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OOf we veel elektriciteit verbrui-
ken,  of er sterk op besparen, het maakt 
voor de resultaten van Elia niet uit. Elia krijgt 
immers een vaste vergoeding op de activa die 
ingezet worden. In feite is die vergoeding niet 
vast, want de vergoeding is gebaseerd op het 
gemiddelde rendement van de OLO op 10 jaar 
en uit ervaring weten we dat die van jaar tot 
jaar sterk kan schommelen. Ter informatie in 
2007 bedroeg dat gemiddelde 3,42 %, in 2008 
was dat 4,44 % om in 2009 uit te komen op 
3,94 % en op 3,42 % in 2010. In 2011 was er een 
opflakkering naar 4,2 %, voor 2012 zit het ge-
middelde rond de 3 %, terwijl het niveau van 
de laatste dagen rond de 2,6 % schommelt. 

Dat de winstcijfers van Elia hierdoor on-
der druk komen te staan, hoeft dan ook niet 
te verbazen. Gelukkig maar dat Elia in 2010 
50 % van het Duitse netwerk 50Hertz gekocht 
heeft, de Duitse bijdrage zorgt er immers 
voor dat Elia in de eerste 6 maanden van 2012 
met sterk betere cijfers kon uitpakken.

De geconsolideerde groepsinkomsten van 
Elia stegen 12,6 % in de eerste helft van 2012. 
Elia zelf kende een beperkte omzetgroei van 
slechts 0,2 %. De EBITDA en de EBIT van Elia 
daalden 6,3 % en 11,9 %, ten gevolge van de da-
ling van de gemiddelde OLO-rente van 4,15 % 
tot 3,38 % en door een lagere risicopremie 
(van 1,05 % naar 0,70 %).

50Hertz daaren-
tegen zette een 36 % 
omzetgroei neer, ge-
dreven door hogere 
volumes uit offshore 

w indmolenpar-
ken en hogere op-
brengsten door de 
overbelasting van 
het netwerk door 
w indproduct ie. 
De verbetering 
van de rendabi-
liteit (EBITDA 
+99,2 %, EBIT 
+162,4 % en net-
towinst +260 %) 
was onder andere 
het gevolg van po-
sitieve wijzigingen 
in het regulatoire 
kader en van een 
toename van de 
intern geprodu-
ceerde activa. De 
wijziging van het 
regulatoire kader 

was nodig om de netwerkbeheerders vol-
doende financiële ruimte geven om verder te 
investeren in het Duitse netwerk, vooral naar 
de aansluiting met diverse windmolenparken 
op zee toe. Deze aanpassingen komen Elia en 
zijn filiaal 50Hertz zeker ten goede.

Hoewel we de winst per aandeel over de 
eerste 6 maanden niet met 2 mogen verme-

nigvuldigen om het jaarresultaat te beko-
men, gaan we ervan uit dat de groei van de 
nettowinst van Elia over 2012 voldoende zal 
zijn voor een nieuwe dividendverhoging. We 
gaan uit van een nettodividend van 1,13 euro 
(was 1,10 euro over 2011), wat neerkomt op 
een netto dividendrendement van 3,54 %. Dit 
is ongeveer even veel als het netto rendement 
van enkele Belgische bedrijfsobligaties die 
recent op de markt kwamen, met dien ver-
stande dat het dividend van Elia jaar na jaar 
kan groeien.
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Elia: met dank aan Duitsland
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 ELIA 50 Hertz Elia Groep

 11H1 12H1 11H1 12H1 11H1 12H1 ∆ 11/12

Omzet 399,0 399,6 211,9 288,1 610,6 687,3 12,6 %

EBITDA 178,0 166,7 39,0 77,7 216,9 244,4 12,7 %

EBIT 126,0 111,0 20,5 53,8 146,5 164,8 12,5 %

Financieel resultaat -58,4 -59,5 -6,3 -7,0 -64,8 -66,4

Belastingen -15,8 -10,3 -5,2 -14,5 -21,0 -24,8

Nettowinst 52,5 40,6 9,0 32,4 61,4 73,1 19,1 %

Winst p/a     1,02 1,21 18,6 %

 ELIA 50 Hertz Elia Groep

 11H1 12H1 11H1 12H1 11H1 12H1 ∆ 11/12

Omzet 399,0 399,6 211,9 288,1 610,6 687,3 12,6 %

EBITDA 178,0 166,7 39,0 77,7 216,9 244,4 12,7 %

EBIT 126,0 111,0 20,5 53,8 146,5 164,8 12,5 %

Financieel resultaat -58,4 -59,5 -6,3 -7,0 -64,8 -66,4

Belastingen -15,8 -10,3 -5,2 -14,5 -21,0 -24,8

Nettowinst 52,5 40,6 9,0 32,4 61,4 73,1 19,1 %

Winst p/a     1,02 1,21 18,6 %

Een greep uit het Belgische aandelennieuws
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