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De Elia groep bevestigt financiële vooruitzichten en investeringen voor 2012, de
kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading blijft zeer hoog.



Zoals elk jaar bereidt Elia in samenwerking met ENTSO-E de ‘Winter Outlook’ voor
de komende winter (2012-2013) voor. In haar opdracht om het evenwicht tussen
productie en consumptie te bewaren werkt onze onderneming hiervoor nauw
samen met de overheid.
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elektriciteitsactiviteiten in twee afzonderlijke entiteiten op te splitsen.
Financiële vooruitzichten
Zoals vermeld bij de halfjaarresultaten voor 2012 kan de Elia groep geen concrete winstvoorspellingen doen
omdat het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas eind 2012 bekend zullen zijn (zoals het
inflatiecijfer van december 2012) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de gemiddelde Belgische
rentevoet op 10 jaar, de bèta van het Elia-aandeel, het totale investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz).
De Elia groep bevestigt zijn financiële vooruitzichten voor 2012 dankzij de zeer goede resultaten in
Duitsland. Deze laatste compenseren de mindere resultaten in België, als gevolg van de historisch lage
gemiddelde rentevoet op 10 jaar.
De voor 2012 geplande investeringen en grote onderhoudswerken van beide transmissienetbeheerders
zitten op schema om te worden uitgevoerd.
APX-ENDEX gesplitst in twee entiteiten: gas en elektriciteit
De energiebeurs APX-ENDEX, die actief is in Nederland, België en Groot-Brittannië, kondigde haar intentie
aan om haar activiteiten rond twee belangrijke polen te willen reorganiseren: een entiteit voor elektriciteit
en een entiteit voor gas. Deze splitsing heeft tot doel meer flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden te
bieden voor beide activiteiten in het kader van de snelle evolutie van de energiemarkten in Europa.
Hierdoor zal de nieuwe elektriciteitsentiteit gezamenlijk in handen zijn van Elia (29,16 %) en onze
Nederlandse tegenhanger TenneT (70,84 %). Vandaag heeft Elia een participatie van 20 % in het kapitaal
van APX-ENDEX.
‘Winter Outlook’ van ENTSO-E en van België
In het kader van hun opdracht voeren Europese netbeheerders die niet over eigen productiemiddelen
beschikken op regelmatige basis prognoses uit over de verdere ontwikkelingen in de sector. Ze gaan daarbij
na of de geraamde vraag naar elektriciteit door de beschikbare productiecapaciteit kan worden gedekt
rekening houdend met de vooropgestelde import en export. Zo wordt er van verschillende mogelijke
scenario’s uitgegaan waaronder het verlies van een productie-eenheid of van het belangrijkste onderdeel
van het net. Doelstelling is om zich een beeld te vormen van het niveau van elektrische bevoorrading dat
verzekerd kan worden op basis van verschillende productie- en beschikbaarheidsscenario’s van onderdelen
van het net.
Dergelijke prognoses worden door elk van de 41 Europese transmissienetbeheerders voor elektriciteit
gemaakt en door ENTSO-E, de Europese vereniging van transmissienetbeheerders, geconsolideerd, en dit
voor elke zomerperiode (‘Summer Outlook’) en voor elke winterperiode (‘Winter Outlook’).
De studie van ENTSO-E voor de winter 2012-2013 (‘Winter Outlook’) wordt eind november gepubliceerd,
samen met de ‘Winter Outlook’ van Elia die rekening houdt met de weerslag van een mogelijke verlenging
van de onbeschikbaarheid van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2.

Anderzijds werkt Elia samen met de overheidsinstellingen, distributienetbeheerders, leveranciers,
producenten en evenwichtsverantwoordelijken (ARP’s) aan voorbereidende maatregelen die in geval van
lokale productieschaarste moeten worden getroffen.
Aanpassing van het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië
Als beheerder van het lokale transmissienet in Wallonië heeft Elia de verplichting om aan een minimale
eenheidsprijs van € 65 groenestroomcertificaten aan te kopen van Waalse installaties die hernieuwbare
energie produceren. De financiering van dit mechanisme geeft aanleiding tot een tarief voor openbare
dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië.
Dit tarief werd door de CREG voor 2012 vastgelegd op € 1,1889/MWh (besluit van 22 december 2011).
Sinds begin 2012 is het aantal door Elia aangekochte groenestroomcertificaten sterk gestegen. Hier zijn
twee redenen voor: de verhoging van het aantal verwachte aanvragen voor toekenning van
groenestroomcertificaten enerzijds en een markt die grotendeels verzadigd is anderzijds.
Als gevolg, werd dit tarief door de CREG vastgelegd met een waarde van € 5,9445/MWh (besluit van 27
september 2012). Dit aangepast tarief werd van kracht op 1 oktober 2012.
De 4 Duitse TSO’s stellen hun aangepast netontwikkelingsplan voor aan de regulator BNetzA
Het netontwikkelingsplan, opgesteld door de 4 Duitse TSO’s, 50Hertz, Amprion, TenneT en TransnetBW,
werd ontwikkeld als aanzet tot het ‘Federal Requirement Plan for Transmission Networks’. Na de eerste
voorstelling van het plan in mei 2012 werden verschillende aanpassingen in de technische hypotheses
doorgevoerd. Dit aangepast netontwikkelingsplan werd in augustus aan de regulator voorgelegd en zal als
basis dienen voor een brede discussie over de nood aan modernisering, versterking en uitbreiding van het
elektriciteitsnet in de komende 10 jaar. Dit plan stemt overeen met de investeringen die 50Hertz voor de
beschouwde periode heeft gepland en biedt nieuwe organische groeimogelijkheden voor de Elia groep.
Financiële kalender
Publicatie jaarresultaten 2012
Beschikbaarheid jaarverslag 2012 op de site
Tussentijdse informatie na 3 maanden 2013
Algemene vergadering van aandeelhouders
Betaling dividend over 2012

28 februari 2013
begin april 2013
midden mei 2013
21 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.
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