1) In deze rubrieken worden de cijfers per 30 juni 2012 geherklasseerd om ze te kunnen vergelijken met de cijfers 
van 2013 
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De opbrengsten uit netaansluitingen stegen met 10,3% voornamelijk als gevolg van de hogere 
opbrengsten uit de aansluitingen van de distributienetbeheerders.  
 
De opbrengsten uit het gebruik van het net en uit ondersteunende diensten daalden respectievelijk 
met 27,4% en 36,8% en dit als gevolg van de rechtzetting van de aangerekende kosten aan de 
producenten naar aanleiding van de invoering van de nieuwe door de CREG goedgekeurde tarieven. Na het 
arrest van het hof van Beroep van 6 februari 2013, dat de eerdere beslissing tot goedkeuring van de 
transmissietarieven voor de periode 2012 – 2015 vernietigde, heeft de CREG een bijgestuurd tariefvoorstel 
goedgekeurd op 16 mei 2013. Hierbij werden de tariefbestanddelen die betrekking hebben op de 
producenten naar beneden herzien en verrekend in de tariefbestanddelen van de verbruikers. De nieuwe 
tarieven voor ondersteunende diensten en systeembeheer, toegepast op de afname van energie, zijn in 
werking getreden op 1 juni 2013. De nieuwe tarieven voor het gebruik van het net, toegepast op het 
vermogen, zullen in werking treden op 1 januari 2014. De te hoge aangerekende kosten aan de 
producenten sinds het begin van de regelgevende periode 2012 – 2015 werden teruggegeven, en zullen 
gerecupereerd worden van de gebruikers via de nieuwe tarieven over de periode 01/06/2013 – 
31/12/2015.   
 
De internationale inkomsten stegen met € 21,0 miljoen (+124,3 %), voornamelijk door hogere 
congestie- en veilinginkomsten op de interconnecties met Nederland en Frankrijk ten gevolge de 
onbeschikbaarheid van de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2. 
 
De inkomsten uit de tussenkomsten van klanten met betrekking tot investeringen (“overdracht van 
activa van klanten”) vielen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2012 terug met € 0,6 miljoen.  
 
De overige bedrijfsopbrengsten zijn in het eerst half jaar 2013 ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar gestegen met 41,7% en dit voornamelijk als gevolg van een stijging in de intern geproduceerde vaste 
activa. 
  
Het afrekeningsmechanisme omvat de afwijkingen van het door de CREG goedgekeurde budget met 
betrekking tot de niet-beheersbare kosten en opbrengsten. Het operationele resultaat lag € 39,9 miljoen 
hoger als gevolg van de hogere internationale inkomsten (€ 23,0 miljoen), de lagere reële gemiddelde 
OLO (€ 9,0 miljoen) en de hoger dan gebudgetteerde getransporteerde volumes (€ 7,1 miljoen). Dit alles 
werd deels gecompenseerd door hogere niet-beheersbare kosten (- € 1,4 miljoen).  
Verder is er een tarifair tekort, voor een bedrag van € 9,0 miljoen, gerealiseerd als gevolg van de tot 2015 
nieuwe vaste tarieven. Daarnaast werd ook een éénmalige tarifaire correctie (€ 72,4 miljoen) geboekt als 
gevolg van de rechtzetting van de in 2012 aangerekende kosten aan de producenten naar aanleiding van 
de invoering van de nieuwe goedgekeurde tarieven.  
 
De EBITDA (-13,0%) en de EBIT (-14,7%) daalden gevoelig tijdens de eerste helft van 2013 in 
vergelijking met dezelfde periode van 2012 voornamelijk door de daling van de billijke vergoeding, als 
gevolg van een verdere daling van de rente op 10-jarige Belgische obligaties van gemiddeld 3,4% naar 
2,2%, en de daling van de door te rekenen financiële kosten. 
 
De netto financiële kosten (-8,6%) daalden tot € 54,4 miljoen ten opzichte van € 59,5 miljoen per 30 
juni 2012. De daling in de netto financiële lasten is voornamelijk een gevolg van het wegvallen van de 
éénmalige vergoedingen voor het afsluiten van lange termijn krediet faciliteiten in de eerste helft van 
2012. 
 
De daling van de winstbelastingen (-30,1%) is hoofzakelijk een gevolg van de evolutie van de winst 
voor winstbelastingen.  
 
De geconsolideerde IFRS winst na winstbelasting is ten opzichte van 30 juni 2012 met 9,4% gedaald 
van € 40,6 miljoen tot € 36,8 miljoen als gevolg van volgende elementen1: 

1. daling van de gereguleerde winst door lagere OLO (- € 7,8 miljoen); 
2. stijging in de verrekening in de tarieven van buitengebruikstellingen van vaste activa (+ € 3,1 

miljoen); 
3. lagere kostenbesparingen en opbrengsten (- € 0,2 miljoen); 
4. hogere realisatie incentive op vervangingsinvesteringen (+ € 0,8 miljoen); 
5. beslissing CREG mbt 2012 (- € 1,3 miljoen); 
6. stijging IFRS-aanpassingen (+ € 1,6 miljoen). 

                                           
1 Items 1-5 hebben betrekking op het regelgevend kader in België. 
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Het balanstotaal steeg (+3,1%) naar € 4.762,0 miljoen, de netto financiële schuld steeg met 6,7% of 
€ 166,5 miljoen voornamelijk als gevolg van de uitgifte van nieuwe Eurobonds ten belope van € 750 
miljoen die deels gebruikt werden voor de terugbetaling van de Eurobonds die in april kwamen te 
vervallen (€ 500 miljoen) en deels voor algemene bedrijfsdoeleinden.  
 
Operationeel 
 
Het verbruik gemeten op het Elia-net bleef nagenoeg stabiel (-1,2%) met 41,3 TWh in de eerste helft van 
2013 ten opzichte van 41,7 TWh in de eerste helft van 2012. Ook de netto afname van het Elia netwerk 
bleef op hetzelfde niveau van de eerste helft van 2012 met 36,5 TWh (36,2TWh in 1H 2012) 
 
In de eerste helft van 2013 was België een netto-invoerder van 7,8 TWh, significant meer dan de 
netto ingevoerde 3,7 TWh in de eerste helft van 2012 en dit als gevolg van de onbeschikbaarheid van de 
kerncentrales Doel 3 en Tihange 2. De totale elektriciteitsstromen tussen België en zijn buurlanden kende 
een stijging van 10,44% tot 13,12 TWh ten opzichte van 11,88 TWh in de eerste helft van 2012.  
 
Investeringen 
 
De totale netto investeringen die in de eerste helft van 2013 uitgevoerd zijn bedragen € 80,52 miljoen en 
zijn vooral versterkingen van hoogspanningsstations en de aanleg en vervanging van 
hoogspanningskabels. De investeringen zitten licht achter op budget, en dit voornamelijk als gevolg van 
tijdelijke vertragingen in het Stevin - project. Het investeringsprogramma van 2013 ten belope van € 200 
miljoen blijft echter gehandhaafd.  
 
1.B. Segmentrapportering 50Hertz Transmission (Duitsland) 
 
De resultaten van 50Hertz Transmission, geconsolideerd op niveau Eurogrid GmbH, werden opgenomen in 
de geconsolideerde Elia groep IFRS-cijfers volgens de proportionele consolidatiemethode en dit voor 
60 %. 
 

Resultaten 50Hertz Transmission (Duitsland) (in 
miljoen €) 60% proportionele consolidatie 30 juni 2013 30 juni 2012 Verschil (%) 

Totaal opbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten 258,4 288,1 -10,3% 
EBITDA* 83,3 77,7 7,2% 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT*) 62,0 53,8 15,2% 
Netto financieringslasten (3,0) (7,0) -57,1% 
Winstbelastingen (18,2) (14,5) 25,5% 
Nettowinst toe te rekenen aan de Eigenaars van de 
Vennootschap 40,8 32,4 25,9% 

Geconsolideerde balans (in miljoen €) 30 juni 2013 31 december 
2012 Verschil (%) 

Balanstotaal 1.543,3 1.569,0 -1,6% 
Netto financiële schuld 119,3 422,5 -71,8% 
EBIT = resultaat voor intresten en belastingen 
EBITDA = EBIT + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen 

 
Financieel (IFRS) 
 
De bedrijfsopbrengsten van 50Hertz Transmission daalden in vergelijking met dezelfde periode van 
vorig jaar. De hogere opbrengsten uit investeringen werden meer dan gecompenseerd door de lagere door 
te rekenen werkelijke redispatch kosten. De bedrijfsopbrengsten worden meer gedetailleerd 
weergegeven in volgende tabel.  
  

                                           
2 Inclusief IFRS aanpassingen voor activering software, IAS 23 (activering ontleningskosten) en IFRIC 18 (Overdracht 
van activa van klanten waarbij tussenkomsten van klanten bij netaansluitingen integraal erkend worden in IFRS als 
opbrengst) geeft dit  €88,30 miljoen. 
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Detail opbrengsten en overige 
bedrijfsopbrengsten (in miljoen €) 2013 2012 Verschil (%)  

Verticale netwerktarieven 267,7 188,7 41,9% 

Horizontale netwerktarieven 14,5 14,4 0,4% 

Ondersteunende diensten 28,2 53,5 -47,3% 

Overdracht van activa van klanten1 0,0 3,8 -100,0% 

Overige bedrijfsopbrengsten1 9,7 11,3 -13,7% 
Subtotaal opbrengsten en overige 
bedrijfsopbrengsten 320,1 271,6 17,9% 

Afrekeningsmechanisme: afwijkingen 
van het goedgekeurde budget (61,7) 16,4 n.r. 

Totaal opbrengsten en overige 
bedrijfsopbrengsten 258,4 288,1 -10,3% 

(1) In deze rubrieken worden de cijfers per 30 juni 2012 geherklasseerd om ze te kunnen vergelijken met de cijfers van 
2013 
 
De stijging van de opbrengsten uit verticale netwerktarieven (tarieven naar DNB’s en eindklanten) 
(+41,9%) is voornamelijk een gevolg van de verhoging van de door de regulator toegestane 
bedrijfsopbrengsten als gevolg van de stijging in de voorziene energiekosten (voornamelijk redispatch) en 
de stijging in de investeringskosten als gevolg van de toegenomen onshore en offshore investeringen.  
 
De opbrengsten uit horizontale netwerktarieven (tarieven naar de TNB’s) zijn nagenoeg stabiel 
gebleven (+ 0,4%). De opbrengsten uit de doorrekeningen van de kosten van het hogere volume van 
offshore investeringen in Duitsland werden gecompenseerd door de lagere inkomsten uit de benutting van 
de grenscapaciteiten. Ter herinnering, in Duitsland worden alle offshore aansluitingsinvesteringen over de 
vier Duitse transmissienetbeheerders verdeeld. Dit betekent dat 50Hertz ongeveer 20% van deze kosten 
draagt en doorrekent in zijn verticale netwerktarieven naar de klanten en dat zij 80% van haar eigen 
aansluitingskosten op de drie andere TNB’s verhaalt.  
 
De opbrengsten van ondersteunende diensten (-47,3%) zijn vergelijkbaar met deze van Elia en 
betreffen voornamelijk doorrekeningen aan gebruikers van kosten (voor reservering van capaciteiten en 
continu evenwicht te bewaren op het netwerk) die een netbeheerder moet maken teneinde de 
elektriciteitsbevoorrading te kunnen verzekeren. Tijdens de eerste zes maanden van 2013 waren er 
gevoelig minder ondersteunde diensten (vnl. redispatch) nodig als gevolg van lagere volumes van 
geproduceerde hernieuwbare energie door de ongunstige weersomstandigheden in het begin van 2013.  
 
De overige bedrijfsopbrengsten dalen (-13,7%) hoofdzakelijk door een daling in de opbrengsten uit het 
gebruik van het netwerk van 50Hertz Transmission door derden.  
 
Het afrekeningsmechanisme bevat enerzijds de jaarlijkse verrekening van tekorten en overschotten 
ontstaan vóór 2013 (netto impact van – € 4,0 miljoen) en anderzijds de afwijkingen in 2013 tussen de 
toegestane door te rekenen kosten en de werkelijke kosten (- € 57,7 miljoen). De afwijking is 
voornamelijk het gevolg van de uitzonderlijk lage redispatch kosten, als gevolg van lage productie van 
hernieuwbare energie, en de hogere werkelijke transmissievolumes in vergelijking met de gebudgetteerde 
volumes.  
 
De sterke stijging van EBITDA, EBIT en nettowinst is voornamelijk een gevolg van de stijging van de 
vergoede investeringen, en dit zowel volgens het oude als van het nieuwe systeem. Ter herinnering, sinds 
1 januari 2012 worden de kosten van nieuwe investeringen gerecupereerd via de verticale netwerktarieven 
van datzelfde jaar, daar waar deze vóór 2012 met een vertraging van 2 jaar gerecupereerd werden. 
Daardoor recupereert 50Hertz Transmission in 2013 zowel de kosten van 2013 alsook deze van 2011.  
 
De netto financiële kosten werden positief beïnvloed (-57,1%) door de op investeringen geactiveerde 
interestkosten (IAS 23), die in 2012 in de tweede jaarhelft geboekt werden. 
 
De stijging in de winstbelastingen is hoofdzakelijk een gevolg van de evolutie van de winst vóór 
belastingen.  
 
Het balanstotaal bleef nagenoeg stabiel (-1,6%) met € 1.543,3 miljoen. De netto financiële schuld 
daarentegen daalde substantieel (- € 303,2 miljoen) naar aanleiding van een belangrijke stijging in liquide 
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middelen als gevolg van de gefaseerde terugbetaling in 2013 van de in 2012 voorgefinancierde EEG 
volumes en van de aanrekening van de nieuwe offshore heffing sinds 1/1/2013. 
 
Operationeel 
 
De netto afname van het 50Hertz-net kende tijdens de eerste zes maanden van 2013 een lichte stijging 
van 1,4% tot 29 TWh in vergelijking met 28,6 TWh tijdens de eerste zes maanden van 2012.  
 
50Hertz importeerde 6,3 TWh elektriciteit (8,0 TWh in 2012), voornamelijk vanuit Denemarken, Tsjechië 
en TenneT Duitsland en exporteerde 19,6 TWh (19,1 TWh in 2012), voornamelijk naar Denemarken, Polen 
en TenneT Duitsland. De netto-uitvoer van elektriciteit steeg bijgevolg met 20% van 11,1 TWh in de 
eerste helft van 2012 naar 13,3 TWh. 
 
Investeringen 
 
Om aan de behoeften van de netgebruikers te voldoen heeft 50Hertz Transmission in de eerste helft van 
2013 €66,93 miljoen geïnvesteerd. Dit betekent een daling van 24,3% in vergelijking met de € 88,4 
miljoen tijdens de eerste helft van 2012. Het strenge winterweer tijdens de eerste maanden van 2013 
zorgden voor vertragingen in verschillende projecten. Het investeringsprogramma ten belope van € 415 
miljoen voor 2013 blijft echter gehandhaafd. 
 
 
2. Belangrijkste feiten van het eerste halfjaar 2013  
 
Geslaagde uitgifte van obligaties voor € 750 miljoen in het kader van EMTN-programma van Elia 
Transmission van € 3 miljard 
 
Elia Transmission gaf succesvol een Eurobond uit in twee schijven, meer bepaald een schijf op 15 jaar ten 
belope van €550 miljoen en een schijf op 20 jaar ten belope van €200 miljoen. Deze uitgifte maakt deel 
uit van het EMTN-programma van €3 miljard. Het orderboek was voor € 2,95 miljard onderschreven door 
210 investeerders uit 21 landen. De prijzen voor de schijven op 15 jaar en 20 jaar werden respectievelijk 
vastgesteld op mid-swap + 117 bp (coupon van 3,25%) en +123,3 bp (coupon van 3,5% ). 
De opbrengsten van de uitgifte van deze obligatielening werden aangewend om bestaande leningen 
te herfinancieren én voor algemene bedrijfsdoeleinden.  
 
Cécile Flandre, CFO van Belfius Insurance, treedt toe tot de Raad van Bestuur van Elia 
 
De Algemene Vergadering van Elia heeft op 21 mei de benoeming van Cécile Flandre als bestuurder van 
Elia goedgekeurd. Ze was voorgedragen door de referentieaandeelhouder Publi-T en volgt Leen Van den 
Neste op. Cécile Flandre is Chief Financial Officer van Belfius Insurance. Als wiskundige en actuaris 
bekleedde ze verschillende functies in de financiële sector en in het toezicht op 
verzekeringsmaatschappijen bij de Nationale Bank van België. 
 
Het project ALEGRO: herzieningsprocedure voor het gewestplan opgestart  
 
Op 16 april werd het aanvraagdossier voor de herziening overgemaakt aan de 14 gemeenten waardoor het 
traject van de rechtstreekse toekomstige interconnectie tussen België en Duitsland zal lopen. Het behelst 
twee aspecten: de inschrijving van een gebied voor openbare nutsvoorzieningen en 
gemeenschapsvoorzieningen bestemd voor de bouw van het conversiestation van wisselstroom naar 
gelijkstroom (AC/DC: alternating current/direct current) in Lixhe (Visé) en de inschrijving van een 
reserveringsgebied (een corridor) voor de aanleg van de kabels. 
 
De publieke informatievergadering vond plaats op 2 mei in Soumagne, de gemeente waar de kabelafstand 
het grootst is. De herzieningsprocedure van het gewestplan verloopt in 3 fasen (voorontwerp, voorlopige 
goedkeuring en definitieve goedkeuring) en behoort tot de bevoegdheid van de Waalse regering. De 
definitieve herziening van het gewestplan wordt medio 2015 verwacht. Daarna volgen de aanvragen voor 
de unieke vergunning, de wegenisvergunning en de verklaring van openbaar nut. 
 
                                           
3 Inclusief IFRS aanpassingen voor IAS 23 (activering ontleningskosten) en IFRIC 18 (Overdracht van activa van klanten 
waarbij tussenkomsten van klanten bij netaansluitingen integraal erkend worden in IFRS als opbrengst) geeft dit  
€71,20 miljoen. 
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Deze interconnectie zal 100 km lang zijn (waarvan 49 km in België) en grotendeels langs bestaande 
infrastructuren lopen. De aanvang van de werken is gepland medio 2016 en zij zullen ongeveer twee jaar 
duren. De indienstneming van de interconnectie is voorzien tegen eind 2018.  
 
Nieuwe bekendheidscampagne: focus op innovatie 
 
Op 15 april gaf Elia het startschot voor een nieuwe bekendheidscampagne in de geschreven pers, op de 
radio en het internet. De campagne legt de nadruk op innovatie en vertaalt de nieuwe visie van de Elia 
groep.  
Via deze campagne positioneert Elia zich als een leider op het vlak van de ontwikkeling van de 
toekomstige elektriciteitsnetten. Daartoe anticipeert Elia op de energiebehoeften en legt het zich toe op 
drie belangrijke pijlers in zijn beleid: de ontwikkeling van de markt, de integratie van hernieuwbare 
energie en de continuïteit van de bevoorrading. 
Het engagement van Elia bestaat er precies in om de energieproductie, ongeacht de vorm die ze in de 
toekomst zal aannemen en waar ze ook zal plaatsvinden, van daaruit te vervoeren naar de 
verbruikscentra. Wij vinden de netten uit voor de energiestromen van morgen. 
 
De werkzaamheden voor de aansluiting van het tweede Duitse windmolenpark in de Baltische 
Zee (EnBW Baltic 2) op het net van 50Hertz schieten op  
 
Het eerste gedeelte van de onderzeese kabel die het offshore platform op het hoogspanningsstation van 
Bentwitsch zal aansluiten werd op 20 april gelegd. In het totaal zullen tijdens de maanden hierna zestig 
kilometer onderzeese kabel moeten worden gelegd. Voor de aansluiting van Baltic 2 zal er ook een tweede 
onderzeese kabel worden gelegd tussen het platform Baltic 1 en het aansluitingspunt in de regio 
Markgrafen, dat op zijn beurt via een ondergrondse kabel op het station van Bentwitsch zal worden 
aangesloten.  
  
Publicatie van tweede ontwerp van offshore netontwikkelingsplan 
 
Op 24 juni 2013 publiceerden de vier Duitse transmissienetbeheerders een tweede ontwerp van het 
offshore netontwikkelingsplan (‘Offshore-Netzentwicklungsplan’ - O-NEP). Het eerste ontwerp van het plan 
lag gedurende zes weken ter inzage van het publiek. Dit leidde tot 36 opmerkingen over het O-NEP, die de 
transmissienetbeheerders vervolgens in categorieën hebben ingedeeld en hebben geëvalueerd. Op basis 
van die opmerkingen hebben de transmissienetbeheerders de eerste versie van het O-NEP herzien en er 
toelichting en illustraties aan toegevoegd. Vervolgens werd het tweede ontwerp van het plan overgemaakt 
aan het Duitse Bundesnetzagentur (federaal netwerkagentschap). Het plan beschrijft welke infrastructuur 
er tijdens de volgende tien tot twintig jaar nodig is om offshore windenergie aan te sluiten op het net. 
 
Duitse transmissienetbeheerders werken aan gezamenlijke realisatie van drie 
gelijkstroomverbindingen 
 
De vier Duitse transmissienetbeheerders – 50Hertz, Amprion, TenneT en TransnetBW – bereiden de 
uitvoering van vier grote energietransmissieprojecten voor. Met het oog op de duurzame ontwikkeling van 
het nationaal net worden drie krachtige gelijkstroomverbindingen (HVDC) voorzien. Deze verbindingen 
zullen elektriciteit vervoeren van Noord- en Centraal-Duitsland naar het zuiden van het land. Elke 
verbinding wordt als een gezamenlijk project ontworpen door de twee TNB’s die verantwoordelijk zijn voor 
het transmissienet op de betrokken start- en eindpunten. 
De HVDC-lijnen zijn van wezenlijk belang om het huidige hoge niveau van bevoorradingszekerheid in 
Duitsland in de toekomst te verzekeren. De noodzaak van de projecten werd beschreven in het 
netontwikkelingsplan 2012 en werd op 25 april 2013 goedgekeurd in het kader van de federale wet 
betreffende het plan tot ontwikkeling van de hoogspanningsverbindingen. Deze wet zal naar verwachting 
later dit jaar in werking treden. De investeringskosten voor de drie HVDC-lijnen bedragen miljarden euro. 
 
 
3. Overige informatie zoals gevraagd door KB van 14/11/2007 
 
Aangezien het resultaat voor 2013 afhankelijk is van parameters die pas aan het einde van 2013 gekend 
zijn (zoals het inflatiecijfer in december 2013) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de 
gemiddelde Belgische rentevoet op 10 jaar; de beta van het Elia aandeel; het totale investeringsbedrag 
van Eurogrid/50Hertz), kunnen geen specifieke winstvoorspellingen voor het ganse jaar worden 
gegeven. 
 
Conform artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 bevestigt Elia dat de fundamentele 
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risico's waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd blijven ten opzichte van deze 
beschreven in het geconsolideerde jaarverslag 2012 van de Groep onder de rubrieken “Beschrijving van 
de risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming wordt geconfronteerd” en “Regelgeving en 
tarieven”. 
 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te vermelden sinds 30 juni 2013. 
 
 
4. Verklaringen van personen met verantwoordelijkheid 
 
Jacques Vandermeiren, Chief Executive Officer en Voorzitter van het Directiecomité, en Jan Gesquière, 
Chief Financial Officer en Vice Voorzitter van het Directiecomité, verklaren dat, voor zover hen bekend: 
 
 de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële gegevens, die zijn opgesteld overeenkomstig IAS 

34, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten 
van de Elia groep en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; 
 

 het tussentijdse jaarverslag over de verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële gegevens een 
getrouw beeld geeft van de evolutie van de activiteiten, de resultaten en de positie van de Elia groep 
en van haar dochterondernemingen opgenomen in deze consolidatie, alsook de belangrijkste 
transacties met verbonden partijen en een omschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
waarmee de Elia groep geconfronteerd wordt voor de resterende maanden van het boekjaar. 

 
 
5. Verslag van het college van Commissarissen  
 
Het volledig verslag wordt weergegeven in bijlage onder de rubriek 3. 
 
 
6. Financiële kalender 2013 
 
 
Tussentijdse informatie Q3 2013      15 november 2013 
Publicatie jaarresultaten 2013       28 februari 2014 
Beschikbaarheid jaarverslag 2013      begin april 2014 
Algemene vergadering van de aandeelhouders     20 mei 2014 
Tussentijdse informatie na drie maanden 2014     midden mei 2014 
Betaling dividend over 2013        begin juni 2014 
 
 
Over Elia: 
 
De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia Transmission in België 
en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse 
transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). Met meer dan 1700 medewerkers en een 
netwerk van zo’n 13 400 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep 
tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van 
elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de import en 
export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese 
elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier van 
consultancy- en engineeringactiviteiten aan. 
 
De Groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de 
belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
 
Voor meer informatie, contacteer Elia: 
 
Media: 
Barbara Verhaegen +32 2 546 73 78 +32 473 65 39 47 barbara.verhaegen@elia.be 
Axelle Pollet   +32 2 546 75 11  +32 475 84 38 91 axelle.pollet@elia.be 
 
Investor relations: 
Tom Schockaert  +32 2 546 75 79 +32 494 42 28 65 investor.relations@elia.be 
 
Website : dit persbericht en de bijlagen zijn beschikbaar op de website www.elia.be  
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Bijlage:  
 
Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie: 
- Verkorte geconsolideerde balans 
- Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 
- Verkort geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten  
- Verkorte geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen 
- Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht 
- Toelichting bij de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 
Verslag van het college van Commissarissen 
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BIJLAGE   
  

1. Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie 
 

1.1. Verkorte geconsolideerde balans (30 juni 2013 – 31 december 2012) 
 

(in miljoen €) 
 

30 juni 
2013 

31 
december 

2012 

Activa      

Vaste activa   5.413,7 5.370,5 
  Materiële vaste activa   3.372,6 3.319,3 
  Immateriële activa   1.757,5 1.757,0 
  Handels- en overige vorderingen   129,5 126,5 

  Investeringen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 

 
26,2 34,3 

  Overige financiële vaste activa (incl. derivaten)  92,1 90,3 
  Uitgestelde belastingsvorderingen  35,8 43,1 
Vlottende activa  891,3 816,5 
  Voorraden   15,4 15,0 
  Handels- en overige vorderingen   506,3 625,7 
  Actuele belastingsvorderingen  4,8 4,7 

  Geldmiddelen en kasequivalenten 
 

349,3 166,2 

  Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten  15,5 4,9 
Totaal activa  6.305,0 6.187,0 

Totaal Eigen vermogen en verplichtingen  
  

Eigen vermogen    2.105,5 2.108,5 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap 
 

2.105,5 2.108,5 

  Aandelenkapitaal  1.506,9 1.506,5 
  Uitgiftepremie  8,8 8,8 
  Reserves  97,2 83,7 
  Afdekkingsreserves  (19,6) (24,3) 
  Ingehouden winsten 2.6 512,2 533,8 

Minderheidsbelang    0,0 0,0 
  Minderheidsbelang  0,0 0,0 
Langlopende verplichtingen  2.864,1 2.650,2 

  Leningen en overige langlopende 
financieringsverplichtingen 

2.7 
2.597,5 2.351,1 

  Personeelsbeloningen  113,9 118,6 

  Derivaten 2.8 29,7 36,7 
  Voorzieningen  56,6 58,4 
  Uitgestelde belastingverplichtingen   47,7 66,0 
  Overige verplichtingen  18,7 19,4 
Kortlopende verplichtingen  1.335,4 1.428,3 
  Leningen en overige financieringsverplichtingen  525,9 725,9 
  Voorzieningen  28,9 29,6 

  Handelsschulden en overige schulden  
 

382,6 351,9 

  Actuele belastingsverplichtingen  55,0 40,9 
  Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten  343,0 280,0 

Totaal Eigen vermogen en verplichtingen  6.305,0 6.187,0 
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1.2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (30 juni 2013 – 30 juni 2012) 

 
 
  
  
(in miljoen €)   

 
30/06/2013 30/06/2012 

Voortgezette bedrijfsactiviteiten      
  Opbrengsten * 630,6 666,0 
  Grond- en hulpstoffen  (2,9) (3,2) 
  Overige bedrijfsopbrengsten * 29,4 21,3 
  Diensten en overige goederen  (328,2) (346,9) 
  Personeelskosten  (89,4) (83,6) 

  Afschrijvingen en waardeverminderingen, 
wijziging in voorzieningen 

 
(71,6) (79,6) 

  Overige bedrijfskosten  (11,1) (9,2) 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)  156,8 164,8 
Nettofinancieringslasten  (57,3) (66,4) 
  Financieringsbaten  7,0 6,0 
  Financieringslasten  (64,3) (72,4) 

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen) 

 
3,5 (0,6) 

Winst vóór winstbelastingen  103,0 97,8 
Winstbelastingen 2.9 (25,4) (24,8) 

Winst op voorgezette bedrijfsactiviteiten 
 

77,6 73,0 

Winst over de verslagperiode  77,6 73,0 

Winst toe te rekenen aan      
  Eigenaars van de vennootschap  77,6 73,1 
  Minderheidsbelang  0,0 0,0 

Winst over de verslagperiode  77,6 73,1 

  
 

  
Winst per aandeel (in €)      
  Gewone winst per aandeel  1,28 1,21 
  Verwaterde winst per aandeel  1,28 1,21 

(*) In deze rubrieken worden de cijfers per 30 juni 2012 geherklasseerd om ze te kunnen vergelijken met de cijfers van 
2013 
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1.3. Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (30 juni 2013 – 
30 juni 2012) 

 
  
(in miljoen €)   

 
30/06/2013 30/06/2012 

Winst over de verslagperiode  77,6 73,1 
Niet-gerealiseerde resultaten      

Elementen die vervolgens naar de resultatenrekening kunnen worden 
geherklasseerd : 

 
    

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van 
kasstroomafdekkingen 

2.10 
7,0 (1,2) 

Belastingen op elementen die vervolgens naar de resultatenrekening kunnen 
worden geherklasseerd 

 
(2,4) 0,4 

Elementen die niet naar de resultatenrekening worden 
geherklasseerd : 

 
    

Actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde 
personeelsverplichtingen 

2.10 
5,1 (0,5) 

Belastingen op elementen die niet naar de resultatenrekening worden 
geherklasseerd 

 (1,7) 0,2 

Wisselkoersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten 
 

0,0 0,0 

Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar, na winstbelastingen 
 

8,0 (1,1) 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het 
boekjaar 

 
85,6 72,0 

Winst toe te rekenen aan      
  Eigenaars van de Vennootschap  85,6 72,0 

  Minderheidsbelang  0,0 0,0 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het 
boekjaar 

 
85,6 72,0 
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1.4. Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 30 juni 2013 – 30 juni 2012 
 
 
 

(in € miljoen) 
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Stand per 1 januari 2012 1.500,6 8,5 (23,3) 0,1 67,6 493,4 2.046,9   2.046,9 

                    

Winst over de verslagperiode       73,1 73,1  73,1 

Niet-gerealiseerde resultaten: kasstroomafdekkingen    (0,8)    (0,8)  (0,8) 
Niet-gerealiseerde resultaten: actuarieel 

winst/(verlies)       (0,3) (0,3)  (0,3) 

Niet-gerealiseerde resultaten: wisselkoersverschillen            
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten 0,0 0,0 (0,8) 0,0   72,8 72,0   72,0 

Transacties met eigenaars, rechtstreeks 
verwerkt in het eigen vermogen           

Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars           

Toevoeging wettelijke reserve      16,1 (16,1)     

Dividenden  0,0 0,0 0,0   (88,7) (88,7)  (88,7) 
Totaal bijdragen van en uitkeringen aan 
eigenaars         16,1 (104,8) (88,7)   (88,7) 

                    

Stand per 30 juni 2012 1.500,6 8,5 (24,1) 0,1 83,7 461,4 2.030,2 0,0 2.030,2 

    

    
Stand per 1 januari 2013 1.506,5 8,8 (24,3) 0,1 83,7 533,7 2.108,5  2.108,5 

                    

Winst over de verslagperiode       77,6 77,6  77,6 
Niet-gerealiseerde resultaten: kasstroomafdekkingen    4,6    4,6  4,6 
Niet-gerealiseerde resultaten: actuarieel 

winst/(verlies)       3,4 3,4  3,4 

Niet-gerealiseerde resultaten: wisselkoersverschillen          0,0 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten 0,0 0,0 4,6 0,0   81,0 85,6 0,0 85,6 

Transacties met eigenaars, rechtstreeks 
verwerkt in het eigen vermogen           

Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars           

Uitgifte gewone aandelen 0,3 0,0 0,0   0,0 0,3 0,0 0,3 

Kosten uitgifte gewone aandelen 0,1 0,0 0,0   0,0 0,1  0,1 

Toevoeging wettelijke reserve      13,5 (13,5)     

Dividenden  0,0 0,0 0,0   (89,0) (89,0)  (89,0) 
Totaal bijdragen van en uitkeringen aan 
eigenaars 0,4    13,5 (102,5) (88,6)  (88,6) 

                    

Stand per 30 juni 2013 1.506,9 8,8 (19,7) 0,1 97,2 512,2 2.105,5 0,0 2.105,5 
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1.5. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (30 juni 2013– 30 juni 2012) 
 
(in miljoen €) 30 juni 2013 30 juni 2012 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten    
Winst over de verslagperiode 77,6 73,0 
Aanpassing voor:     

Nettofinancieringslasten 57,3 68,2 
Overige niet-kaskosten 0,0 0,0 
Winstbelastingen 40,6 18,3 
Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode, na belasting (3,5) 0,5 

Afschrijvingen materiële en amortisatie immateriële activa 73,8 72,0 

Boekwinst op verkoop van materiële en immateriële activa 2,3 2,7 
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa 10,2 0,4 
Mutatie voorzieningen (2,7) 4,0 
Mutatie van waardering naar reële waarde van derivaten (2,1) 0,3 
Mutatie uitgestelde belastingen  (15,2) 6,4 
Mutatie van waardering naar reële waarde van financiële activa via resultaat  0,0 0,0 
Mutatie overige niet-kaskosten 0,1 0,0 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  238,4 245,8 
Mutatie voorraden (1,0) 0,9 
Mutatie handels- en overige vorderingen 108,4 (24,2) 
Mutatie overige vlottende activa (7,7) (25,7) 
Mutatie handelsschulden en overige schulden 29,4 82,0 
Mutatie overige kortlopende verplichtingen 35,7 31,3 
Wijzigingen in werkkapitaal 164,8 64,3 
Betaalde rente (118,1) (122,0) 
Betaalde winstbelastingen (26,4) (17,6) 
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 258,8 170,6 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Verwerving van (im)materiële activa (126,5) (115,8) 
Verwerving van dochteronderneming na aftrek van verworven geldmiddelen 0,0 0,0 
Verwervingen van investeringen opgenomen volgens de 
vermogensmutatiemethode 0,0 0,0 

Verwerving van dochteronderneming (2,9) (0,2) 
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa 1,5 0,0 
Opbrengst uit de verkoop investeringen  11,6 0,0 
Ontvangen rente 1,3 2,7 

Nettokasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten  (115,0) (113,3) 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Opbrengst uit de uitgiften van aandelenkapitaal 0,4 0,0 
Kosten verbonden aan uitgifte van aandelenkapitaal 0,0 0,0 
Betaald dividend (-) (89,3) (88,7) 
Aflossing van opgenomen leningen (-) (620,0) 0,0 
Ontvangsten van opgenomen leningen (+) 748,2 0,0 

Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten 39,3 (88,7) 

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten 183,1 (31,4) 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 166,2 385,7 

Geldmiddelen en kasequivalenten per einde periode 349,3 354,3 
Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten 183,1 (31,4) 
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2. Toelichting bij de tussentijdse geconsolideerde financiële informatie 
 

2.1. Algemene informatie  
 

Elia System Operator nv (de ‘vennootschap’ ‘Elia’) is gevestigd in België en heeft haar 
maatschappelijke zetel te B-1000 Brussel Keizerslaan 20. De geconsolideerde jaarrekening van de 
vennootschap voor het boekjaar 2012 omvat de jaarrekening van de onderneming en haar 
dochterondernemingen (hierna aangeduid als de ‘Groep’) en het belang van de Groep in joint ventures 
en geassocieerde deelnemingen.  
 
De kerntaak van Elia is het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de 
zeerhogespanningsnetten (380 kV, 220 kV en 150 kV) en hoogspanningsnetten (70 kV, 36 kV en 30 
kV). Het staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten in België of Duitsland of 
elders in Europa naar de klanten, in het bijzonder distributeurs en industriële grootverbruikers.  

 
Deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Vennootschap voor de 6 
maanden eindigend op 30 juni 2013 bevat de balans en de resultaten van de vennootschap, haar 
dochterondernemingen (samen “de Groep”) en het belang van de Groep in geassocieerde 
deelnemingen en entiteiten waar gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.  
 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse informatie werd op 29 augustus 2013 door de Raad van 
Bestuur van Elia System Operator nv goedgekeurd. 
 

 
2.2. Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening 

 
De geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2013, inclusief de 
vergelijkende cijfers voor 2012, werd opgesteld in overeenstemming met IAS 34, Tussentijdse 
Financiële Verslaggeving zoals uitgegeven door de IASB en goedgekeurd door de Europese Unie. 
 
Bij de opstelling van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie werden dezelfde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en waarderingsregels toegepast als voor de geconsolideerde 
financiële overzichten per 31 december 2012. Voor meer informatie verwijzen wij naar de sectie “3. 
Belangrijke grondslagen” in het financieel overzicht van het jaarverslag over 2012. 
 
Er werden geen nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties vroegtijdig 
toegepast. De Groep heeft alle vanaf 1 januari 2013 nieuw verplichte IFRS standaarden toegepast, 
zoals beschreven in de sectie “3.1 Nieuwe en herziene standaarden en interpretaties” van het 
jaarverslag over het boekjaar 2012. De toepassing van deze nieuwe standaarden heeft geen materiële 
impact op de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie per 30 juni 2013, 
uitgezonderd voor de standaarden hieronder beschreven. 
 
De impact van de invoering van IFRS 10 (Geconsolideerde financiële verslaggeving: definieert de 
controleprincipes en bepaalt controlemaatregelen als basis voor consolidatie - toepasbaar voor 
boekjaren vanaf 1 januari 2014) en IFRS 11 (Gezamenlijke activiteiten: opname van gezamenlijke 
overeenkomsten door focus op de rechten en plichten van de overeenkomst in plaats van op de 
juridische vorm - toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014) werd reeds beschreven in het 
jaarverslag 2012. 
 
 
 

2.3. Gebruik van schattingen en oordelen 
 
De geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor het eerste halfjaar van 2013 werd opgesteld 
gebruikmakend van ‘schattingen en oordelen’ zoals vermeld in jaarverslag 2012 onder hoofdstuk 2.4. 
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2.4. Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen  
 

 
Vennootschap 30 juni 2013 31 december 2012 
Moedermaatschappij:    
- Elia System Operator nv Integrale methode Integrale methode 
     
Dochterondernemingen:    
- Elia Asset nv Integrale methode Integrale methode 
- Elia Engineering nv Integrale methode Integrale methode 
- Elia Re sa Integrale methode Integrale methode 
     
Joints ventures:    
- Eurogrid International cvba Evenredige methode Evenredige methode 
- Eurogrid gmbh Evenredige methode Evenredige methode 
- 50Hertz Transmission gmbh Evenredige methode Evenredige methode 
- 50Hertz Offshore gmbh Evenredige methode Evenredige methode 
- Gridlab gmbh Evenredige methode Evenredige methode 
- E-Offshore A LLC Evenredige methode Evenredige methode 
- Atlantic Grid Investment A Inc Evenredige methode Evenredige methode 
     
Geassocieerde ondernemingen:    
- HGRT s.a.s. Vermogensmutatiemethode Vermogensmutatiemethode 
- Coreso nv Vermogensmutatiemethode Vermogensmutatiemethode 
- APX-ENDEX bv (1) Vermogensmutatiemethode Vermogensmutatiemethode 
- Atlantic Grid A LLC Kostprijsmethode Kostprijsmethode 
- EMCC GmbH Kostprijsmethode Kostprijsmethode 
- CAO GmbH Kostprijsmethode Kostprijsmethode 
- European Energy Exchange AG (2) Kostprijsmethode - 
- CASC-EU sa Kostprijsmethode Kostprijsmethode 

 
(1) APX-Endex 

Op 1 maart 2013 werd APX-ENDEX gesplitst in een elektriciteitshandelsbeurs (spothandel en 
clearing elektriciteit, APX) en een derivaten- en spotgashandelsbeurs (Endex); deze laatste werd 
vervolgens verkocht aan Intercontinental Exchange Inc (ICE). Als gevolg van deze transactie is het 
in APX geïnvesteerd bedrag gedaald van 25,5 miljoen € tot 16,9 miljoen €, maar het aandeel van 
Elia System Operator N.V. in het aandelenkapitaal is gestegen van 23,07% op 31 december 2012 
tot 29,2%. De resterende aandelen zijn in het bezit van Tennet Holding B.V. (70,8%). De 
gerealiseerde meerwaarde op deze transactie (€ 2,6 miljoen) is in de resultatenrekening 
opgenomen in de lijn “Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen volgens 
vermogensmutatiemethode (na winstbelastingen)”.  
 

(2) European Energy Exchange (EEX) 
Op 3 mei 2013 verwierf 50Hertz voor een bedrag van 4,2 miljoen € 700.000 aandelen van 
European Energy Exchange (EEX). 50Hertz bezit daarmee 1,75% van EEX en beschikt over een 
optie om in de toekomst bijkomende aandelen te verwerven. 
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2.5. Segment rapportering   
 

2.5.1.  Elia Transmission (België)  
 
Resultaten Elia Transmission (in miljoen €)  30 juni 2013 30 juni 2012 
Totaal opbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten 402,2 399,6 

Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen (50,3) (55,8) 

EBITDA 145,0 166,7 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) 94,7 111,0 
Financieringsbaten 6,5 4,7 
Financieringslasten (60,9) (64,2) 
Winstbelastingen (7,2) (10,3) 
Nettowinst toe te rekenen aan de Eigenaars van de Vennootschap 36,8 40,6 
Geconsolideerde balans (in miljoen €) 30 juni 2013 31 december 2012 
Totaal activa 4.762,0 4.618,4 
Investeringsuitgaven 88,3 150,0 
Netto financiële schuld 2.654,8 2.488,3 
 

2.5.2. 50Hertz Transmission (Duitsland)  
 

Resultaten 50Hertz Transmission (Duitsland) (in miljoen € ) 60% 
proportionele consolidatie 30 juni 2013 30 juni 2012 

Totaal opbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten 258,4 288,1 
Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in voorzieningen (21,3) (23,9) 
EBITDA 83,3 77,7 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) 62,0 53,8 

Financieringsbaten 0,4 1,3 
Financieringslasten (3,4) (8,3) 
Winstbelastingen (18,2) (14,5) 

Nettowinst toe te rekenen aan de Eigenaars van de Vennootschap 40,8 32,4 
Geconsolideerde balans (in miljoen €) 30 juni 2013 31 december 2012 
Totaal activa 1.543,3 1.569,0 
Investeringsuitgaven 42,7 157,8 
Netto financiële schuld 119,3 422,5 
 

2.5.3. Reconciliatie segmentrapportering  
 

Geconsolideerde resultaten (in miljoen €)  

30 juni 2013 
Elia 

Transmission 
(België) 

50Hertz 
Transmission 
(Duitsland) 

Consolidatie 
herwerkingen Elia Groep 

Totaal opbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten 402,2 258,4 (0,6) 660,0 
Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging 
in voorzieningen (50,3) (21,3) 0,0 (71,6) 

EBITDA  145,0 83,3 0,1 228,4 
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) 94,7 62,0 0,1 156,8 
Financieringsbaten 6,5 0,4 0,1 7,0 
Financieringslasten (60,9) (3,4) 0,0 (64,3) 
Winstbelastingen (7,2) (18,2) 0,0 (25,4) 
Nettowinst toe te rekenen aan de Eigenaars van de 
Vennootschap 36,8 40,8 0,0 77,6 

Geconsolideerde balans (in miljoen €) 30 juni 2013 
Totaal activa 4.762,0 1.543,3 (0,3) 6.305,0 
Investeringsuitgaven 88,3 42,7 0,0 131,0 
Netto financiële schuld 2.654,8 119,3 0,0 2.774,1 
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2.6. Dividenden 
 
Op 21 mei 2013 keurden de aandeelhouders de uitkering goed van een bruto dividend van € 1,47 per 
aandeel (€ 1,1025 netto per aandeel), hetzij een totaal bruto dividend van € 89,0 miljoen.  
 
 

2.7. Leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen 
 
Elia System Operator gaf in april 2013 een Eurobond lening uit bestaande  uit twee schijven, meer bepaald 
een schijf op 15 jaar ten belope van €550 miljoen en een schijf op 20 jaar ten belope van €200 miljoen. 
Deze uitgifte maakt deel uit van het EMTN-programma van €3 miljard. Het orderboek was voor € 2,95 
miljard onderschreven door 210 investeerders uit 21 landen. De prijzen voor de schijven op 15 jaar en 20 
jaar werden respectievelijk vastgesteld op mid-swap + 117 bp (coupon van 3,25%) en +123,3 bp (coupon 
van 3,5% ). 
De opbrengsten van de uitgifte van deze obligatielening werden aangewend om bestaande leningen te 
herfinancieren én voor algemene bedrijfsdoeleinden. 
 

2.8. Derivaten  
 

Hieronder bevindt zich een vergelijking van de boekhoudwaarde en de reële waarde van de financiële 
instrumenten per 30 juni 2013 evenals de hiërarchie van de reële waarde: 
 
   30 juni 2013 31 December 2012 Niveau 

(in € miljoen)  Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde   

Financiële activa           

Sicav  13,2 13,2 13,2 13,2 Niveau 1 

Totaal   13,2 13,2 13,2 13,2   

          

Financiële passiva           
Derivaten (renteswap)  -29,7 -29,7 -36,7 -36,7 Niveau 2 

Rentedragende leningen  -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 Niveau 2 

Total  -229,7   -229,7 -236,7  -236,7   
 
De reële waarde van de financiële activa en verplichtingen, andere dan degene die in bovenstaande tabel 
getoond worden, benadert hun boekwaarden, hoofdzakelijk omwille van de vervaldata op korte termijn 
van deze instrumenten. 
 
Reële waarde hiërarchie 
 
De bovenvermelde reële waarde van de ‘sicavs’ behoort tot niveau 1, wat inhoudt dat de waardering is 
gebaseerd op (onaangepaste) genoteerde marktprijzen in actieve markten voor dergelijke instrumenten. 
 
De bovenvermelde reële waarde van de renteswaps behoort tot niveau 2, wat inhoudt dat de waardering 
gebaseerd is op input van andere dan de opgegeven prijzen die waarneembaar zijn voor de activa of de 
verplichtingen. Deze categorie bevat instrumenten gewaardeerd op basis van genoteerde marktprijzen in 
actieve markten voor dergelijke instrumenten; genoteerde prijzen voor identieke of vergelijkbare 
instrumenten in markten die worden geacht minder actief te zijn; of andere waarderingstechnieken, die 
direct of indirect voortvloeien uit waarneembare marktgegevens. 

 
Schatting van de reële waarde 
 
Voor renteswaps worden opgaven van makelaars gehanteerd. Deze opgaven worden gecontroleerd met 
behulp van waarderingsmodellen of technieken gebaseerd op contant gemaakte kasstromen. 
 
  



 

    19 

2.9. Aanslagvoet winstbelasting 
 
De verhouding van de ‘winstbelasting’ ten opzichte van de ‘winst voor belastingen’ zoals weergegeven in 
de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening, resulteerde eind juni 2013 in een 
belastingaanslagvoet van 24,9%. Per eind juni 2012 bedroeg de belastingaanslagvoet 25,4%.  
 
 

2.10. Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 
 
De positieve fluctuatie in “Actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde 
personeelsverplichtingen” is hoofdzakelijk toe te schrijven aan wijzigingen van de assumpties met 
betrekking tot de pensioenleeftijd (ingevolge de verhoging van de pensioenleeftijd), gedeeltelijk teniet 
gedaan door de lagere verdisconteringsvoet.  
De nominale waarde van de interest rate swaps daalde eind 2012 met 195 Miljoen euro’s en dit is de 
belangrijkste oorzaak van de positieve beweging in “Effectief deel van veranderingen in de reële waarde 
van kasstroomafdekkingen”,  
  
 

2.11. Regelgevend kader 
 
Er zijn zowel in België als in Duitsland geen wijzigingen in het regelgevend kader. Voor meer informatie 
met betrekking tot de nieuwe goedgekeurde tarieven verwijzen we naar bladzijde 3 (laatste paragraaf). 
 
 

2.12. Verbonden partijen 
 

2.12.1. Transacties met verbonden ondernemingen  
 

Elia heeft transacties uitgevoerd in 2013 met entiteiten waarin leiddinggevend management of leden van 
de Raad van Bestuur van Elia, een aanzienlijke invloed uitoefenen (bv. posities als CEO, CFO, 
vicevoorzitter van het directiecomité, enz.). Met sommige distributienetbeheerders vonden er belangrijke 
transacties plaats in 2013, allen tegen marktvoorwaarden. Het totale bedrag van de verkopen bedraagt € 
44,6 miljoen. Per 30 juni 2013 waren er uitstaande handelsvorderingen ten belope van € 7,7 miljoen. Er 
waren geen materiële uitstaande handelsschulden of betaalde uitgaven. 

 
2.12.2. Transacties met leidinggevend management 

 
Voor de transacties met leidinggevend management verwijzen we naar het jaarverslag 2012. In 2013 zijn 
er geen materiële wijzigingen.  
 

2.13. Seizoenschommelingen  
 
Het winstprofiel van de Groep vertoont een seizoensgebonden patroon, voornamelijk door de hogere 
volumes elektriciteit die in de winterperiodes worden verbruikt en aldus door de netbeheerder worden 
getransporteerd van de elektriciteitsproducenten naar de verdelers en de grote industriële klanten. 

 
2.14. Gebeurtenissen na balansdatum  

 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te vermelden sinds 30 juni 2013 
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3. Verslag van het college van Commissarissen 
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