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Jaarrekening 2017 Electrabel NV: markante feiten
Achtergrondnota
1. Perimeter van Electrabel NV
De perimeter van de jaarrekening van Electrabel NV is niet beperkt tot de operationele activiteiten van
elektriciteitsproductie en de verkoop van elektriciteit en gas in België. Electrabel NV 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 financieel resultaat.
2. Resultaatrekening 2017 (BGAAP)

Electrabel NV sluit 2017 af met een verlies van -290 miljoen euro. Dit verlies is hoofdzakelijk toe te
schrijven aan het negatief recurrent bedrijfsresultaat dat voornamelijk voortkomt uit de lagere
beschikbaarheid van bepaalde nucleaire eenheden en lagere ingedekte prijzen van verkochte
elektriciteit. Dit wordt versterkt door de niet-recurrente kosten die verbonden zijn aan de verhoging
van de nucleaire provisies evenals aan de aangelegde provisies in het kader van het
performantieplan. Deze niet-recurrente elementen zijn in 2017 gematigder dan in 2016, wat leidt
tot een lichte verbetering van het bedrijfsresultaat.
Het financieel resultaat is op zijn beurt verbeterd door de gerealiseerde meerwaarde ten gevolge
van de uitkering van een dividend in natura onder de vorm van aandelen van Electrabel France aan
de moedermaatschappij ENGIE SA.
Het resultaat van het boekjaar is als volgt samengesteld:
1) Het bedrijfsresultaat van Electrabel, dat de operationele activiteiten in België weergeeft,
bedraagt - 857 miljoen euro, een lichte verbetering van 66 miljoen euro vergeleken met
2016. Dit verlies komt voort uit zowel het recurrent als niet-recurrent bedrijfsresultaat.
Het niet-recurrent bedrijfsresultaat blijft sterk negatief (- € 812 miljoen euro), rekening
houdend met de aanpassing van de actualisatievoet voor nucleaire voorzieningen (van 4,2%

naar 3,85%), de aanleg van provisies voor herstructurering (vervroegd- en vrijwillig
uitstapplan) en de verlieslatende contracten voor opslag en transport van gas.
Het recurrent bedrijfsresultaat (- 45 miljoen euro) daalt als gevolg van de lagere
beschikbaarheid van bepaalde nucleaire eenheden (80% versus 83% in 2016 – gevolg van de
stilstand van Doel 3 en Tihange 1) en de lagere ingedekte prijzen voor verkochte elektriciteit.
Deze negatieve impacten worden beperkt door de gerealiseerde besparingen in het kader
van het performantieplan en door betere prestaties van het klassieke thermische
productiepark in 2017.
Het bedrijfsresultaat blijft dus beïnvloed door marktprijzen die, ondanks een opleving sedert
midden 2016, nog steeds te laag zijn om alle lasten van de productie-eenheden te dekken.
Dankzij de dynamiek van haar verkoopteams en haar competitieve en innovatieve producten
en diensten, slaagt Electrabel er nu al 5 jaar in om haar marktaandelen te behouden (42% in
gas en 45% in elektriciteit).
2) Het financieel resultaat (472 miljoen euro) is sterk verbeterd ten opzichte van 2016 (+ 717
miljoen euro) door de meerwaarde (1,1 miljard euro) die werd gerealiseerd ten gevolge van
de uitkering aan ENGIE NV van een dividend in natura onder de vorm van aandelen van
Electrabel France. Dit positief effect wordt gedeeltelijk gecompenseerd door
waardeverminderingen op de participaties in ENGIE ENERGIE NEDERLAND HOLDING en
enkele andere dochterondernemingen zoals Zandvliet Power en Lillo Energy.
3. Fiscale bijdragen en belastingen
Doordat het boekjaar afgesloten wordt met een verlies, is de belastbare basis voor de
vennootschapsbelasting nihil.
Electrabel NV is echter onderworpen aan meerwaardebelasting, namelijk op de meerwaarde die
gerealiseerd werd ten gevolge van de uitkering van een dividend in natura onder de vorm van
aandelen van Electrabel France aan ENGIE SA. Dit is een belasting die forfaitair moet worden betaald,
ongeacht het bedrijfsresultaat.
Electrabel blijft een belangrijke belastingbetaler in België. In 2017 betaalde Electrabel bijna 275
miljoen euro aan nucleaire bijdrage, vergoeding gerelateerd aan de levensduurverlenging van Doel 1
en 2, en verschillende exploitatiekosten. Hieraan dienen ook nog de sociale zekerheidsbijdragen
toegevoegd te worden, die Electrabel betaalt als belangrijke privé werkgever.

4. Conclusies
Het jaar 2017 eindigt opnieuw met verlies voor Electrabel. Dit verlies is voornamelijk toe te schrijven
aan het niet-recurrent bedrijfsresultaat dat sterk werd beïnvloed door de herziening van de
actualisatievoet voor nucleaire voorzieningen. Het financieel resultaat wordt op zijn beurt positief
beïnvloed door de gerealiseerde meerwaarde ten gevolge van de overdracht van Franse activa door
Electrabel aan haar moedermaatschappij.
In de loop van 2017 heeft ENGIE Electrabel een belangrijk industrieel investeringsprogramma van
500 miljoen euro uitgevoerd om haar hernieuwbare energiepark te ontwikkelen, om de exploitatie
van kerncentrales te verzekeren conform de strengste veiligheidseisen en om innovatieve producten
en diensten te ontwikkelen. In een nog steeds zeer concurrentiële context behoudt ENGIE Electrabel

al 5 jaar op rij haar marktaandeel en bevestigt het de hoge mate van tevredenheid van haar klanten.
Electrabel blijft op schema met de ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbare energie die het
zichzelf heeft gesteld, en consolideert haar positie als de leidende groene producent van het land.
De onderneming zet haar kostenbesparend programma voort en heeft haar strategie aangepast om
zich te transformeren en de Belgische energieleider te blijven, in een sector in volle verandering.
Deze maatregelen zijn volledig in lijn met het globale performantieplan van de ENGIE Groep, dat
recentelijk nog verder werd versterkt.
De evolutieperspectieven van het bedrijfsresultaat blijven negatief voor het boekjaar 2018. Zoals in
2016 werd beslist door de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen, zal een laatste aanpassing van
de nucleaire voorzieningen gebeuren in 2018. De ingedekte marktprijzen voor 2018 zijn nog steeds te
laag om de volledige kosten van de nucleaire eenheden te dekken.
Binnen de ENGIE groep bundelen Electrabel en dochterondernemingen ENGIE Fabricom, ENGIE
Axima en ENGIE Cofely hun krachten om klanten de meest innovatieve oplossingen voor energie en
energie-efficiëntie te bieden. In de hoedanigheid van belangrijke economische en industriële speler
in België sinds meer dan 100 jaar, en dankzij de expertise van haar 16.000 professionals, wil groep
ENGIE van het land een uitblinker in energie-efficiëntie maken. Alleen of samen met partners is
ENGIE een verantwoordelijke onderneming die lokaal wil bijdragen aan een meer harmonieuze
vooruitgang.

