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Elia’s halfjaarcijfers positief beïnvloed door de resultaten in
Duitsland
•

Elia publiceert sterke halfjaarcijfers dankzij een sterk halfjaar van haar Duitse
activiteit 50Hertz; investeringen verlopen volgens planning; netto boekwaarde
per aandeel bedraagt € 33,64.

•

Een langlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen in België met 4 banken wordt
afgesloten.

•

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de versterking van het net voor de
toekomstige windmolenparken in de Noordzee wordt principieel goedgekeurd.

•

Het tweede ENTSO-E tienjarige ontwikkelingsplan voor het Europese net wordt
gepubliceerd.

1. Kerncijfers IFRS
Geconsolideerde resultaten van de Elia groep over de eerste zes maanden van 2012 volgens de
International Financial Reporting Standards
Groepsresultaten (in miljoen €)
Bedrijfsopbrengsten

30 juni 2012
687,3

30 juni 2011
610,6

Verschil (%)
12,6%

EBITDA

244,4

216,9

12,7%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

164,8

146,5

12,5%

Netto financieringslasten

(66,4)

(64,8)

2,5%

Winstbelastingen

(24,8)

(21,0)

18,1%

Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)

73,1

61,4

19,1%

Nettowinst per aandeel (€)

1,21

18,6%
Verschil (%)

5.899,1

1,02
31 december
2011
5.843,8

2.030,1

2.046,9

-0,8%

Balans (in miljoen €)
Balanstotaal
Eigen vermogen (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)
Netto financiële schuld

30 juni 2012

0,9%

2.513,0

2.532,9

-0,8%

Eigen vermogen per aandeel (€)

33,6

33,9

-0,8%

Aantal aandelen (einde periode)

60.355.217

60.355.217

0,0%

EBIT = earnings before interest and taxes
EBITDA = ebit + afschrijvingen + veranderingen in
voorzieningen

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de Elia groep per eind juni 2012 worden positief
beïnvloed (+12,6%) door sterke resultaten van 50Hertz Transmission, voornamelijk door de
verbeteringen van het regulatoire kader in Duitsland.
Ze zorgen ook voor een sterke stijging van de EBITDA, EBIT en nettowinst (respectievelijk +12,7
%, +12,5 % en +19,1 %).
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De netto financieringslasten stijgen met 2,5 % voornamelijk door een aantal éénmalige kosten als
gevolg van het afsluiten van een € 700 miljoen lange termijn kredietfaciliteit door Elia Transmission.
Meer details over de financiële prestaties van de twee onderliggende transmissienetbeheerderactiviteiten
(Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission in Duitsland) zijn verder in de afzonderlijke
segmentrapportering te vinden.
Het eigen vermogen van de groep t.o.v. 31 december 2011 daalt licht met 0,8 % van € 2.046,9
miljoen naar € 2.030,1 miljoen met als belangrijkste redenen:
•
de reservering van de winst van het eerste halfjaar ten belope van € 73,1 miljoen;
•
minus de dividenduitkering over 2011 van € 88,7 miljoen.
Rekening houdend met het aantal aandelen op het einde van de periode blijft de boekwaarde nagenoeg
stabiel op € 33,64 per aandeel.
De netto financiële schuld van de groep daalt lichtjes met 0,8 % tot € 2.513,0 miljoen.

1.A. Segmentrapportering Elia Transmission (België)
Sinds 1 januari 2012 heeft Elia nieuwe, door de CREG goedgekeurde transmissietarieven ingevoerd.
Deze zijn vastgelegd voor een periode van 4 jaar (2012 – 2015). De gereguleerde nettowinst van Elia
tijdens deze tarifaire periode bestaat uit volgende elementen:
•
•
•

•

de billijke winstmarge op het gereguleerd actief die wordt berekend op basis van de werkelijke
waarden van de Belgische 10-jarige rente (dagelijks gemiddelde) en de beta van het Elia aandeel op
jaareinde;
de buitengebruikstellingen van vaste activa met een jaarlijks bedrag tussen € 15 en 20 miljoen. Dit
deel van de nettowinst wordt gereserveerd in het eigen vermogen voor de financiering van
toekomstige investeringen;
de verplichte besparingen in operationele uitgaven voor € 25 miljoen over een periode van 4 jaar
(2012-2015). Indien Elia betere resultaten realiseert, door besparingen en opbrengsten, wordt de
nettowinst verhoogd tot maximaal € 25 miljoen over een periode van 4 jaar. Indien minder dan € 25
miljoen besparingen gerealiseerd wordt over een periode van 4 jaar, is dit ten laste van het bedrijf.
het realiseren van de door de CREG goedgekeurde vervangingsinvesteringen ten belope van
maximaal 10 % van hun waarde met een mogelijke positieve netto impact tot € 5 miljoen per jaar.

Resultaten van Elia Transmission voor zijn activiteiten als transmissienetbeheerder in België over de
eerste zes maanden van 2012 volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS):
Resultaten Elia Transmission (in miljoen €)
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA

30 juni 2012
399,6
166,7

30 juni 2011
399,0
178,0

Verschil (%)
0,2%
-6,3%
-11,9%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

111,0

126,0

Netto financieringslasten

(59,5)

(58,4)

1,9%

Winstbelastingen

(10,3)

(15,8)

-34,8%

40,6

52,5

-22,7%

30 juni 2012
4.470,7
2.419,1

31 december 2011
4.473,8
2.448,1

Verschil (%)
-0,1%
-1,2%

Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)
Balans (in miljoen €)
Balanstotaal
Netto financiële schuld

Financieel (IFRS)
De bedrijfsopbrengsten van Elia Transmission bleven stabiel in de eerste helft van 2012 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.

2

Detail bedrijfsopbrengsten (€ miljoen)
Aansluitingen
Gebruik van het net
Terugneming van overschotten uit vorige boekjaren
(beslissing regulator)

30 juni 2012

30 juni 2011

Verschil (%)

18,5
316,0

17,3
277,3

6,9%
14,0%

0,0

11,1

n.r.

Ondersteunende diensten

76,7

54,7

40,2%

Internationale inkomsten

16,9

11,9

42,0%

Overige

18,9

20,2

-6,4%

Subtotaal

447,0

392,5

13,9%

Afwijkingen van het goedgekeurde budget

(9,4)

6,5

n.r.

(38,0)
399,6

0,0
399,0

n.r.
0,2%

Compenseren vaste vierjarige tarieven
Totaal

De opbrengsten uit netaansluitingen en uit het gebruik van het net stegen met 6,9 % en 14 %
voornamelijk als gevolg van de nieuwe vaste tarieven die reeds de inflatie voor de komende 4 jaar
omvatten. Hierdoor wordt per getransporteerde MWh meer gefactureerd in het begin van de periode en
minder op het einde ten opzichte van de werkelijke kosten.
De opbrengsten uit ondersteunende diensten stegen met 40,2 % voornamelijk ten gevolge van de
hogere door te rekenen kosten.
De internationale inkomsten stegen met € 5,0 miljoen (+42,0 %), vooral door de hoge congesties op
de interconnecties met Frankrijk tijdens de wintermaanden van 2012.
De daling van € 1,3 miljoen van de overige bedrijfsopbrengsten (-6,4 %) is voornamelijk het gevolg
van het actualiseren van IFRS-provisies met betrekking tot toekomstige personeelsverplichtingen.
In vergelijking met het door de CREG goedgekeurde budget met betrekking tot de niet-beheersbare
kosten en opbrengsten lag het operationele resultaat in de eerste jaarhelft € 9,4 miljoen hoger. Dit is
voornamelijk het gevolg van hogere tarifaire verkopen (€ 3,6 miljoen), hogere internationale inkomsten
(€ 4,5 miljoen) en de lagere reële gemiddelde OLO over de eerste 6 maanden (€ 4,7 miljoen), deels
gecompenseerd door hogere niet-beheersbare bedrijfskosten (- € 3,4 miljoen). Deze afwijking zal nog
wijzigen in functie van de verschillen in de tweede jaarhelft die zowel positief als negatief kunnen zijn.
De tarifaire overschotten, voor een bedrag van € 38 miljoen, als gevolg van de vaste vierjarige tarieven,
worden overgedragen naar de periode 2013-2015 en compenseren aldus de stijgingen van de andere
componenten van de bedrijfsopbrengsten.
De daling van de EBITDA (-6,3%) en de EBIT (-11,9%) ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2011
resulteert voornamelijk uit een lagere billijke vergoeding (- € 4,3 miljoen), door de daling van de rente
op 10-jarige Belgische obligaties van gemiddeld 4,15% naar 3,38% en door de daling van de
risicopremie
bovenop
de
rente
van
105
basispunten
naar
70
basispunten,
minder
buitengebruikstellingen van vaste activa (- € 2,5 miljoen) en een sterke daling van de IFRS
aanpassingen (- € 7,0 miljoen), en dit vooral door minder tussenkomsten van klanten (IFRIC 18) en de
periodieke herberekening van de voorziening voor toekomstige personeelsverplichtingen.
De netto financiële kosten stegen licht met 1,9%, voornamelijk door hogere financiële lasten in de
eerste helft van 2012 ten gevolge van een aantal éénmalige vergoedingen (ongeveer € 1,0 miljoen)
voor het afsluiten van langetermijnkredietfaciliteiten ten bedrage van € 700 miljoen.
De geconsolideerde IFRS-nettowinst op 30 juni 2012 van € 40,6 miljoen bestaat uit volgende
elementen:
•
Billijke winstmarge op gereguleerd actief
€ 28,3 miljoen
•
Buitengebruikstellingen vaste activa
€ 6,1 miljoen
•
Bijkomende gerealiseerde besparingen
€ 3,3 miljoen
•
Realisatie incentive op vervangingsinvesteringen
€ 1,2 miljoen
•
Beheer niet gereguleerde participaties
€ (0,3) miljoen
•
IFRS-aanpassingen
€ 2,0 miljoen
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Ten opzichte van 30 juni 2011 daalt de geconsolideerde IFRS-nettowinst met € 11,9 miljoen (- 22,7%)
met als voornaamste redenen:
•
Daling van de gereguleerde winst door lagere OLO
€ (4,3) miljoen
•
Minder buitengebruikstellingen vaste activa
€ (2,5) miljoen
•
Meer bijkomende besparingen en opbrengsten
€ 0,5 miljoen
•
Realisatie incentive op vervangingsinvesteringen
€ 1,2 miljoen
•
Beheer van niet gereguleerde participaties
€ 0,2 miljoen
•
Afname IFRS-aanpassingen
€ (7,0) miljoen
Het balanstotaal bleef nagenoeg gelijk met een bedrag van € 4.470,1 miljoen, voornamelijk door de
uitbetaling van het dividend in mei 2012 dat gecompenseerd werd door de winstreservering van het
eerste halfjaar 2012.
De netto financiële schuld daalde met 1,2 % of € 29,0 miljoen, voornamelijk door lagere provisies
voor renteaflossingen op € 2 miljard Eurobonds eind juni 2012 in vergelijking met eind 2011.
Operationeel
Het verbruik gemeten op het Elia-net daalde met 2,6 % van 42,7 TWh in de eerste helft van 2011 naar
41,7 TWh in de eerste jaarhelft 2012, voornamelijk door een verdere geleidelijke vertraging van de
economische activiteit en de aanhoudende groei van de decentrale en hernieuwbare productie in België.
De nettoafname van het Elia netwerk lag met 36,2 TWh 3,3 % lager dan over dezelfde periode vorig
jaar (37,4 TWh). Deze daling manifesteert zich vooral bij de grote industriële klanten (-7,7%), die
ongeveer 25% van de omzet uitmaken. Deze verschillen worden verrekend in de volgende tarifaire
periode en hebben dus geen effect hebben op het nettoresultaat.
De positie van België als netto-invoerder van 3,6 TWh, voornamelijk uit Nederland, werd versterkt
tijdens de eerste helft van 2012 in vergelijking met vorig jaar (2,5 TWh).
Investeringen
Om aan de behoeften van de netgebruikers te voldoen heeft Elia in de eerste jaarhelft van 2012 € 53,0
miljoen geïnvesteerd, voornamelijk in de versterking van hoogspanningsstations en de aanleg van
hoogspanningskabels.

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
Bedrijfsopbrengsten
EBITDA

30 juni 2012

30 juni 2011

Verschil (%)

288,1
77,7

211,9
39,0

36,0%
99,2%
162,4%

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

53,8

20,5

Netto financieringslasten

(7,0)

(6,3)

11,1%

(14,5)

(5,2)

178,8%

Winstbelastingen
Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)
Balans (in miljoen €)
Balanstotaal
Netto financiële schuld

32,4

9,0

260,0%

30 juni 2012
1.428,5

31 december 2011
1.370,3

Verschil (%)
4,2%

93,9

84,8

10,7%
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Financieel (IFRS)
De bedrijfsopbrengsten stegen sterk in de eerste helft van 2012 in vergelijking met dezelfde periode
vorig jaar (+35,9 %) zoals weergegeven in volgende tabel.
Detail bedrijfsopbrengsten (€ miljoen)
Verticale netwerktarieven

30 juni 2012

30 juni 2011

Verschil (%)

188,7

182,9

3,2%

Horizontale netwerktarieven

14,4

8,8

62,8%

Ondersteunende diensten

53,5

26,1

104,8%

Overige
Subtotaal
Afwijkingen van het goedgekeurde budget
Totaal

15,1

5,0

199,1%

271,6

222,9

21,9%

16,4

(11,0)

n.r.

288,1

211,9

36,0%

De stijging van de opbrengsten uit verticale netwerktarieven met 3,2 % is een gevolg van positieve
aanpassingen aan het regulatoire kader, gedeeltelijk gecompenseerd door de teruggave van
overschotten uit het verleden. Sinds 1 januari 2012 kan 50Hertz zijn kosten voor nieuwe investeringen
recupereren via de verticale netwerktarieven van datzelfde jaar (vroeger met een vertraging van 2
jaar). Daardoor zal in 2012 en 2013 een sterke stijging van de EBITDA en EBIT vastgesteld worden
aangezien 50Hertz zowel de kosten recupereert volgens het oude (jaar 2010 en 2011) als het nieuwe
mechanisme.
De opbrengsten uit horizontale netwerktarieven zijn gestegen door het hogere volume van de
offshore investeringen gegeven dat alle offshore aansluitingsinvesteringen over de vier Duitse
transmissienetbeheerders verdeeld worden. Dit betekent dat 50Hertz ongeveer 20% van deze kosten
draagt en dat zij 80% van de eigen aansluitingskosten op de 3 andere TSO’s kan verhalen.
De opbrengsten van ondersteunende diensten zijn vooral gestegen door de toenemende
overbelasting van zijn netwerk door windproductie.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn gevoelig gestegen door een groter volume van intern
geproduceerde activa en hogere tussenkomsten van klanten in vergelijking met dezelfde periode in
2011.
De significante stijging van de EBITDA, EBIT en nettowinst (respectievelijk 99,2 %, 162,4 % en
260,0 %) is voornamelijk het gevolg van de positieve wijzigingen in het regulatoire kader (€ 12,9
miljoen), de hogere intern geproduceerde vaste activa (€ 4,7 miljoen) als gevolg van een meer accurate
berekeningswijze, de hogere tussenkomsten bij klanten (€ 5,3 miljoen), lagere kosten voor algemene
diensten en onderhoudskosten (€ 9,1 miljoen) en éénmalige kosten in 2011 met betrekking tot het oude
steunmechanisme aan hernieuwbare energie (EEG: € 2,1 miljoen). De nettowinst van de eerste jaarhelft
2012 mag echter niet geëxtrapoleerd worden over heel 2012.
De netto financiële schuld ging erop achteruit bij stabiele lange termijn schulden als gevolg van de
maandelijkse evolutie van het EEG mechanisme. De totale kaspositie eind juni 2012 bedroeg € 284,4
miljoen, inclusief een voorfinanciering van € 32,8 miljoen voor de EEG activiteit. Van deze bedragen
werd 60 % geconsolideerd. Verwacht wordt dat de voorfinanciering van de EEG liquiditeitspositie in de
tweede helft van het jaar zal toenemen met als gevolg de nood aan een kortetermijnfinanciering.

Operationeel
In de eerste helft van 2012 daalde de nettoafname van het 50Hertz Transmission-net met 2,8 % of 0,8
TWh tot 28,6 TWh. 50Hertz importeerde 8,0 TWh elektriciteit in de eerste helft van 2012, ten opzichte
van 8,3 TWh in de eerste helft van 2011, voornamelijk uit Denemarken en Tennet Duitsland. De totale
export kwam op 19,1 TWh ten opzichte van 16,3 TWh in 2011, en dit vooral naar Polen.

Investeringen
Om aan de behoeften van de netgebruikers te voldoen heeft 50Hertz Transmission in de eerste jaarhelft
€ 88,4 miljoen geïnvesteerd. Er werd voornamelijk geïnvesteerd in de aansluiting van het offshore
windmolenpark Baltic 2 in de Baltische Zee (€ 44,9 miljoen) en de onshore projecten Zuid-West,
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Noordlijn, Uckermark hoogspanningsverbinding (€ 14,2 miljoen). Verschillende maatregelen werden
door de Duitse regering goedgekeurd die er voor zullen zorgen dat het vergunningsproces in de
toekomst versneld wordt.
2. Belangrijkste feiten van het eerste halfjaar 2012
Fakkeloverdracht tussen Daniel Dobbeni en Jacques Vandermeiren en aanstelling van
Catherine Vandenborre als nieuwe CCO
Daniel Dobbeni, CEO en Voorzitter van het Directiecomité, heeft op 1 juli 2012 officieel de fakkel aan
Jacques Vandermeiren doorgegeven. Het directiecomité verwelkomt tevens Catherine Vandenborre als
nieuwe Chief Corporate Officer. Zij bekleedde voorheen de functie van CEO van Belpex, de Belgische
energiebeurs. Toen Belpex in 2011 in de groep APX-Endex-Belpex werd opgenomen, vervoegde zij het
directiecomité van de groep APX-Endex, waarin Elia een participatie van 20 % heeft.
Stevin: goedkeuring van het GRUP door de Vlaamse regering
Het Stevin-project voor de uitbreiding van het 380 kV-net naar de kust heeft op 1 juni een belangrijke
wending genomen met de goedkeuring die de Vlaamse regering aan het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan) heeft gehecht. Het dossier werd sindsdien voor advies aan de Raad van State
voorgelegd. Deze netuitbreiding zal de aansluiting van de toekomstige windmolenparken op zee, van de
ondergrondse verbinding met het Verenigd Koninkrijk (Nemo) en later van de toekomstige netten in de
Noordzee mogelijk maken. Door deze netuitbreiding zal ook de bevoorradingszekerheid in WestVlaanderen en in de haven van Zeebrugge kunnen worden verbeterd en zal meer decentrale productie
kunnen worden aangesloten.
Bevoorradingszekerheid
In de huidige context van onzekerheid over de toekomstige beschikbaarheid van de kerncentrales van
Doel 3 en/of Tihange 2, voert Elia momenteel berekeningen en simulaties uit betreffende de
bevoorradingszekerheid tijdens de winter 2012-2013 en voor de volgende jaren, op basis van nieuwe
hypothesen betreffende de beschikbaarheid van het productiepark. Deze cijfers en simulaties worden in
eerste instantie naar de minister van Energie gestuurd, die verantwoordelijk is voor de bevoorradingszekerheid in België.
Afsluiten van langetermijnkredietfaciliteiten ten belope van € 700 miljoen
Elia Transmission heeft in de maand juni en juli 4 bilaterale langetermijnkredietfaciliteiten afgesloten
met de banken BNP Paribas Fortis, JP Morgan, KBC en Rabobank. Deze kredietfaciliteiten, met een
looptijd van 3 jaar, kaderen in de herfinanciering van 2 obligatieleningen van elk € 500 miljoen die
vervallen in april 2013 en mei 2014. Deze faciliteiten dragen ook bij tot de A-rating met stabiele outlook
die recent door S&P werd bevestigd.
Aanvang bouwwerken voor de Noordlijn in Schleswig-Holstein en goedkeuring planning voor
een deel van de Zuid-Westlijn
50Hertz start de bouwwerken van het resterende deel van de Noordlijn in Schleswig-Holstein. De lijn
tussen Schwerin en Hamburg moet voor de winter klaar zijn en is zeer belangrijk voor de integratie van
hernieuwbare energie in het net en voor de bevoorrading van Hamburg. Bovendien is de Zuid-West
Koppellijn van cruciaal belang voor de integratie van hernieuwbare energie, in het bijzonder voor de
transmissie van hernieuwbare energie uit Noordoost-Duitsland naar de verbruikscentra in ZuidwestDuitsland.
Eerste Duitse tienjarige ontwikkelingsplan
Het eerste Duitse ontwikkelingsplan op 10 jaar voor de realisatie van de energietransitie werd in mei
door de vier Duitse netbeheerders (Amprion, Transnet BW, TenneT en 50Hertz) aan de Bondskanselier
en aan de pers voorgelegd. Zowat 3 800 km nieuwe verbindingen, de versterking van 4 000 km
bestaande wisselstroomverbindingen en 4 hoogspanningsgelijkstroomcorridors zijn noodzakelijk om o.a.
het vervoer van de hernieuwbare energie van Noord-Duitsland (wind en zon) naar de verbruikscentra in
het zuiden mogelijk te maken.
De Luxemburgse netbeheerder, CREOS, geeft vertrouwen aan Elia
In het kader van het interconnectieproject tussen de Belgische en Luxemburgse hoogspanningsnetten,
heeft Creos beslist om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een dwarsregeltransformator van
400MW op de site van Schifflange bij de Belgische grens. De dwarsregeltransformator moet het veilige
beheer van de netten optimaliseren door de vermogensstromen te oriënteren. Creos heeft zopas een
eerste expertiseopdracht aan Elia toevertrouwd in de aanbestedingsfase 2012. De ervaring van Elia met
de installatie en het beheer van vier dwarsregeltransformatoren op het Belgische grondgebied is uniek in
Europa.
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Samenwerking in de Golf
De 400 kV-interconnectie die de elektriciteitsnetten van de Golfstaten Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, de
Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Oman verbindt, is sinds kort volledig operationeel.
Elia maakte deel uit van het consultancyconsortium dat voor GCCIA (Gulf Cooperation Council
Interconnection Authority, de uitbater van de interconnector die de zes golfstaten met elkaar verbindt)
de operationele studies uitvoerde (planning, stabiliteit, beveiligingen, ...), om een veilige indienststelling
en uitbating van dit nieuwe net te kunnen garanderen.
Ook in samenwerking met andere partners en voor andere luiken, verleent Elia expertise aan GCCIA.
Atlantic Wind Connection zet een belangrijke voorwaartse stap
Het project Atlantic Wind Connection (het eerste offshore HVDC-net voor de oostkust van de VS) –
waarin naast Elia via zijn filiaal Eurogrid International o.a. ook ondernemingen zoals Google en Marubeni
participeren – heeft opnieuw een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het Amerikaanse Home Office
(binnenlandse zaken) heeft na gedetailleerd onderzoek en een publieksconsultatie verklaard dat er geen
concurrerende projecten zijn in de voorgestelde zones voor de bouw van het offshore net voor de
Atlantische kust. De goedkeuring van de onafhankelijke systeembeheerder PJM, wat de opname in de
tarieven
inhoudt,
wordt
verwacht
in
de
loop
van
2013.
ENTSO-E presenteert zijn tweede tienjarig Europees netwerk ontwikkelingsplan (TYNDP)
Op 8 mei was Daniel Dobbeni als spreker te gast in het Europees Parlement. Hij presenteerde er het
ontwikkelingsplan 2012 van ENTSO-E voor het komende decennium dat onlangs ter consultatie werd
voorgelegd. De in juni gepubliceerde studie toont de nood aan voor de renovatie of aanleg van ongeveer
51 500 km hoogspanningslijnen. Deze nieuwe infrastructuur (+1,3% per jaar) zal o.a. 125 GW
bijkomende aansluitingscapaciteit voor hernieuwbare energiebronnen opleveren. Voor een zeer lichte
stijging van de netwerktarieven (minder dan 2 %) zal het toekomstige Europese netwerk een hoge
kwaliteit en zekerheid van de bevoorrading met zich brengen.
3. Vooruitzichten – voornaamste risico’s en onzekerheden voor de komende 6 maanden
Aangezien het resultaat voor 2012 afhankelijk is van parameters die pas aan het einde van 2012 gekend
zijn (zoals het inflatiecijfer in december 2012) 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
risico's waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, ongewijzigd blijven ten opzichte van deze
beschreven in het geconsolideerde jaarverslag 2011 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 2012.
4. Verklaringen van personen met verantwoordelijkheid
Jacques Vandermeiren, Chief Executive Officer en Voorzitter van het Directiecomité, en Jan Gesquière,
Chief Financial Officer en Vicevoorzitter 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 verslag, in alle materiële opzichten, 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.
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6. Financiële kalender
Tussentijdse informatie na negen maanden 2012
Publicatie jaarresultaten 2012
Beschikbaarheid jaarverslag 2012
Algemene Vergadering van de aandeelhouders
Tussentijdse informatie na drie maanden 2013
Betaling dividend over 2012

15 november 2012
28 februari 2013
begin april 2013
21 mei 2013
midden mei 2013
begin juni 2013

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:
Lise Mulpas
Axelle Pollet

+32 2 546 73 75
+32 2 546 75 11

+32 478 65 28 90
+32 475 84 38 91

lise.mulpas@elia.be
axelle.pollet@elia.be

Investor relations:
Bert Maes

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

Website : dit persbericht en de bijlagen zijn beschikbaar op de website www.elia.be
Bijlage:
Verkorte 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 tussentijdse financiële informatie
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BIJLAGE
1. Verkorte tussentijdse financiële informatie
1.1. Verkorte geconsolideerde balans (30 juni 2012 – 31 december 2011)
(in miljoen €)

30 juni 2012

31
december
2011

Activa
Vaste activa

5.186,2

5.145,1

Materiële vaste activa

3.191,8

3.150,5

Immateriële activa

1.754,7

1.753,6

123,1

120,3

Investeringen opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode

30,1

30,6

Overige financiële vaste activa (incl. derivaten)

82,9

84,9

Handels- en overige vorderingen

Uitgestelde belastingsvorderingen
Vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Actuele belastingsvorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten
Totaal activa

3,6

5,2

712,9

698,7

15,1

16,3

302,9

281,6

9,8

10,0

354,2

385,6

30,9

5,2

5.899,1

5.843,8

2.030,1

2.046,9

2.030,1

2.046,9

1.500,6

1.500,6

Totaal Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de vennootschap
Aandelenkapitaal
Uitgiftepremie

8,5

8,5

83,7

67,6

Afdekkingsreserves

(24,1)

(23,3)

Ingehouden winsten

461,4

493,5

Reserves

Minderheidsbelang
Minderheidsbelang
Langlopende verplichtingen
Leningen en overige langlopende
financieringsverplichtingen
Personeelsbeloningen

0,0

0,0

0,0

0,0

3.160,7

3.203,5

2.867,2

2.918,5

106,0

108,1

Derivaten

36,5

35,2

Voorzieningen

59,5

53,7

Uitgestelde belastingverplichtingen

71,9

67,6

Overige verplichtingen

19,6

20,4

708,3

593,4

Kortlopende verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen
Voorzieningen
Handelsschulden en overige schulden
Actuele belastingsverplichtingen
Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten
Totaal Eigen vermogen en verplichtingen

0,0

0,0

26,4

24,5

446,0

366,1

26,5

26,0

209,4

176,8

5.899,1

5.843,8
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1.2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (30 juni 2012 – 30 juni 2011)

(in miljoen €)

30/06/2012

30/06/2011

658,4
(3,2)
655,2
28,9
(346,9)
(83,6)

558,8
(3,5)
555,3
51,8
(302,5)
(79,4)

(79,6)

(70,4)

(9,2)

(8,3)

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor niet-recurrente elementen (REBIT)

164,8

146,5

Winst op voordelige acquisitie
Niet-recurrente diensten en diverse goederen
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)
Nettofinancieringslasten
Financieringsbaten
Financieringslasten

0,0
0,0
164,8
(66,4)
6,0
(72,4)

0,0
0,0
146,5
(64,8)
7,0
(71,8)

(0,6)

0,7

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Opbrengsten
Grond- en hulpstoffen
Brutowinst
Overige bedrijfsopbrengsten
Diensten en overige goederen
Personeelskosten
Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in
voorzieningen
Overige bedrijfskosten

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

97,8

82,4

(24,8)

(21,0)

Winst op voorgezette bedrijfsactiviteiten

73,0

61,4

Winst over de verslagperiode

73,0

61,4

73,1

61,4

0,0

0,0

73,1

61,4

1,21
1,21

1,02
1,02

Winstbelastingen

Winst toe te rekenen aan
Eigenaars van de vennootschap
Minderheidsbelang
Winst over de verslagperiode

Winst per aandeel (in €)
Gewone winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel
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1.3. Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (30 juni 2012
– 30 juni 2011)

(in miljoen €)

30/06/2012

30/06/2011

73,1

61,4

(1,2)

7,5

0,4

(2,5)

(0,5)

(7,1)

Belastingen op actuariële winsten en verliezen met betrekking tot
toegezegde personeelsverplichtingen

0,2

2,4

Wisselkoersverschillen uit omrekening van buitenlandse activiteiten

0,0

0,0

Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar, na winstbelastingen

(1,1)

0,3

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het
boekjaar

72,0

61,7

72,0

61,7

0,0

0,0

72,0

61,7

Winst over de verslagperiode
Niet-gerealiseerde resultaten
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van
kasstroomafdekkingen1
Belastingen op effectief deel van veranderingen in de reële waarde van
kasstroomafdekkingen
Actuariële winsten en verliezen met betrekking tot toegezegde
personeelsverplichtingen2

Winst toe te rekenen aan
Eigenaars van de vennootschap
Minderheidsbelang
Totaal gerealiseerde
boekjaar

1
2

en

niet-gerealiseerde

resultaten

over

het

De fluctuatie in vergelijking met 2011 is te verklaren door de schommeling van de herwaarderingen van derivaten.
De fluctuatie in vergelijking met 2011 is grotendeels te verklaren door wijziging in het aantal betrokken werknemers
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Winst over de verslagperiode
Niet-gerealiseerde resultaten: kasstroomafdekkingen

Totaal eigen
vermogen

518,8

2.007,2

2.007,2

61,4

61,4

61,4

5,0

5,0

(4,7)

(4,7)

(4,7)

5,0

Niet-gerealiseerde resultaten: actuarieel winst/(verlies)

Minderheidsbelangen

(20,7)

Totaal

8,5

Ingehouden
winst

1.500,6

Omrekeningsverschillen

Afdekkingsreserves

Stand per 1 januari 2011

Uitgiftepremie

(in € miljoen)

Aandelenkapitaal

1.4. Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 30 juni 2012 – 30 juni 2011

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten

0,0

0,0

5,0

56,7

61,7

Dividenden

0,0

0,0

0,0

(84,5)

(84,5)

1.500,6

8,5

(15,7)

491,0

1.984,5

1.500,6

8,5

(23,3)

561,0

2.046,9

2.046,9

73,1

73,1

73,1

(0,8)

(0,8)

(0,3)

(0,3)

(0,3)

72,8

72,0

(88,7)

(88,7)

545,1

2.030,2

Stand per 30 juni 2011

Stand per 1 januari 2012

0,1

Winst over de verslagperiode
Niet-gerealiseerde resultaten: kasstroomafdekkingen

(0,8)

Niet-gerealiseerde resultaten: actuarieel winst/(verlies)

0,0

61,7
(84,5)

0,0

1.984,5

Niet-gerealiseerde resultaten: wisselkoersverschillen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten

0,0

0,0

(0,8)

Dividenden

0,0

0,0

0,0

1.500,6

8,5

(24,1)

Stand per 30 juni 2012

0,0

0,1

0,0

72,0
(88,7)

0,0

2.030,2
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1.5. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht (30 juni 2012– 30 juni 2011)
(in miljoen €)

30 juni 2012

30 juni 2011

73,0

61,4

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Winst over de verslagperiode
Aanpassing voor:
Nettofinancieringslasten

68,2

67,7

Winstbelastingen

18,3

15,2

Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode, na belasting

0,5

(0,7)

Afschrijvingen materiële en amortisatie immateriële activa

72,0

69,1

Boekwinst op verkoop van materiële en immateriële activa

2,7

10,1

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa

0,4

7,1

Mutatie voorzieningen

4,0

(4,4)

Mutatie van waardering naar reële waarde van derivaten

0,3

0,4

Mutatie uitgestelde belastingen

6,4

5,8

0,0

(0,1)

Mutatie van waardering naar reële waarde van financiële activa
via resultaat
Mutatie overige niet-geldelijke posten
Winst op voordelige acquisitie
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Mutatie voorraden

0,0

0,0

0,0

0,0

245,8

231,6

0,9

(0,7)

Mutatie handels- en overige vorderingen

(24,2)

92,5

Mutatie overige vlottende activa

(25,7)

0,7

82,0

73,3

Mutatie handelsschulden en overige schulden
Mutatie overige kortlopende verplichtingen

31,3

0,1

Wijzigingen in werkkapitaal

64,3

165,9

(122,0)

(122,7)

Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen

(17,6)

(20,2)

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

170,6

254,7

(115,8)

(96,3)

0,0

0,0

0,0

0,0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van (im)materiële activa
Verwerving van dochteronderneming na aftrek van verworven
geldmiddelen
Verwervingen van investeringen opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode
Verwerving van dochteronderneming

(0,2)

0,0

Opbrengst uit de verkoop investeringen

0,0

0,1

Ontvangen rente

2,7

3,5

(113,3)

(92,7)

Opbrengst uit de uitgiften van aandelenkapitaal

0,0

0,0

Kosten verbonden aan uitgifte van aandelenkapitaal

0,0

0,0

(88,7)

(84,5)

Aflossing van opgenomen leningen (-)

0,0

0,0

Ontvangsten van opgenomen leningen (+)

0,0

0,0

Minderheidsbelangen

0,0

0,0

Nettokasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten

(88,7)

(84,5)

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en
kasequivalenten

(31,4)

77,5

Nettokasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend (-)

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

385,7

365,9

Geldmiddelen en kasequivalenten per einde periode

354,3

443,4

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten

(31,4)

77,5
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2. Toelichting bij de tussentijdse 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 2011 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.
Dit verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag van de Vennootschap voor de 6 maanden
eindigend op 30 juni 2012 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 tussentijdse geconsolideerde staten werden op 29 augustus 2012 door de Raad van
Bestuur van Elia System Operator nv goedgekeurd.
2.2. Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening
Het geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor het eerste halfjaar van 2012, inclusief de
vergelijkende cijfers voor 2011, werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (IFRS) IAS 34, Tussentijdse Financiële Verslaggeving zoals uitgegeven door de
IASB en aanvaard door de Europese Unie.
Bij de opstelling van de tussentijdse geconsolideerde financiële overzichten werden dezelfde
grondslagen voor financiële verslaggeving en waarderingsregels toegepast als voor de
geconsolideerde financiële overzichten per 31 december 2011. Voor meer informatie verwijzen wij
naar de sectie “1.6. Belangrijke grondslagen” in het financieel overzicht van het jaarverslag over
2011.
Er werden geen nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties vroegtijdig
toegepast.
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2.3. Consolidatiekring

Vennootschap

30 juni 2012

31 december 2011

Integrale methode

Integrale methode

- Elia Asset nv

Integrale methode

Integrale methode

- Elia Engineering nv

Integrale methode

Integrale methode

- Elia Re sa

Integrale methode

Integrale methode

- 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

- HGRT s.a.s.

Vermogensmutatiemethode

Vermogensmutatiemethode

- Coreso nv

Vermogensmutatiemethode

Vermogensmutatiemethode

- APX-ENDEX bv

Vermogensmutatiemethode

Vermogensmutatiemethode

- Atlantic Grid A LLC

Kostprijsmethode

Kostprijsmethode

- EMCC gmbh

Kostprijsmethode

Kostprijsmethode

- CAO gmbh

Kostprijsmethode

Kostprijsmethode

- CASC-EU sa

Kostprijsmethode

Kostprijsmethode

Moedermaatschappij:
- Elia System Operator nv
Dochterondernemingen:

Joint ventures:

Geassocieerde ondernemingen:

Er zijn geen wijzigingen in consolidatiekring in 2012.

2.4. 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.
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2.5. Segment rapportering
2.5.1.

Elia Transmission (België)

Resultaten Elia Transmission (€ miljoen)
Bedrijfsopbrengsten
Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in
voorzieningen

30 juni 2012
399,6

30 juni 2011
399,0

(55,8)

(52,0)

EBITDA

166,7

178,0

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)

111,0

126,0

Financieringsbaten

4,7

4,9

Financieringslasten

(64,2)

(63,3)

Winstbelastingen

(10,3)

(15,8)

40,6

52,5

30 juni 2012
4.470,7
53,0

31 december 2011
4.473,8
118,1

2.419,1

2.448,1

30 juni 2012

30 juni 2011

288,1

211,9

(23,9)

(18,5)

EBITDA

77,7

39,0

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (REBIT)

53,8

20,5

Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)
Balans (€ miljoen)
Balanstotaal
Investeringsuitgaven
Netto financiële schuld

2.5.2.

50Hertz Transmission (Duitsland)

Resultaten 50Hertz Transmission (Duitsland) (in
miljoen €) 60% proportionele consolidatie
Bedrijfsopbrengsten
Afschrijvingen en waardeverminderingen, wijziging in
voorzieningen

Financieringsbaten

1,3

2,1

Financieringslasten

(8,3)

(8,4)

(14,5)

(5,2)

32,4

9,0

30 juni 2012
1.428,5
53,1
93,9

31 december 2011
1.370,3
152,3
84,8

Winstbelastingen
Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)
Balans (in miljoen €)
Balanstotaal
Investeringsuitgaven
Netto financiële schuld
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2.5.3.

Reconciliatie segmentrapportering

Geconsolideerde resultaten (in miljoen €)

Bedrijfsopbrengsten
Afschrijvingen en waardeverminderingen,
wijziging in voorzieningen
EBITDA
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)
Financieringsbaten

30 juni 2012
Elia
Transmission
(België)
399,6

30 juni 2012
50Hertz
Transmission
(Duitsland)
288,1

30 juni 2012
Consolidatie
herwerkingen
(0,4)

30 juni 2012

(55,8)

(23,9)

0,1

(79,6)

166,7
111,0
4,7

77,7
53,8
1,3

0,0
0,0
0,0

244,4
164,8
6,0

Elia Groep
687,3

Financieringslasten

(64,2)

(8,3)

0,1

(72,4)

Winstbelastingen

(10,3)

(14,5)

0,0

(24,8)

40,6

32,4

0,1

73,1

30 juni 2012
4.470,7
53,0

30 juni 2012
1.428,5
53,1

30 juni 2012
(0,1)
0,0

30 juni 2012
5.899,1
106,1

2.419,1

93,9

0,0

2.513,0

Nettowinst (aandeel van de eigenaars van de
vennootschap)
Balans (in miljoen €)
Balanstotaal
Investeringsuitgaven
Netto financiële schuld

EBITDA = EBIT + afschrijvingen + veranderingen in voorzieningen

2.6. Dividenden
Op 15 mei 2012 keurden de aandeelhouders de uitkering goed van een bruto dividend van € 1,47
per aandeel (€ 1,1025 netto per aandeel zonder VVPR strip of van € 1,1613 netto per aandeel
met VVPR-strip), hetzij een totaal bruto dividend van € 88,7 miljoen.
2.7. 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 2012
in een belastingaanslagvoet van 25,4%, wat in de lijn ligt met de belastingaanslagvoet van 25,5
% per eind juni 2011.

2.8. Regulatoir kader en tarieven
De belangrijkste wijzigingen in het regulatoir kader worden besproken in het Tussentijds
jaarverslag op p.2 (regulatoir kader België) en op p.5 (regulatoir kader Duitsland).

2.9. Verbonden partijen
Gedurende het afgelopen semester vonden geen transacties met verbonden partijen plaats die
materiële gevolgen hebben gehad voor de financiële positie en resultaten van de Groep.
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3. Verslag van het college van Commissarissen
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