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Jaarresultaten 2020  

  



Basis voor segmentrapportering 

De groep heeft beslist om zijn segmentstructuur te herzien ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van het groter 

belang in 50Hertz werd het interne rapporteringsproces van de groep herzien, wat uiteindelijk heeft geleid tot een 

gewijzigde segmentrapportering. De groep is van mening dat de structuur van de segmenten met deze 

verandering meer afgestemd is op de operationele activiteiten en zijn huidige interne rapportering.  

De groep heeft gekozen voor een segmentrapportering gestuurd door de verschillende regelgevende kaders die 

momenteel bestaan in de groep. Dergelijke rapportering is ook in overeenstemming met de interne rapportering 

van de groep aan de Chief Operating Decision Maker (CODM) waardoor hij de prestaties en activiteiten van de 

groep beter en op een transparante manier kan evalueren en beoordelen.  

 

In overeenstemming met IFRS 8 heeft de Groep de volgende bedrijfssegmenten bepaald op basis van de eerder 

vermelde criteria: 

 Elia Transmission (België), dat de activiteiten omvat die gebaseerd zijn op het Belgische regelgevende kader: 

de gereguleerde activiteiten van Elia Transmission Belgium NV/SA, Elia Asset NV/SA, Elia Engineering 

NV/SA, Elia Re SA, HGRT SAS, Coreso NV/SA, Ampacimon SA en Enervalis NV, waarvan de activiteiten 

rechtstreeks verbonden zijn met de rol van Belgisch transmissienetbeheerder en zijn onderworpen aan het in 

België geldende regelgevende kader. 

 50Hertz Transmission (Duitsland), dat de activiteiten omvat die gebaseerd zijn op het Duitse regelgevende 

kader: Eurogrid GmbH, 50Hertz Transmission GmbH en 50Hertz Offshore GmbH, waarvan de activiteiten 

rechtstreeks verbonden zijn met de rol van transmissienetbeheerder in Duitsland. 

 De niet-gereguleerde activiteiten en Nemo Link die bestaan uit:  

o Elia Group NV/SA, die voornamelijk de holdingactiviteiten in de segmenten Elia Transmission (België) 

en 50Hertz Transmission (Duitsland) omvat;  

o Eurogrid International NV/SA;  

o De holdingactiviteiten in Nemo Link Ltd. Dit bedrijf omvat en beheert het Nemo-project dat het VK en 

België verbindt met behulp van hoogspanningselektriciteitskabels, waardoor er elektriciteit tussen de 

twee landen kan worden uitgewisseld en waarvoor een specifiek regelgevend kader is opgezet.  

o De niet-gereguleerde activiteiten van het segment Elia Transmission (België). Met ‘niet-gereguleerde 

activiteiten’ worden activiteiten bedoeld die niet rechtstreeks verband houden met de rol van TNB . 

o EGI (Elia Grid International NV/SA, Elia Grid International GmbH, Elia Grid International Pte. Ltd 

Singapore en Elia Grid International LLC Qatar) omvat bedrijven die beschikken over experten die 

diensten leveren op het vlak van consultancy, engineering en procurement. Zij bieden oplossingen 

aan op basis van internationale beste praktijken, die volledig conform zijn met een gereguleerde 

bedrijfsomgeving. 

o Re.Alto-Energy BV/SARL, een in augustus 2019 opgerichte start-up die een platform bouwt om 

gebruikers in staat te stellen energiegegevens en -diensten uit te wisselen. 



De drie operationele segmenten zijn ook gedefinieerd als de drie kasstroomgenererende eenheden van de Groep, 

aangezien de verzamelde activa van de segmenten afzonderlijk kasstromen genereren. 

De Chief Operating Decision Maker (CODM) is door de Groep geïdentificeerd als de Raden van Bestuur, de 

CEO’s en de directiecomités van elk van de segmenten. De CODM bekijkt regelmatig de prestaties van de 

segmenten van de Groep aan de hand van verschillende indicatoren zoals opbrengsten, EBITDA en operationeel 

resultaat. 

De informatie die aan de CODM wordt voorgelegd, volgt de IFRS-waarderingsregels van de Groep. Bijgevolg 

moeten er geen reconciliatieposten worden opgenomen.  

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

(in miljoen €) − Jaar eindigend per 31 december 2020 2019 

Opbrengsten 2.209,6 2.242,3 

Grond- en hulpstoffen (86,2) (76,9) 

Overige bedrijfsopbrengsten  163,6 150,3 

Netto opbrengsten (kosten) van het 
afrekeningsmechanisme 100,3 (73,7) 

Diensten en diverse goederen (1.051,7) (1.007,1) 

Personeelskosten  (307,2) (282,9) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen (432,5) (374,6) 

Wijziging in voorzieningen 5,5 14,1 

Overige bedrijfskosten  (32,1) (30,1) 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  569,3 561,4 

Aandeel in resultaat van investeringen opgenomen 
volgens vermogensmutatiemethode (na belastingen) 9,2 8,3 

Resultaten voor intrest en belastingen (EBIT) 578,5 569,7 

Nettofinancieringskosten (141,5) (139,6) 

Financieringsbaten 6,6 5,6 

Financieringslasten  (148,1) (145,2) 

Winst vóór winstbelastingen 437,0 430,1 

Winstbelastingen  (129,1) (121,0) 

Winst over de verslagperiode 307,9 309,1 

Winst toe te rekenen aan:   
Eigenaars van aandelen van de 
moedermaatschappij – eigenaars van gewone 
aandelen 250,1 254,3 

Houders van aandelen van de moedermaatschappij 
- hybride effecten 19,3 19,3 

Minderheidsbelang 38,5 35,5 

Winst over de verslagperiode 307,9 309,1 

   
Winst per aandeel (in €)   

Gewone winst per aandeel 3,64 3,91 

Verwaterde winst per aandeel 3,64 3,91 

 

Afronding - Alle cijfers in dit rapport werden afgerond. De gerapporteerde varianties werden berekend op basis 

van de brongegevens vóór afronding, waardoor varianties ogenschijnlijk kunnen afwijken.   



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten 

(in miljoen €) − Jaar eindigend per 31 december 2020 2019 

Winst over de verslagperiode  307,9 309,1 

Niet-gerealiseerde resultaten   
Elementen die kunnen overgeboekt worden naar 
de winst- en verliesrekening:   

Effectief deel van aanpassingen in de reële waarde 
van kasstroomafdekkingen 5,0 (1,0) 

Wisselkoersverschillen uit omrekening van 
buitenlandse activiteiten 0,0 (0,1) 

Belastingimpact op deze elementen (1,3) 0,2 

Elementen die nooit naar de winst- en 
verliesrekening worden overgeboekt:   

Herwaarderingen van verplichtingen voor 
vergoedingen na uitdiensttreding  (8,1) (5,4) 

Effectief deel van aanpassingen in de reële waarde 
van investeringen 15,0 0,0 

Belastingimpact op deze elementen  2,2 1,5 

Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar, 
na belastingen 12,8 (4,8) 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten over het boekjaar 320,7 304,3 

Winst toe te rekenen aan:   
Eigenaars van aandelen van de 
moedermaatschappij – eigenaars van gewone 
aandelen 260,4 250,1 

Houders van aandelen van de moedermaatschappij 
- hybride effecten 19,3 19,3 

Minderheidsbelang 41,0 34,9 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten over het boekjaar 320,7 304,3 

 

Afronding - Alle cijfers in dit rapport werden afgerond. De gerapporteerde varianties werden berekend op basis 

van de brongegevens vóór afronding, waardoor varianties ogenschijnlijk kunnen afwijken. 

  



Geconsolideerde balans 

(in miljoen €) − Jaar eindigend per 31 december 2020 2019 

ACTIVA   

VASTE ACTIVA  13.044,0 12.390,8 

Materiële vaste activa  10.094,4 9.445,6 

Goodwill 2.411,1 2.411,1 

Immateriële vaste activa 105,4 96,4 

Handels- en overige vorderingen  0,5 2,3 

Investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 323,1 342,8 

Overige financiële vaste activa (incl. derivaten) 104,5 88,9 

Uitgestelde belastingvorderingen 5,0 3,7 

VLOTTENDE ACTIVA 2.121,6 1.502,6 

Voorraden  39,0 24,3 

Handels- en overige vorderingen  1.475,4 488,0 

Actuele belastingvorderingen 3,4 5,5 

Geldmiddelen en kasequivalenten 590,1 975,0 

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten 13,7 9,8 

Totaal activa 15.165,6 13.893,4 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN   

EIGEN VERMOGEN 4.500,0 4.332,1 

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de 
vennootschap 4.173,1 4.022,3 

  Eigen vermogen toe te rekenen aan gewone aandelen 3.471,7 3.320,8 

Aandelenkapitaal 1.709,1 1.705,9 

Uitgiftepremie 262,4 259,1 

Reserves 173,0 173,0 

Afdekkingsreserves (3,3) (7,0) 

Ingehouden winsten 1.330,5 1.189,8 

  Eigen vermogen toe te rekenen aan hybride effecten 701,4 701,4 

Minderheidsbelang 326,9 309,9 

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 7.823,6 5.924,9 

Leningen en overige langlopende financieringsverplichtingen 7.249,6 5.378,9 

Personeelsbeloningen 130,1 118,2 

Derivaten 0,0 4,4 

Voorzieningen 133,3 122,3 

Uitgestelde belastingverplichtingen  89,5 87,0 

Overige verplichtingen 221,1 214,1 

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 2.842,0 3.636,4 

Leningen en overige financieringsverplichtingen 805,5 1.119,2 

Voorzieningen 7,4 15,6 

Handelsschulden en overige schulden  1.009,1 1.356,9 

Actuele belastingverplichtingen 13,6 54,8 

Over te dragen opbrengsten en toe te rekenen kosten 1.006,4 1.089,9 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 15.165,6 13.893,4 

 

 

Afronding - Alle cijfers in dit rapport werden afgerond. De gerapporteerde varianties werden berekend op basis van 

de brongegevens vóór afronding, waardoor varianties ogenschijnlijk kunnen afwijken.. 



Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 

(in miljoen €) 

A
a
n
d
e
le

n
-k

a
p
it
a
a
l 

U
it
g
if
te

p
re

m
ie

 

A
fd

e
k
k
in

g
s
-r

e
s
e
rv

e
s
 

R
e
s
e
rv

e
s
 

In
g
e
h
o
u
d
e
n
 w

in
s
t 

N
e
tt

o
w

in
s

t 
to

e
 t

e
 

re
k
e
n

e
n

 a
a
n

 e
ig

e
n

a
a
rs

 
v
a
n

 g
e

w
o

n
e
 a

a
n

d
e
le

n
 

E
ig

e
n
 v

e
rm

o
g
e
n
 t

o
e
 t

e
 

re
k
e
n
e
n
 a

a
n
 h

y
b
ri
d

e
 

e
ff

e
c
te

n
  

E
ig

e
n

 v
e
rm

o
g

e
n

 t
o

e
 t

e
 

re
k
e
n

e
n

 a
a
n

 d
e

 

e
ig

e
n

a
a
rs

 v
a
n

 d
e

 
v
e
n

n
o

o
ts

c
h

a
p

 

M
in

d
e
rh

e
id

s
-b

e
la

n
g
 

T
o

ta
a
l 

e
ig

e
n

 

v
e
rm

o
g

e
n

 

Stand per 1 januari 2019 1.521,4 14,4 (6,2) 173,0 1.038,7 2.741,4 706,2 3.447,6 301,3 3.748,9 

Winst over de verslagperiode 
    273,6 273,6  273,6 35,5 309,1 

Niet-gerealiseerde resultaten 
  (0,8)  (3,3) (4,2)  (4,2) (0,6) (4,8) 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten 

  (0,8)  270,2 269,4  269,4 34,9 304,3 

Transacties met eigenaars, rechtstreeks 
verwerkt in het eigen vermogen 

          

Bijdragen van en uitkeringen aan 
eigenaars: 

          

Uitgifte gewone aandelen 190,5 244,8    435,3  435,3  435,3 

Uitgiftekosten aandelen (6,2)     (6,2)  (6,2)  (6,2) 

Kosten m.b.t. op aandelen gebaseerde 
betalingen 

0,1     0,1  0,1  0,1 

Verdeling aan hybride effecten     4,8 4,8 (4,8)    

Belasting op verdeling aan hybride effecten     1,5 1,5  1,5  1,5 

Dividenden aan minderheidsbelang         (26,4) (26,4) 

Dividenden      (101,3) (101,3)  (101,3)  (101,3) 

Hybride effecten: betaalde coupon     (24,0) (24,0)  (24,0)  (24,0) 

Totaal bijdragen en uitkeringen 184,4 244,8   (119,1) 310,1 (4,8) 305,4 (26,4) 279,0 

Totaal bijdragen van en uitkeringen aan 
eigenaars 

184,4 244,8   (119,1) 310,1 (4,8) 305,4 (26,4) 279,0 

Stand per 31 december 2019 1.705,8 259,2 (7,0) 173,0 1.189,8 3.320,8 701,4 4.022,2 309,9 4.332,1 

           

           

Stand per 1 januari 2020 1.705,8 259,2 (7,0) 173,0 1.189,8 3.320,8 701,4 4.022,2 309,9 4.332,1 

Winst over de verslagperiode     269,4 269,4  269,4 38,5 307,9 

Niet-gerealiseerde resultaten   3,8  6,6 10,3  10,3 2,5 12,8 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
resultaten 

  3,8  276,0 279,7  279,7 41,0 320,7 

Transacties met eigenaars, rechtstreeks 
verwerkt in het eigen vermogen 

          

Bijdragen van en uitkeringen aan eigenaars           

Uitgifte gewone aandelen 1,8 3,2    5,0  5,0  5,0 

Kosten mbt op aandelen gebaseerde 
betalingen 

1,4     1,4  1,4  1,4 

Hybride effecten: betaalde coupon     (19,3) (19,3)  (19,3)  (19,3) 

Dividenden aan minderheidsbelangen         (24,0) (24,0) 

Dividenden      (116,0) (116,0)  (116,0)  (116,0) 

Totaal bijdragen en uitkeringen 3,2 3,2   (135,3) (128,8)  (128,8) (24,0) (152,8) 

Totaal veranderingen in zeggenschap           

Totaal bijdragen van en uitkeringen aan 
eigenaars 

3,2 3,2   (135,3) (128,8)  (128,8) (24,0) (152,8) 

Stand per 31 december 2020 1.709,1 262,4 (3,3) 173,0 1.330,5 3.471,7 701,4 4.173,1 326,9 4.500,0 

 

Afronding - Alle cijfers in dit rapport werden afgerond. De gerapporteerde varianties werden berekend op basis van de 

brongegevens vóór afronding, waardoor varianties ogenschijnlijk kunnen afwijken. 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

(in miljoen €) − Jaar eindigend per 31 december 2020 2019 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   

Winst over de verslagperiode  307,9 309,1 

Aanpassing voor:   

Nettofinancieringskosten 141,6 139,6 

Overige niet-kaskosten 2,0 (2,2) 

Winstbelastingen 127,3 124,7 

Aandeel in resultaat van investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode, na belasting (9,2) (8,3) 

Afschrijvingen materiële en immateriële activa 432,4 365,8 

Boekwinst op verkoop van materiële en immateriële vaste activa 8,6 10,0 

Bijzondere waardeverminderingen op vlottende activa 1,4 0,3 

Mutatie voorzieningen (4,8) (9,4) 

Mutatie in leningen en schulden 0,0 1,1 

Mutatie uitgestelde belastingen  0,8 (3,7) 

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  1.008,0 927,1 

Mutatie voorraden (14,9) (5,6) 

Mutatie handels- en overige vorderingen (1.060,8) 66,2 

Mutatie overige vlottende activa (0,5) 14,9 

Mutatie handelsschulden en overige schulden (258,6) (640,4) 

Mutatie overige kortlopende verplichtingen  (106,3) 28,2 

Wijzigingen in werkkapitaal (1.441,3) (536,7) 

Betaalde rente (143,2) (158,4) 

Ontvangen rente 4,5 5,8 

Betaalde winstbelastingen (164,4) (166,5) 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten (736,4) 71,2 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

Verwerving van immateriële vaste activa (32,4) (26,9) 

Verwerving van materiële vaste activa (1.049,9) (1.130,8) 

Verwerving van investeringen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode (0,4) (201,8) 

Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa 2,8 (1,1) 

Opbrengst uit de verkoop van investeringen  1,6 0,0 

Opbrengst uit kapitaalvermindering van onderneming opgenomen volgens vermogensmutatiemethode 15,3 1,6 

Ontvangen dividend 13,8 2,6 

Leningen en lange termijn vorderingen aan joint ventures 0,0 174,4 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten  (1.049,2) (1.182,0) 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Opbrengst uit de uitgiften van aandelenkapitaal 5,0 435,3 

Kosten verbonden aan uitgifte van aandelenkapitaal (0,0) (6,1) 

Betaald dividend (116,0) (101,3) 

Betaald hybride dividend (19,3) (24,0) 

Betalingen aan minderheidsbelangen (24,0) (24,0) 

Aflossing van opgenomen leningen (1.319,5) (757,6) 

Ontvangsten van opgenomen leningen 2.874,5 774,2 

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten 1.400,7 296,4 

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten (384,9) (814,3) 
   

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 975,0 1.789,3 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 590,1 975,0 

Netto-toename (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten (384,9) (814,3) 

 

Afronding - Alle cijfers in dit rapport werden afgerond. De gerapporteerde varianties werden berekend op basis 

van de brongegevens vóór afronding, waardoor varianties ogenschijnlijk kunnen afwijken. 
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Toelichtingen bij de bijlage Elia Group geconsolideerde 
jaarrekening 
 

1. Algemene informatie  

Elia Group NV/SA (hierna ‘de Vennootschap’ of ‘Elia’) is gevestigd in België, met hoofdkantoor gevestigd te Keizerslaan 20, B-

1000 Brussel.  

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We zorgen ervoor dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo 

voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) 

beheren we 18.990 km aan hoogspanningsverbindingen. Deze niet-geauditeerde en verkorte geconsolideerde tussentijdse 

financiële overzichten van de Vennootschap voor de het volledige jaar 2020 beschrijven de financiële toestand en resultaten van 

de Vennootschap en haar dochterondernemingen (gezamenlijk ‘de groep’) en de participaties van de groep in joint ventures.  

 

2. Basis voor de opmaak en wijzigingen van de grondslagen voor financiële 

verslaggeving van de groep  

a. Basis voor de voorbereiding  

De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten werden voorbereid in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse 

Financiële Verslaggeving’, gepubliceerd door de IASB en goedgekeurd door de Europese Unie. 

De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten bevatten niet alle informatie en toelichtingen die vereist zijn voor 

een volledige set financiële overzichten volgens IFRS. Deze financiële overzichten moeten worden gelezen in combinatie met de 

laatste geconsolideerde jaarrekening van de groep per en voor het jaar eindigend op 31 december 2019. Er werden echter een 

aantal verklarende toelichtingen opgenomen om uitleg te geven over de gebeurtenissen en transacties die belangrijk zijn voor 

een goed inzicht in de wijzigingen in de toestand en de resultaten van de groep sinds de laatste geconsolideerde jaarrekening. 

Er waren geen wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving van de groep ten opzichte van het jaarverslag 2019. 

We verwijzen naar dit jaarverslag voor een gedetailleerd overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. 

 

b. Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen toegepast door de groep 

De grondslagen voor financiële verslaggeving die werden toegepast bij de voorbereiding van de verkorte tussentijdse jaarrekening 

zijn dezelfde als de grondslagen die werden gebruikt bij de voorbereiding van de geconsolideerde jaarrekening per en voor het 

boekjaar afgesloten op 31 december 2019.  

Standaarden, interpretaties en wijzigingen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2020, kunnen als volgt worden samengevat:  

- Wijzigingen aan IAS 1 en IAS 8 – Definitie van materieel; 

- Wijzigingen in IFRS 3 – Bedrijfscombinaties, definitie van een bedrijf; 

- Wijzigingen in IFRS 9, IAS 39 en IFRS 7 – Hervorming van de rentevoetbenchmark; 

- Wijzigingen aan de verwijzingen binnen het conceptuele kader in de IFRS-standaarden; 
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Deze nieuwe, herziene of aangepaste standaarden hebben geen materiële impact gehad op de geconsolideerde jaarrekening 

van de groep. 

c. Gepubliceerde maar nog niet in werking getreden standaarden 

De volgende normen en interpretaties worden gepubliceerd, maar zijn nog niet toepasbaar voor het boekjaar dat begint op 1 

januari 2020. Ze zullen naar verwachting geen materiële invloed hebben op Elia groep, en worden daarom niet in detail 

beschreven: 

- IFRS 17 Verzekeringscontracten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar nog niet goedgekeurd binnen de 

EU); 

- Wijziging in IAS 1 Presentatie van de financiële staten: classificatie van financiële verplichtingen als kortlopend of langlopend 

(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar nog niet goedgekeurd binnen de EU); 

- Wijzigingen in IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa; Verlieslatende contracten – 

Kosten om het contract na te leven (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022, maar nog niet goedgekeurd binnen de 

EU); 

- Wijziging in IFRS 16 Leaseovereenkomsten: Covid-19-gerelateerde huurconcessies (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juni 

2020, maar nog niet goedgekeurd binnen de EU); 

- Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS-standaarden 2018-2020 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022 aanvangen, 

maar nog niet goedgekeurd binnen de EU); 

- Wijziging in IAS 16 Materiële vaste activa -  Verbod aan bedrijven om de kosten van het materiële vaste activa te verminderen 

met de verkregen bedragen bij de verkoop van geproduceerde goederen gedurende het in gebruik stellen van het activa 

voor zijn bedoelde gebruik (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022, maar nog niet goedgekeurd binnen de EU); 

- Wijziging in IFRS 3 Bedrijfscombinaties – update van een referentie binnen het Conceptuele Raamwerk (toepasbaar voor 

boekjaren vanaf 1 januari 2022, maar nog niet goedgekeurd binnen de EU); 

- Wijzigingen in IFRS 4 Verzekeringscontracten – Vervaldatum van de uitstelbenadering (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 

januari 2021, maar nog niet goedgekeurd binnen de EU). 

 

3. Gebruik van ramingen en beoordelingen 

Bij het opstellen van de verkorte geconsolideerde tussentijdse overzichten voor 2020 werden er gelijkaardige ramingen en 

beoordelingen gebruikt zoals vermeld in Toelichting 2.4 bij de geconsolideerde jaarrekening van de groep per en voor het jaar 

eindigend op 31 december 2019.  

In het kader van de Covid-19-pandemie zijn de volgende ramingen en beoordelingen geherwaardeerd.  

 Kredietrisico ten opzichte van klanten (IFRS 9): het management controleert nauwgezet de uitstaande handelsvorderingen. 

In vergelijking met de vorige verslagperiode is het betalingsgedrag van de klanten grotendeels ongewijzigd gebleven. Er is 

dus geen verandering in de verwachte kredietverliezen per 30 juni 2020.  

 

 Personeelsbeloningen inclusief restitutierechten (IAS 19): In de berekening is rekening gehouden met een verlaging van de 

disconteringsvoet met circa 10 tot 15 basispunten. De geschatte reële waarde van de fondsbeleggingen is ook verwerkt op 

basis van de ontwikkeling van de financiële markten en de input van de externe deskundige.  
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 Toetsing op bijzondere waardevermindering van de goodwill (IAS 36): de belangrijkste drijfveren voor de bedrijfswaarde van 

de kasstroomgenererende eenheden en die mogelijk het resultaat van de toetsing op bijzondere waardevermindering 

beïnvloeden, zijn de kasstromen die voortvloeien uit de gereguleerde activiteiten en de Regulated Asset Base ("RAB") op 

een bepaald moment in de tijd.  

o Omdat de vergoeding zoals gedefinieerd in de regelgevende kaders niet wordt beïnvloed door de pandemie, 

blijven de veronderstellingen die worden gebruikt voor de bepaling van de kasstromen in de toetsing op bijzondere 

waardeverminderingen per 31 december 2019 quasi onveranderd.  

o Met betrekking tot de RAB wordt momenteel bij enkele investeringsprojecten enige vertraging vastgesteld, 

waardoor de RAB op het einde van het jaar iets lager uitvalt. Toch is deze vertraging slechts een verschuiving in 

de tijd die de komende jaren evenwel zal worden ingehaald. De RAB die in de residuele waarde van de toetsing 

op bijzondere waardeverminderingen wordt gebruikt, zou normaal gesproken niet moeten worden beïnvloed. 

Naast de heroverweging van bovenstaande ramingen en beoordelingen in het kader van de Covid-19-pandemie, werd volgende 

raming en beoordeling verfijnd: 

 

 In het bepalen van de geschikte interestvoet om de toekomstige ontmantelingsprovisies te verdisconteren, beschouwt het 

management de interestvoeten van bedrijfsobligaties in euro met een minimale rating AA of hoger bepaald door ten minste 

één rating agentschap en wordt de interest curves overeengestemd met de verwachte termijn van de ontmantelingsprovisie. 

Een sensitiviteitsanalyse werd uitgevoerd om de impact van een gewijzigde interestvoet te meten. 

 

4. Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen  

a. Structuur van de groep 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de dochterondernemingen, joint ventures, geassocieerde deelnemingen en 

overige deelnemingen van de groep.  

Naam Land van 
vestiging 

  

Maatschappelijke zetel   

    2020 2019 

Dochterondernemingen         

Elia Transmission Belgium NV België Keizerslaan 20, 1000 Brussel 99,99 99,99 

Elia Asset NV België Keizerslaan 20, 1000 Brussel 99,99 99,99 

Elia Engineering NV België Keizerslaan 20, 1000 Brussel 100,00 100,00 

Elia Re NV Luxemburg Rue de Merl 65, 2146 Luxemburg 100,00 100,00 

Elia Grid International NV België Keizerslaan 20, 1000 Brussel 90,00 90,00 

Elia Grid International GmBH Duitsland Heidestraße 2a, 12435 Berlijn 90,00 90,00 

Elia Grid International LLC Qatar Office 905, 9th Floor, Al Fardan Office Tower, 
Westbay - Doha 

- 90,00 

Elia Grid International Pte, Ltd, Singapore 20 Collyer Quay #09-01,  
Singapore 049319 

90,00 90,00 

Eurogrid International CVBA België Keizerslaan 20, 1000 Brussel 100,00 100,00 

Eurogrid GmbH Duitsland Heidestraße 2a, 12435 Berlijn 80,00 80,00 

50Hertz Transmission GmbH Duitsland Heidestraße 2a, 12435 Berlijn 80,00 80,00 

50Hertz Offshore GmbH Duitsland Heidestraße 2a, 12435 Berlijn 80,00 80,00 

Re.Alto-Energy BV/SARL België Keizerslaan 20, 1000 Brussel 100,00 100,00 

Re.Alto-Energy GmbH Duitsland Ratinger Straße 9, 40213 Düsseldorf 100,00 - 

Deelnemingen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode - Joint 
Ventures 

        

Nemo Link Ltd. Verenigd 
Koninkrijk 

Strand 1-3, London WC2N 5EH 50,00 50,00 

Deelnemingen verwerkt volgens de 
vermogensmutatiemethode – 
geassocieerde ondernemingen 
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H.G.R.T S.A.S.  Frankrijk 1 Terrasse Bellini,  
92919 La Défense Cedex 

17,00 17,00 

Coreso NV/SA België Kortenberglaan 71, 1000 Brussel 22,16 22,16 

Ampacimon SA België Rue de Wallonie 11, 4460 Grâce-Hollogne - 20,54 

Enervalis NV België Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-
Helchteren 

16,52 17,36 

Investeringen verwerkt volgens IFRS9 - 
Overige participaties 

        

JAO SA Luxemburg 2 Rue de Bitbourg,  
1273 Luxemburg-Hamm 

7,20 7,20 

European Energy Exchange (EEX) Duitsland Augustusplatz 9, 04109 Leipzig 4,32 4,32 

TSCNET Services GmbH Duitsland Dingolfinger Strasse 3, 81673 München 5,36 5,36 

Kurt-Sanderling-Akademie des 
Konzerthausorchester Berlin 

Duitsland Gendarmenmarkt, 10117 Berlijn 8,32 8,32 

 

 
 


