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1. Perimeter van Electrabel N.V.
De perimeter van de jaarrekening van Electrabel N.V. is niet beperkt tot de operationele activiteiten van
elektriciteitsproductie en de verkoop van elektriciteit en gas in België. Electrabel N.V. beschikt als
vennootschap immers enerzijds over materiële activa in België – die het bedrijfsresultaat voortbrengen
– en anderzijds over financiële activa binnen het domein van de energie (participaties binnen en buiten
Europa) die bijdragen tot het financiële resultaat.

2. Resultatenrekening 2016 (BGAAP)

2015

2015 PF (2)

2016

in M€

Omzet
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten (1)
Bedrijfskosten

(1)

Niet-recurrent bedrijfsresultaat (1)
Bedrijfsresultaat
Recurrent financieel resultaat (1)
(1)

Niet-recurrent financieel resultaat
Financieel resultaat
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen
Uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Winst (Verlies) van het boekjaar
Onttrekking aan / overboeking naar de belastingvrije
reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

Variatie
2016 vs
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10 575
87

12 879
87

11 934
187

( 945)
100

606

359

231

( 129)

( 11 361)

( 13 444)

( 12 200)

1 244

( 18)
( 112)

( 18)
( 137)

( 1 075)
( 923)

( 1 056)
( 786)

( 41)

( 24)

( 128)

( 104)

( 1 217)
( 1 258)
( 1 369)
8

( 1 217)
( 1 241)
( 1 378)
8

1 100
995
209

( 1 361)

( 1 369)

( 117)
( 245)
( 1 168)
8
( 1)
( 1 162)

16
( 1 345)

16
( 1 353)

48
( 1 113)

32
240

( 1)
208

(1) Door een wijziging in de Belgische boekhoudnormen, is het uitzonderlijk resultaat voortaan geïntegreerd in het
bedrijfsresultaat en in het financieel resultaat voor de resultaten op verkopen van activa en de waardeverminderingen. De
jaarrekening 2015 werd ook herwerkt voor deze wijzigingen teneinde een vergelijkbaar cijfer te vermelden.
(2) Pro forma, post herwerking van de fusie door opslorping van ECS en EEI (zoals hiervoor beschreven), eliminatie van de intragroep transacties en de erkenning van de goodwill van ECS.
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Electrabel N.V. sluit 2016 af met een verlies van -1,1 miljard €. Dit verlies komt eigenlijk door de daling
van het bedrijfsresultaat die resulteert uit de herziening van toevoegingen aan de nucleaire provisies.
Het financieel resultaat is daarentegen verbeterd door een sterke groei van het niet-recurrent
financieel resultaat. Dit komt voornamelijk door de gerealiseerde meerwaarde op de overdracht van
ORES ASSETS en deze die gerealiseerd werd in het kader van de fusie door opslorping van Energy
Europe Invest.
Het resultaat van het boekjaar is als volgt samengesteld :
1) Het bedrijfsresultaat van Electrabel, dat de operationele activiteiten in België weergeeft,
bedraagt -923 miljoen €, of een daling van -786 miljoen € ten opzichte van 2015. Deze daling
komt door het niet-recurrent bedrijfsresultaat.
1. Het niet-recurrent bedrijfsresultaat werd sterk beïnvloed door de herziening van de
nucleaire provisies en meer bepaald door de aanpassing van de actualisatievoet van
4,8% naar 4,2% in 2016.
2. Deze impact is gedeeltelijk gecompenseerd door de verbetering van de beschikbaarheid
van het nucleaire park die in 2016 83% bedroeg en dus een recurrent bedrijfsresultaat
(heropstart Doel 3 en Tihange 2 in december 2015 alsook levensduurverlenging Doel 1
en 2). Het bedrijfsresultaat blijft echter beïnvloed door een marktcontext die nog steeds
onder druk staat. De marktprijzen zijn, ondanks de heropleving midden 2016, op een te
laag niveau om alle lasten van de productie-eenheden te dekken.
3. Dankzij de dynamiek van de verkoopsteams, een aanbod met competitieve producten
en diensten, slaagt Electrabel, nu al 4 jaar, om haar marktaandelen te stabiliseren (43%
in gas en 46% in elektriciteit).
4. De performantieinspanningen op operationeel vlak werden in 2016 met succes
voortgezet.
2) Het financieel resultaat 2016 (-245 miljoen €) is sterk verbeterd ten opzichte van 2015 miljoen
€) dankzij de sterke groei van het niet-recurrent financieel resultaat door voornamelijk
bovengenoemde gerealiseerde meerwaarden.
Dit financieel resultaat is echter beïnvloed door de waardeverminderingen en de provisies voor
herkapitalisatie (-1 296 miljoen €) van Europese activa (steenkoolcentrales van Rotterdam en
Polaniec en bepaalde gascentrales in Nederland).

3. Fiscale bijdragen en belastingen
Doordat het boekjaar afgesloten
vennootschapsbelasting nihil.
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Electrabel blijft desondanks een belangrijke belastingbetaler in België. In 2016 heeft Electrabel 212
miljoen € betaald aan nucleaire bijdrage, de bijdrage gelinkt aan de levensduurverlenging van Doel 1 en
2, en andere bedrijfsbelastingen.

4. Conclusies
Het jaar 2016 sluit af met een verlies van -1,1 miljard € voornamelijk door het niet-recurrent
bedrijfsresultaat ten gevolge van de herziening van de toevoegingen aan de nucleaire provisies. Deze
negatieve impact wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door het recurrent bedrijfsresultaat dankzij
een hogere beschikbaarheid van het nucleaire park dan het jaar voordien (83%).
Het financieel resultaat is daarentegen positief beïnvloed door gerealiseerde meerwaarden in 2016.
In een nog steeds zeer concurrentiele context behoudt ENGIE Electrabel reeds 4 jaar op rij haar
marktaandelen dankzij haar competitieve prijzen, een erkende kwalitatieve dienstverlening en een
uitbreiding van haar gamma aan producten en diensten in een context van energietransitie.
In 2016 richtte de Groep ENGIE haar nieuwe organisatie op met 24 Business Units met als doel de
territoriale verankering van de activiteiten te versterken en dichter bij de klant te staan. Deze nieuwe
organisatie laat toe om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen, meer bepaald voor de
B2B klanten, dankzij de creatie van nieuwe synergiën tussen “Energie” en “Diensten” in België. De
ambitie is om op deze weg verder te gaan en deze synergiën de komende maanden nog te versterken in
het voordeel van de klant.
In een context nog steeds onder druk staande, heeft de onderneming maatregelen genomen om kosten
te besparen. Dit moet het bedrijf toelaten om zich om te vormen en de leider te blijven in België inzake
energie. Deze maatregelen passen in het plan LEAN dat wereldwijd door de Groep ENGIE wordt geleid.
De evolutieperspectieven van het bedrijfsresultaat blijven negatief. In 2017 en 2018 worden twee
bijkomende aanpassingen van nucleaire provisies verwacht en de marktprijzen blijven nog steeds te laag
om het geheel aan lasten van de productie-eenheden te dekken. Electrabel wil een toonaangevende
economische en industriële actor blijven in België. De onderneming benadrukt daarom de nood aan een
aanpassing van het regelgevend kader, en meer bepaald de nood aan een adequate
capaciteitsvergoeding om de economische leefbaarheid van de productie-eenheden en de
bevoorradingszekerheid van het land te garanderen.

3

