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Jaarverslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering van de vennoten van 17 juni 2019
met betrekking tot de activiteiten van het boekjaar 2018
Geachte mevrouw, Geachte heer,
Overeenkomstig de wet en de statuten hebben we de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze onderneming
tijdens haar zevenendertigste boekjaar en leggen we u de balans, de resultatenrekening per 31 december 2018, de bijlage en de
winstverdeling, zoals deze moet worden uitgevoerd volgens artikel 44 van de statuten, ter goedkeuring voor. Dit verslag werd
opgesteld overeenkomstig artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. INLEIDING
Zoals gezegd brengt Sibelga hier verslag uit over activiteiten
tijdens haar zevenendertigste boekjaar. In werkelijkheid hebben we het hier over het zestiende boekjaar in haar huidige
opbouw, die het resultaat is van de bundeling van alle activiteiten inzake beheer van de distributienetten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en over het twaalfde boekjaar in een
volledig vrijgemaakte omgeving.
• Als gevolg van de volledige vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt focust de intercommunale volledig op haar vakgebied als distributienetbeheerder en bestaat haar omzet bijna
uitsluitend uit vergoedingen voor het gebruik van de netten,
die door de leveranciers worden betaald (grid fee).
• We herinneren eraan dat de geassocieerde privévennootschap
zich op 31 december 2012 uit de intercommunale heeft teruggetrokken. De geassocieerde overheden bezitten sindsdien alle
bewijzen van deelgerechtigdheid in het kapitaal.
• Tot slot herinneren we eraan dat een ordonnantie tot wijziging
van de ordonnanties elektriciteit en gas, met name met het
oog op de organisatie van een nieuw kader voor de distributietarieven, op 25 april 2014 door het Brussels parlement werd
goedgekeurd. Zij trad in werking – wat de nieuwe bepalingen
inzake tariefmethodologie en tarieven betreft – op 1 juli 2014,
wat ook de datum van inwerkingtreding is van artikel 19 van
de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de zesde
staatshervorming die de bevoegdheden inzake distributietarieven aan de gewesten overdraagt.

In haar beslissingen 20140901-16 en 17 van 1 september
2014 stelde Brugel tariefmethodologieën voor elektriciteit en
gas op, overeenkomstig artikel 9 quater ingevoerd door de
ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie
van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de
gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende
wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die nieuwe methodologieën werden van kracht
op 1 september 2014.

Beslissingen (brugel-beslissingen-20141212-20
en 21) met betrekking tot de goedkeuring van de
elektriciteits- en gastarieven
In het kader van de nieuwe tariefmethodologieën heeft Sibelga
in september 2014 tariefvoorstellen 2015-2019 ingediend.
Half december 2014 keurde Brugel de tarieven van Sibelga
voor vijf jaar goed in haar beslissingen 20141212-20 en 21.
Zoals bepaald in het regelgevingskader werden de goedgekeurde tarieven gewijzigd om met name rekening te houden
met de onderwerping aan de vennootschapsbelasting. Die
wijzigingen werden door Brugel goedgekeurd in haar beslissingen 20150123-22 en 20150220-23.

Krachtens die ordonnantie komen de bevoegdheid om een
tariefmethodologie op te stellen voor de distributie van elektriciteit en gas alsook de bevoegdheid om de distributietarieven
zoals volgens die methodologie vastgelegd, goed te keuren,
toe aan Brugel, de Brusselse regulator voor de elektriciteits- en
gasmarkt.

Beslissingen (brugel-beslissingen-20161110-39
en 40) betreffende de wijzigingen aan de
tariefmethodologie elektriciteit en gas

II. REGELGEVINGSKADER

Deze beslissingen gaan over:

1. H
 et regelgevingskader van toepassing op
het boekjaar is het gevolg van onderstaande
beslissingen:
1.1. Beslissingen
Beslissingen (BRUGEL-BESLISSINGEN-20140901-16
EN 17) betreffende de tariefmethodologie
elektriciteit en gas

In haar beslissingen 20161110-39 en 40 van 10 november
2016 bracht Brugel wijzigingen aan de tariefmethodologie
van 1 september 2014 aan.

• de aanpassing aan de risicovrije rente;
• de aanpassing van het mechanisme van de incentiveregulering;
• de aanpassing van de tarieven 'openbaredienstverplichtingen'
(ODV);
• de aanpassing van de toeslag met betrekking tot de vennootschapsbelasting;
• de tariefaanpassingen met het oog op de verlaging van de
niet-beheersbare saldi;
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• het beheer en de bestemming van de saldi;
• de afschaffing van de progressieve tarifering in elektriciteit volgend op een beslissing van de Brusselse regering in haar zitting
van 26 november 2015.

Beslissingen (brugel-beslissingen-20161125-41
en 42) betreffende de specifieke tariefvoorstellen
elektriciteit en gas en betreffende de bestemming
van de tariefreguleringsfondsen
In het kader van de aanpassingen die werden aangebracht
aan de tariefmethodologie elektriciteit en gas, diende Sibelga
aangepaste tariefvoorstellen in voor de boekjaren 2017-2019.
Die voorstellen werden door Brugel goedgekeurd in haar
beslissingen 20161125-41 en 42 van 25 november 2016.

1.2. Overzicht
Het tariefvoorstel omvat een geraamd tariefbudget en
geraamde verdeelde hoeveelheden. De tarieven van de
regulatoire periode werden verkregen door het budget te
delen door de hoeveelheden.
Het tariefbudget omvat drie belangrijke elementen: de
beheersbare kosten, de niet-beheersbare kosten en de
billijke marge. De billijke marge wordt berekend op basis
van de geraamde RAB (waarde van het net) en een rendementsformule, gebaseerd op een geraamde risicovrije rente
(OLO op tien jaar) en op het geraamde eigen vermogen. Het
optimale rendement van het eigen vermogen is bereikt wanneer de verhouding tussen het eigen vermogen en de RAB (S)
40% is. Boven die verhouding van 40% wordt de door het
eigen vermogen gefinancierde RAB vergoed tegen de risicovrije rente + 100 bp.
De kosten worden volgens de methodologie ingedeeld in
beheersbare en niet-beheersbare kosten. De OPEX waarover
de DNB controle heeft, worden als beheersbaar beschouwd.
De belastingen, verliezen, rentelasten, afschrijvingen en buitengebruikstellingen, openbaredienstverplichtingen, nietgekapitaliseerde pensioenlasten en uitzonderlijke lasten zijn
de belangrijkste niet-beheersbare kosten.
Het tariefvoorstel dat bestaat uit het tariefbudget, de
geraamde hoeveelheden en de tarieven wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de regulator, die het voorstel onderzoekt.
Na afloop van de procedure wordt het eventueel aangepaste
voorstel goedgekeurd.
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en de reële elementen zijn onderverdeeld in drie saldi: het
saldo op de beheersbare kosten, het saldo op de nietbeheersbare kosten (dat het verschil tussen de reële billijke
marge en de geraamde billijke marge omvat) en het volumesaldo. Het saldo op de beheersbare kosten is de basis van
de incentive op de beheersbare kosten. Die is echter (opwaarts
en neerwaarts) beperkt tot 50% van 10% van de beheersbare
kosten vanaf het boekjaar 2017.
De niet-beheersbare saldi, het volumesaldo en het beheersbare saldo niet inbegrepen in de incentive op de beheersbare
kosten worden opgenomen in het Tariefreguleringsfonds.
Als dat fonds een gecumuleerde schuld omvat (te veel ontvangen), kan het worden aangewend voor het verminderen
of afvlakken van de tarieven en/of de dekking van specifieke
niet-beheersbare kosten. Omvat het een gecumuleerde vordering (te weinig ontvangen), dan wordt die vordering bij de
opmaak van het tariefvoorstel integraal toegevoegd aan de
aan de klanten doorgerekende kosten.

1.3. Uittreksels en toelichting
uu Totale inkomsten en billijke marge
A. TOTALE INKOMSTEN
a. Samenstelling van de totale inkomsten
De totale inkomsten omvatten alle kosten (en kostenverminderingen) die nodig of nuttig zijn voor het boekjaar
en door de netbeheerder in de loop van de regulatoire
periode gemaakt zijn in het kader van zijn activiteiten en
wettelijke of reglementaire verplichtingen krachtens de
elektriciteits- of gasordonnantie. Voor het tariefvoorstel 2018 bedragen ze 329,2 miljoen euro.
b. De beheersbare kosten
De beheersbare kosten omvatten de kosten (en kostenverminderingen) met betrekking tot de veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het net of de kwaliteit
van de dienstverlening aan de klanten waarover de netbeheerder rechtstreekse controle heeft. Voor het tariefvoorstel 2018 bedragen ze 108,8 miljoen euro.
c. De niet-beheersbare kosten
De niet-beheersbare kosten omvatten de kosten (en
kostenverminderingen) met betrekking tot de veiligheid,
efficiëntie en betrouwbaarheid van het net of de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten, waarover de
netbeheerder geen rechtstreekse controle heeft.

De reële vergoeding van de DNB omvat twee elementen:
de reële billijke marge berekend op basis van de reële RAB
(gemiddelde van het jaar), het reële eigen vermogen (gemiddelde van het jaar) en de reële risicovrije rente van het jaar
gekanaliseerd in een tunnel van 2,20% tot 5,20% vanaf het
boekjaar 2017, en de incentive op de beheersbare kosten.

• aankoopkosten voor de netverliezen of dekking ervan
door productiemiddelen van de netbeheerder;

De afwijkingen tussen de verschillende geraamde elementen

• niet-gekapitaliseerde aanvullende pensioenlasten;

De belangrijkste niet-beheersbare kosten zijn:
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door de regering goedgekeurde investeringsplannen;

• belastingen;
• heffingen, bijdragen en retributies;
• afschrijvingen (inclusief meerwaarde RAB);
• buitengebruikstellingen;
• financiële lasten;
• kosten voor de openbaredienstverplichtingen;
• door Elia in rekening gebrachte transportkosten;
• uitzonderlijke kosten en opbrengsten opgelegd door
de evolutie van het wettelijke of reglementaire kader
of van de regels en procedures die de organisatie of
goede werking van de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt
ondersteunen.
Voor het tariefvoorstel 2018 bedragen ze 169,0 miljoen euro (exclusief transport).
d. De billijke marge
De billijke marge wordt elk jaar vastgesteld door het
hierna toegelichte rendementspercentage toe te passen
op het gemiddelde van de initiële waarde (op 1 januari)
van het gereguleerde actief en de eindwaarde van het
gereguleerde actief (op 31 december) van het boekjaar in
kwestie, waarbij het gereguleerde actief berekend wordt
en jaarlijks evolueert volgens de hierna vermelde regels.
De billijke marge is een nettovergoeding, na toepassing
van de vennootschapsbelasting, maar vóór toepassing
van de roerende voorheffing op dividenden.
Voor het tariefvoorstel 2018 bedraagt ze
51,4 miljoen euro.
B. HET GEREGULEERDE ACTIEF (RAB)
a. Initiële waarde van het gereguleerde actief
De initiële waarde van het gereguleerde actief stemt
overeen met de waarde van de gereguleerde materiële
vaste activa op 31 december 2013 zoals goedgekeurd
door Brugel.
Brugel keurde de initiële waarde van het gereguleerde
actief goed, berekend op basis van de methodologie
vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 september
2008, met uitsluiting van de bedrijfskapitaalbehoefte.
Op 30 juli 2014 keurde Brugel de initiële waarde van
het gereguleerde actief per 31 december 2013 goed.
Die waarde bedraagt 1 133,0 miljoen euro.
b. E
 volutie van het gereguleerde actief
doorheen de tijd
De waarde van het gereguleerde actief evolueert elk jaar
vanaf 1 januari 2014 door:
• de toevoeging van de aanschaffingswaarde van de
nieuwe gereguleerde materiële vaste activa. Dat zijn in
het bijzonder de investeringen die vermeld zijn in de

• de toevoeging van de aanschaffingswaarde van
nieuwe software of informaticaontwikkelingen,
geboekt onder gereguleerde immateriële vaste activa
in de loop van het betreffende jaar;
• de aftrek van de nettoboekwaarde van de gereguleerde materiële en immateriële vaste activa die tijdens
het jaar buiten gebruik worden gesteld;
• de aftrek van de afschrijvingen van de gereguleerde
materiële en immateriële vaste activa geboekt in de
loop van het betreffende jaar;
• de aftrek van de afschrijvingen tegen het tarief van de
onderliggende activa, waardeverminderingen of buitengebruikstellingen van de RAB-meerwaarde geboekt
in de loop van het betreffende jaar;
• de aftrek van de interventies van derden met betrekking
tot de gereguleerde materiële en immateriële vaste
activa geboekt in de loop van het betreffende jaar;
• de aftrek van het deel van de eventuele subsidies met
betrekking tot gereguleerde materiële en immateriële
vaste activa geboekt in de loop van het betreffende jaar.
Het resultaat van de voormelde verwerking bepaalt de
eindwaarde van de RAB van het jaar N en kan als initiële
waarde van het gereguleerde actief van het jaar N+1
worden genomen (zie evolutie hierna).
c. Afschrijvingspercentage
Het jaarlijkse bedrag van de afschrijvingen waarnaar
wordt verwezen in het vorige punt wordt bepaald op
basis van de historische aanschaffingswaarde en de
afschrijvingspercentages goedgekeurd door de regulator.
C. O
 p het gereguleerde actief toe te passen
rendementspercentage
De formule die van toepassing is voor de berekening
van het rendementspercentage (R) werd gehaald uit het
Capital Asset Pricing Model (CAPM) en luidt als volgt:
• Si S ≤ 40% ➝ R = 40% * (t OLO + (RP x ß))
• Si S > 40% ➝ R = [40% * (t OLO + (RP x ß)) ] + [(S - 40%) * (t OLO + 100 bp)]

Met:
• S = verhouding tussen de gemiddelde waarde van
het eigen vermogen van het betreffende jaar en de
gemiddelde waarde van het gereguleerde actief (%)
• t OLO = risicovrije rente (%)
• RP = risicopremie (%)
•

ß = bètafactor die het specifieke risico eigen aan de
DNB omvat

Die verschillende factoren worden hierna verder toegelicht.
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a. Risicovrije rente

c. Bètafactor

De risicovrije rente wordt elk jaar bepaald op grond van
het reële gemiddelde rendement van de OLO-obligaties
op tien jaar die in de loop van dat jaar door de Belgische
overheid zijn uitgegeven. Het reële gemiddelde rendementspercentage gepubliceerd door de Nationale Bank
van België wordt als referentie genomen, meer bepaald
de gemiddelde referentierente berekend op grond van de
dagelijkse gegevens van de lineaire obligaties, berekend
op grond van het rendement van de Belgische leningen
op de secundaire markt.

De bètacoëfficiënt is de factor die het specifieke risico
eigen aan de DNB omvat. Voor zover de DNB niet beursgenoteerd is, stemt de bèta niet overeen met de theoretische bèta, maar weerspiegelt ze ook het gebrek aan
liquiditeit die verbonden is aan die niet-beursnotering.

Voor het tariefbudget zijn de risicovrije rentes vermeld in
het tariefvoorstel de rentes die door het Planbureau als
'long term interest rate (10 years)' meegedeeld werden
in de laatste editie van de macro-economische vooruitzichten.
De rentes vermeld in het tariefvoorstel voor de regulatoire
periode 2015-2019 zijn dus die van de macro-economische vooruitzichten 2014-2019, gepubliceerd in maart
2014, met name:
2015

2016

2017

2018

2019

2,80 %

3,10 %

3,40 %

3,70 %

3,70 %

De tariefmethodologie omvat een jaarlijkse herberekening ex post van de billijke marge op basis van de reële
op de markt vastgestelde OLO-rentes. Gezien het lage
niveau van de geregistreerde OLO-rente sinds 2015 en de
door het planbureau geraamde rente voor de komende
jaren, leidde Brugel hieruit af dat het saldo op de billijke
marge structureel zal zijn voor de volledige regulatoire
periode en bovendien de rentabiliteit van de distributienetbeheerder sterk zal belasten.
Brugel bepaalde een aanvaardbaarheidsinterval van de
OLO-rente door grenswaarden vast te leggen voor de
herberekening ex post. Er werden een minimumdrempel
van 2,2% en een maximumdrempel van 5,2% vastgelegd.
De toevoeging van een tunnel waarin de OLO-rente zal
moeten evolueren, is een techniek waardoor de impact
van de OLO-rente op de billijke marge kan worden
beperkt. Door deze tunnel krijgt de distributienetbeheerder ook een betere stabiliteit en voorspelbaarheid voor
de financiering van zijn activiteiten over de tariefperiode.
b. Risicopremie
De risicopremie van de markt is de factor die het extra
rendement verwacht door de beleggers in andere ondernemingen op de markt weerspiegelt ten opzichte van de
risicovrije rente.
Onverminderd hetgeen hierna vermeld wordt, is de
risicopremie vastgesteld op 4,50%.

Onverminderd hetgeen hierna vermeld wordt, is de
bètafactor (ß) vastgesteld op 0,7.
d. S-factor
De S-factor is de verhouding tussen de gemiddelde
waarde van het eigen vermogen van het betreffende jaar
en de gemiddelde waarde van het gereguleerde actief
(%). De S-factor vertegenwoordigt dus het deel van
het gereguleerde actief dat gefinancierd wordt met het
eigen vermogen. Het complement ervan, dus 1-S, is het
deel van het gereguleerde actief dat gefinancierd wordt
door de schulden.
Zowel de waarde van het eigen vermogen als de waarde
van het gereguleerde actief worden voor het overeenkomstige jaar berekend volgens het wiskundige
gemiddelde van de eindwaarde na bestemming van
het resultaat van het jaar voorafgaand aan het overeenkomstige jaar en de eindwaarde na bestemming van het
resultaat van het overeenkomstige jaar.
Brugel raamt de optimale waarde van S op 40%. Het
rendement t OLO + (RP x ß) wordt dus enkel opgenomen
voor S < 40%. Boven die optimale waarde gaat Brugel
ervan uit dat het optimale niveau niet meer bereikt is en dat
de toegestane vergoeding dus lager moet zijn, maar toch
in de buurt moet liggen van de schuldkosten voor de DNB.
Brugel legt de vergoeding van het eigen vermogen
boven 40% vast op de OLO-rente + 100 bp. Indien S >
80% zal de vergoeding van het eigen vermogen boven
80% echter gelijk zijn aan nul.
e. Berekeningsregels
Na afloop van elk jaar van de regulatoire periode herberekent de netbeheerder de OLO- en S-parameters volgens
de waarden die van toepassing zijn op het betreffende
jaar afhankelijk van de bepalingen in de voorgaande
punten, met inbegrip van de berekening achteraf van
de financiële structuur op basis van de reële balans na
bestemming van het resultaat, en niet op basis van de
geraamde balans die in het budget wordt gebruikt.
De netbeheerder en Brugel houden rekening met die
herberekende parameters bij het vaststellen van het verschil tussen de reële billijke marge die aan de netbeheerder toegestaan is en de billijke marge die geraamd is in
het goedgekeurde budget zoals bedoeld in de tariefmethodologie.
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f. Herziening van de parameters
De bovenvermelde parameters in de formule die van toepassing is voor de berekening van het rendementspercentage (R) zijn vast voor de hele duur van de regulatoire
periode. Indien op basis van objectieve en transparante
gegevens blijkt dat het op basis van die parameters verkregen rendementspercentage bij een internationale
vergelijking niet langer leidt tot een normale vergoeding van het door de netbeheerder in het gereguleerde
actief geïnvesteerde kapitaal, kan Brugel de parameter(s)
waarmee rekening moet worden gehouden voor de volgende regulatoire periode herzien, met inachtneming
van artikel 9 quater § 3 van de elektriciteitsordonnantie
en artikel 10 bis § 3 van de gasordonnantie.

toire periode. Omvat het een gecumuleerde vordering
(te weinig ontvangen), dan wordt die vordering in het
tariefvoorstel integraal toegevoegd aan de aan de
klanten doorgerekende kosten.
c. Wat gas betreft, bestaat er een specifiek fonds 'gasvolume' dat evolueert volgens het volumesaldo en
waarvoor automatische mechanismen bestaan voor
toewijzing aan het Tariefreguleringsfonds.
uu Kostenbeheersing – incentiveregulering
A. Incentiveregulering op de kosten

A. Definitie

Brugel besliste om vanaf het boekjaar 2017 het besparingspotentieel op de beheersbare kosten 10% te verhogen, om de distributienetbeheerder te stimuleren om zijn
goed beheer voort te zetten en hem ertoe aan te zetten
zijn kosten te controleren en te beheersen.

De saldi zijn de vastgestelde verschillen, voor elk van
de vijf jaar van de regulatoire periode, tussen enerzijds
de geraamde kosten opgenomen in het goedgekeurde
budget en de gerapporteerde kosten en anderzijds de
geraamde inkomsten opgenomen in het goedgekeurde
budget en de geboekte reële inkomsten.

Ongeacht of het saldo 'beheersbare kosten' positief of
negatief is, wordt het deel van dat saldo boven 10% van
het budget van de beheersbare kosten van het betreffende boekjaar beschouwd als niet-beheersbaar en wordt
het automatisch overgedragen naar het Tariefreguleringsfonds elektriciteit/gas.

uu Saldi

Het saldo van elk jaar bestaat uit drie soorten saldi:
a. Het saldo 'beheersbare kosten': het verschil tussen
de reële beheersbare kosten en de geraamde kosten
ex post gecorrigeerd door de nationale index van de
consumptieprijzen;
b. H
 et saldo 'niet-beheersbare kosten':
• het verschil tussen de reële indexering en de
geraamde indexering van de beheersbare kosten;
• het verschil tussen de reële niet-beheersbare
kosten en de geraamde kosten;
• het verschil tussen de reële billijke marge en
de geraamde billijke marge;
c. Het saldo 'volume' dat bestaat uit het verschil tussen
de reële ontvangsten en de geraamde ontvangsten.
B. BEHEER EN BESTEMMING VAN DE SALDI
a. Het saldo 'beheersbare kosten' wordt toegewezen
aan het boekhoudkundige resultaat van de netbeheerder en/of aan het Tariefreguleringsfonds, afhankelijk van de principes van de incentiveregulering.
b. De saldi 'niet-beheersbare kosten' en 'volume'
worden toegewezen aan het Tariefreguleringsfonds.
Als dat fonds een gecumuleerde schuld omvat (te
veel ontvangen), kan het worden aangewend voor
het verminderen of afvlakken van de tarieven en/of
de dekking van specifieke niet-beheersbare kosten
tijdens het tariefvoorstel of in de loop van de regula-

Voor het deel dat niet boven 10% van het budget van
de beheersbare kosten gaat, wordt dat saldo voor de
helft bestemd voor het boekhoudkundige resultaat van
de netbeheerder, en voor de helft overgedragen naar het
Tariefreguleringsfonds elektriciteit/gas. In het kader van
de controle ex post verricht door Brugel vindt elk jaar een
controle van de bestemming van het boekhoudkundige
resultaat en de overdracht naar het Tariefreguleringsfonds
elektriciteit/gas plaats.
Voor 2018 bedraagt de maximale incentive voor
Sibelga 5,53 miljoen euro (50% van 10% van 110,6
miljoen euro) (*).
B. Incentiveregulering op de doelstellingen
Voor de regulatoire periode 2015-2019 zal geen enkele
incentiveregulering gebaseerd op doelstellingen van
kracht zijn.

2. Evolutie van de OLO-rente op 10 jaar
De OLO-rente op tien jaar vormt een essentiële parameter in
de formule tot vergoeding van de belegde kapitalen.
De grafiek hierna toont de evolutie van de OLO-rente op tien
jaar tijdens de afgelopen jaren.
(*) 110,6 miljoen euro = geïndexeerde beheersbare kosten van het
tariefvoorstel
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Ter herinnering: de OLO-rente op tien jaar in het meerjarentariefvoorstel 2015-2019 bedroeg 3,70% voor het boekjaar 2018
(ex ante).

2019 (Fase II) en 1 januari 2020 (Fase III).

Op zichzelf zorgt een variatie van de OLO-rente op tien jaar van
1% (of 100 bp) voor een variatie van de billijke vergoeding van
1% van het eigen vermogen (zowel naar boven als naar beneden), hetzij 8,6 miljoen euro.

3.1. Belastingtarief

OLO-rente op 10 jaar
3,0%

2013-2018

2,95%
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De maatregelen met een impact op boekjaar 2018 voor
Sibelga zijn de volgende:

Het nominale vennootschapsbelastingtarief daalt van 33%
naar 29% in 2018 en naar 25% in 2020.
De aanvullende crisisbijdrage (3%) is in 2018 naar 2%
gedaald. Vanaf 2020 verdwijnt ze.
Vergelijkende tabel oude en nieuwe belastingtarieven
in de vennootschapsbelasting

2,8%
2,6%
2,4%
2,2%
2,0%

Vroeger

2018-2019

2020

Gewoon tarief

33,99 %*

29,58 %*

25 %

Verminderd tarief
progressief

progressif

20,4 %*

20 %

1,8%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%

*Inclusief aanvullende crisisbijdrage

0,2%

Jan
-19

Jan
-18

Jan
-16

Jan
-15

Jan
-14

Jan
-13

Jan
-17

0,12%

0,0%

Het wiskundige resultaat van de berekening ex post van de
OLO-rente op 10 jaar voor 2018 levert 0,8116% op.
Als gevolg van de wijziging van het voormelde regelgevingskader, die van kracht gaat vanaf het boekjaar 2017, werd de
OLO-rente op 10 jaar van 0,8116% (ex post) naar de minimumdrempel van 2,2% gebracht in de berekening van de billijke
vergoeding.
Dat heeft een positief gevolg voor de aandeelhouders (geassocieerde overheden) die minder blootgesteld zijn aan de extreme
bewegingen van de OLO-rente op 10 jaar.

3. Hervorming van de vennootschapsbelasting
In de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad
van 29 december 2017) werden nieuwe maatregelen aangenomen.
Deze hervorming is toegespitst op twee hoofdfactoren: een
verlaging van het nominale vennootschapsbelastingtarief en een verbreding van de belastinggrondslag.
De wet van 25 december 2017 vormde ook de gelegenheid
voor de regering om de fiscale regels die op het niveau van de
Europese Unie zijn aangenomen (ATAD-richtlijn I en II), om te
zetten in Belgisch recht.
De hervorming zal in drie fasen plaatsvinden.
De eerste nieuwigheden (Fase I) zijn in voege getreden op
1 januari 2018 en zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2019
verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.
Andere maatregelen treden later in werking, op 1 januari

3.2. Definitief belaste inkomsten (DBI)
De aftrek voor definitief belaste inkomsten wordt verhoogd
van 95% naar 100%.

3.3. Aftrek voor risicokapitaal
De berekeningsbasis voor de aftrek van risicokapitaal is dus
niet langer het gecorrigeerde boekhoudkundig eigen vermogen van het voorgaande belastbare tijdperk maar het 'incrementele kapitaal'.
In dit nieuwe systeem komt alleen het bijkomende eigen vermogen, berekend op het gemiddelde van de vijf laatste jaren
in aanmerking als basis voor de berekening.
De berekeningsbasis is dus gelijk aan een vijfde van het positieve verschil tussen:
• het bedrag van het eigen vermogen van de vennootschap
aan het begin van het belastbare tijdperk en
• het bedrag van het eigen vermogen van de vennootschap
aan het begin van het vijfde voorafgaande belastbare tijdperk.
De vorming en de uitsluitingen van de basis van deze nieuwe
aftrek voor risicokapitaal blijven dezelfde als voor het systeem
dat tot 31 december 2017 in voege was.
Voor aanslagjaar 2019 bedraagt de NIA 0,746% voor grote
vennootschappen.

3.4. Voorzieningen voor risico's en kosten
De belastingvrijstelling van voorzieningen voor risico’s en kosten geldt alleen nog voor de volgende voorzieningen:
• voorzieningen die voortvloeien uit verbintenissen die de
onderneming is aangegaan tijdens het belastbare tijdperk
of een van de volgende belastbare tijdperken;
Voorbeeld: garantieverplichtingen, voorzieningen voor
lopende geschillen enz.
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• voorzieningen voor andere wettelijke of reglementaire verplichtingen dan degene die alleen voortvloeien uit de
toepassing van een boekhoudkundig voorschrift of reglementaire bepalingen over jaarrekeningen.
Voorbeeld: ontslaguitkeringen, milieuverplichtingen enz.
Antimisbruikmaatregel
Het deel van de terugname van een voorziening die is aangelegd in een belastbaar tijdperk dat ten vroegste afloopt op
1 januari 2017 en ten laatste op 30 december 2020, wordt
belast aan 33,99% als de terugname betrekking heeft op een
voorziening aangelegd in een belastbaar tijdperk dat betrekking heeft op de aanslagjaren 2018 en die ervoor of aan
29,58% voor de aanslagjaren vanaf 2019.

3.5. Vooruitbetaalde kosten
Het nieuwe artikel 195/1 van het WIB92 voert een 'matching
principle' in het fiscale recht in.
Voortaan geldt dat de kosten die werkelijk zijn betaald of
gedragen, of het karakter van zekere en vaststaande schulden
of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt in
het belastbare tijdperk, en die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig belastbaar tijdperk, slechts
als beroepskosten aftrekbaar zijn in het belastbare tijdperk
waarin ze ofwel zijn betaald of gedragen, ofwel als schuld zijn
geboekt, alsmede in de volgende belastbare tijdperken, in verhouding tot het gedeelte van die kosten dat betrekking heeft
op dat belastbare tijdperk.

4. Evolutie van het wettelijke kader
4.1. O
 rdonnantie van 5 juli 2018 betreffende de
specifieke gemeentelijke bestuursvormen en
de samenwerking tussen gemeenten.
Deze ordonnantie vermeldt de dwingende bepalingen
voor het geval waarin de structuur of de perimeter van de
Sibelga-groep zou wijzigen.
• Art. 54. "Intercommunales zijn publiekrechtelijke rechtspersonen. Zij hebben geen commercieel karakter."
• Art. 55. "Intercommunales nemen de rechtsvorm aan van
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De bepalingen van de wetgeving met betrekking tot handelsvennootschappen die coöperatieve vennootschappen betreffen, zijn van toepassing op intercommunales voor zover de
bepalingen van deze titel en van de statuten hier niet van
afwijken wegens de bijzondere aard van de vereniging."
• Art. 63. "De intercommunale kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen aangaan in privaat- of publiekrechtelijke vennootschappen, verenigingen of instellingen
indien deze tot de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
Over de oprichting of de afschaffing van een filiaal of de
deelneming door een intercommunale wordt, vooraf-

gaand aan de conform artikel 69 goedgekeurde beslissing, beraadslaagd in de gemeenteraden van de
aangesloten gemeenten ..."

4.2. O
 rdonnantie van 23 juli 2018 tot wijziging
van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende
de organisatie van de elektriciteitsmarkt
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende
de organisatie van de gasmarkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
In deze ordonnantie staan heel wat aspecten die van zeer
groot belang zijn voor Sibelga. We vestigen de aandacht op:
• de tariefaspecten en in het bijzonder de bekrachtiging van
het principe van tariefstabiliteit en de afschaffing van de
progressieve tarieven;
• slimme meters en meer bepaald de installatie, het ontwerp en de faciliteiten, de privacy en het meetregime;
• de nieuwe openbaredienstverplichtingen zoals SolarClick
en NRClick waarop we hieronder uitvoeriger terugkomen;
• sociale aspecten met betrekking tot beschermde klanten.
We wijzen op het verbod op het afsluiten van leveringen
voor residentiële klanten tijdens de winterperiode (tussen
1 oktober en 31 maart) voor contractbeëindigingen (EOC)
en als gevolg van een gerechtelijke beslissing (cut-off).
• de omschakeling van L-gas (low) naar H-gas (high);
• de bevoegdheidsuitbreiding van regulator Brugel.

5. Programma's NRClick en SolarClick
NRClick en SolarClick zijn twee nieuwe openbaredienstverplichtingen die per ordonnantie aan Sibelga werden toevertrouwd.
Deze openbaredienstverplichtingen worden gefinancierd door
gewestelijke subsidies en omkaderd door twee 'beheerscontracten'. Die omschrijven de modaliteiten voor de financiering, governance, uitvoering, opvolging en evaluatie van de
opdrachten, de verplichtingen van de partijen, meer specifiek
op het vlak van het verzamelen van gegevens, de taken die
hun zijn toegewezen, de technische criteria en de nodige
administratieve stappen en de lijst met de begunstigden van
de projecten.

5.1. NRClicK
Het programma NRClick is gebaseerd op de tool voor energieboekhouding die enkele jaren geleden voor de gemeenten is
ontwikkeld. Deze opdracht is uitgebreid naar para-gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen.

Het programma NRClick steunt op drie pijlers:
• De energieboekhouding.
• De opdrachtencentrales. De bedoeling is om via deze centrales
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het beheer van de lokale en gewestelijke openbare besturen
makkelijker te maken door voor hen een reeks opdrachten
te plaatsen in het domein van de energie (aankoop van energie enerzijds en energie-efficiëntie anderzijds).
• De energie-efficiëntie. De bedoeling is werkzaamheden uit
te voeren waarmee we onregelmatigheden kunnen corrigeren en de energie-efficiëntie kunnen verbeteren (voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden, exploitatie,
optimalisering en validatie van de resultaten).
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groenestroomcertificaten. Het openbare bestuur kan gratis
gebruikmaken van zijn geproduceerde energie ten belope van
wat het synchroon kan verbruiken. Het overschot aan energie
wordt in het net van Sibelga geïnjecteerd om haar netverliezen te dekken.
Het Gewest heeft Sibelga de opdracht gegeven om zich bezig
te houden met de studies, voorbereiding en follow-up van
de werken alsook op lange termijn met de exploitatie van de
installaties gedurende hun hele levensduur (20 jaar).

Enkele cijfers voor het jaar 2018:

Voor 2018:

Pijler 1 (energieboekhouding)

Na een voorbereiding van meer dan anderhalf jaar van het
programma SolarClick, werden in 2018 de eerste fotovoltaïsche installaties geplaatst. Sinds de maand mei zijn de installateurs aan een gestaag tempo opgeschoten waardoor er in
2018 uiteindelijk 34 installaties geplaatst konden worden bij
25 begunstigde openbare besturen.

• follow-up van 1 660 sites dankzij NRClick Scan, ongeveer
14 000 EAN's (European Article Numbering) (gas/elektriciteit) en in totaal meer dan 16 700 meters;
• 106 geïdentificeerde klanten;
• elke maand 524 automatisch gegenereerde opvolgingsverslagen voor de overheden;
• waterlekdetectie: meer dan 100 per maand.
Pijler 2 (aankoopcentrale)
• Energieaankoop voor de openbare besturen:
Elektriciteit:
• 87 BAO's (begunstigde aanbestedende overheden)
• 4 486 EAN's
• 118 568 MWh
Gas
• 89 BAO's
• 2 251 EAN's
• 386 973 MWh
• Implementatie van raamovereenkomsten voor de uitvoering
van werken op het vlak van HVAC-energie-efficiëntie (Heating, Ventilatie and Air-conditioning): vijf installateurs aangeduid als resultaat van een openbare aanbestedingsprocedure
Pijler 3 (werken met het oog op energie-efficiëntie)
• in totaal 38 projecten geïdentificeerd voor een bedrag aan
werken dat momenteel wordt geraamd op 7,7 miljoen euro
(inclusief btw) en een bedrag voor bijhorende engineeringsstudies van meer dan 600 000 euro (inclusief btw);
• 14 uitgevoerde werven voor 8 overheden sinds 1 januari
2018, voor een bedrag van 1 620 miljoen euro (inclusief
btw).

5.2. SolarClick
Het programma SolarClick heeft betrekking op de installatie
van fotovoltaïsche panelen op de daken van de gemeentelijke
en gewestelijke gebouwen. Een openbaar bestuur stelt gratis
zijn dak ter beschikking van Leefmilieu Brussel (de houder van
het zakelijke recht en de bewoner moeten allebei begunstigde
openbare besturen zijn).
Leefmilieu Brussel blijft eigenaar van de panelen en krijgt de

Dankzij de invoering van de procedures voor de werking,
controle en veiligheidsregels kon aangetoond worden dat het
operationele vermogen van het programma doeltreffend was.
De in gebruik genomen sites behalen momenteel allemaal
de verwachte prestaties en de tevredenheidsenquêtes bij de
begunstigde openbare besturen zijn een weerspiegeling van
de kwaliteit van de installaties.
Na de afronding van de aanbestedingsprocedure voor installaties van meer dan 250 kWc en de identificatie van de sites
waarop die betrekking heeft, zullen we in 2019 de grootste
uitrol van het programma zien (MIVB – Stelplaats Elsene: naar
schatting 1 011 kWc).

6. V
 ervanging van de algemeen
directeur van Sibelga
Op 28 juni 2018 heeft het Bestuurscomité van Sibelga gekozen voor Marie-Pierre Fauconnier om Luc Hujoel op te volgen
als algemeen directeur van Sibelga. Ze is op 1 november 2018
in die functie gestart.
Marie-Pierre Fauconnier is actuaris en volgde de opleiding
toegepaste economie. Zij was Voorzitster van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) en
Ondervoorzitster van de Council of European Energy Regulators (CEER).
Voordien was zij:
• Algemeen directeur voor de Energie bij de FOD Economie
van 2006 tot 2013
• Voorzitster van het Internationaal Energieagentschap (AIE)
van 2009 tot 2013
• Voorzitster van de Raad van bestuur van Brugel van 2007
tot 2013.
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III. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
1. R
 isico’s in verband met de onzekerheid
betreffende het regelgevende kader
In 2014 namen de risico's in verband met de onzekerheid
omtrent het regelgevingskader sterk af. Naar aanleiding van
de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de controle van de distributietarieven voor elektriciteit en gas immers
overgedragen van de federale overheid naar de gewesten. De
Brusselse ordonnantie van 8 mei 2014 heeft die bevoegdheid
vanaf 1 juli 2014 toevertrouwd aan Brugel. De overdracht van
de tariefbevoegdheid naar de gewestelijke regulatoren vond
plaats op 1 juli 2014.
Op grond van die nieuwe bevoegdheid heeft Brugel tariefmethodologieën voor gas en elektriciteit opgesteld. Bij het
opstellen van de methodologie werd rekening gehouden met
de richtlijnen in de ordonnantie. Ze werd door Brugel uitgewerkt volgens een in overleg met de distributienetbeheerder
overeengekomen procedure op grond van een expliciet, transparant en niet-discriminerend akkoord.
Brugel wil, voor zover mogelijk, een stabiel regelgevingskader in
stand houden, alsook een systeem van het type 'Cost +' ingevoerd door de vorige bevoegde autoriteit, met toevoeging van
een incentiveregulering. De grondbeginselen van transparantie
en niet-discriminatie hebben Brugel gebracht tot het opstellen
van een reeks regelgevende mechanismen.
Sinds boekjaar 2017 zijn de risico's in verband met de regelgevende onzekerheid nog afgenomen door de hierboven vermelde beslissingen van Brugel (zie punt 2 – Regelgevend kader).
• De billijke vergoeding van Sibelga is, zoals in het verleden, gebaseerd op een model dat geïnspireerd is op het
Capital Asset Pricing Model (CAPM) waarin de risicovrije
rente een centrale rol speelt. Als referentie voor de risicovrije rente werd de OLO-rente op tien jaar genomen.
De evolutie van de OLO-rente op 10 jaar en de vergoeding die hierdoor steeds minder billijk wordt, hebben Brugel ertoe aangezet om de ongewenste effecten van de
methodologie te herbekijken (zie hiervoor).
Het resultaat hiervan is een risicovermindering voor de
intercommunale sinds boekjaar 2017.
• De incentiveregulering vormt zowel een risico als een
opportuniteit voor Sibelga om haar resultaat ten opzichte
van haar beheersbare kosten te doen stijgen/dalen. Ter
herinnering: het regelgevingskader tot eind 2014 bevatte
die beperking op de beheersbare kosten niet.
Door de voormelde beslissing van Brugel kan Sibelga
vanaf het boekjaar 2017 een bonus op de beheersbare
kostenbesparingen van 10% aanleggen. Ondanks het
feit dat het aandeel van die bonus dat toekomt aan de
aandeelhouder nog steeds beperkt is tot 50%, betekent
deze beslissing toch een verbetering van de vergoedings-

voorwaarden van de aandeelhouder.
• Bovendien is het risico in verband met de invoering van
een progressieve tarifering nu van de baan. In haar studie
20151002-10 van 2 oktober 2015 toont Brugel de
ondoeltreffendheid op ecologisch en sociaal vlak aan van
de invoering van een progressieve tarifering voor elektriciteit terwijl de kosten en de operationele problemen
aanzienlijk zouden zijn. De Regering heeft op 26 november 2015 naar aanleiding van die studie beslist om de
vereiste van een progressieve tarifering voor elektriciteit
uit de gewestelijke wetgeving te schrappen.
Die afschaffing is opgenomen in de ordonnantie van
23 juli 2018 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli
2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van
1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie hierboven).

2. Financiële risico's
2.1. Renterisico
Sibelga is actief in een gereguleerde sector. Het regelgevingskader dat van toepassing is voor de huidige regulatoire
periode bepaalt dat alle kosten in verband met het financieringsbeleid (rente- en andere kosten) gedekt worden door
de regulatoire tariefenveloppe. Aangezien de tarieven echter
voor meerjarenperiodes van vijf jaar vastgelegd worden, kunnen veranderingen inzake rentekosten die zich tijdens een
tariefperiode voordoen pas tijdens de volgende tariefperiode
worden doorgerekend.
Om de renterisico's te beperken, heeft Sibelga een beleid
ingesteld tot beheer van de renterisico's waarbij de rentes op
de schuld gediversifieerd worden tussen vaste rente en variabele rente. De verdeelsleutel daarbij ligt rond 50-50 maar
kan marktgestuurd veranderen. Sibelga werkt niet met derivaten van het type 'swap' of 'cap'. Regelmatig en ook bij elke
nieuwe financieringsronde worden de renteposities opnieuw
bekeken.

2.2. Liquiditeits- en kredietrisico
Het liquiditeits- en kredietrisico is gekoppeld aan het feit dat
Sibelga genoodzaakt is de nodige externe financieringen
binnen te halen, onder meer voor de uitvoering van haar
investeringsprogramma alsook voor de herfinanciering van
de bestaande financiële schulden. De liquiditeit van Sibelga
berust onder meer op het aanhouden van beschikbare middelen en van bevestigde kredietfaciliteiten.
Een verslechtering van de kwetsbare toestand op de Europese
krediet- of kapitaalmarkt zou een weerslag kunnen hebben
op de activiteiten, de financiële toestand en de resultaten van
Sibelga.
Het gediversifieerde en aangepaste financieringsbeleid dat
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Sibelga voert, strekt ertoe dit liquiditeits- en renterisico te
beperken. De obligatie-uitgifte in 2013 past ten volle in dit
beleid, net als de herstructurering van het eigen vermogen in
2014 en de recentere transacties voor het actieve beheer van
de schuld.

2.3. R
 isico inzake commerciële operaties –
concentratierisico – faillissement van
een leverancier
In het kader van haar risicobeleid voor haar commerciële activiteiten heeft Sibelga voor het merendeel van haar activiteiten
de mogelijkheid om een bankwaarborg te vragen aan tegenpartijen die niet aan de gestelde solvabiliteitscriteria voldoen.
Beleidsmatig doet Sibelga aan nauwgezette opvolging van
haar handelsvorderingen en verricht systematisch onderzoek
naar de financiële draagkracht van haar tegenpartijen. Het
faillietrisico wordt daardoor beperkt.
Gelet op het feit dat Sibelga een beperkt aantal debiteuren
heeft – een van de debiteuren (Engie-Electrabel) is goed voor
bijna 60% van de Sibelga-omzet – is het risico in verband
met de solvabiliteit van de Sibelga-debiteuren evenwel sterk
geconcentreerd.
We benadrukken dat de kosten als gevolg van een faillissement van een 'supplier'-debiteur in principe als niet-beheersbaar worden beschouwd. Dit betekent dat ze op termijn
zouden worden geneutraliseerd via de regulatoire saldi en dat
enkel de tijdelijke impact op de thesaurie in aanmerking moet
worden genomen.
We wijzen op het faillissement van debiteur Belpower International in de loop van boekjaar 2018.
Deze leverancier werd ontbonden en bestaat alleen nog voor
de vereffening.
De nog openstaande bedragen bij Sibelga zijn klein en hebben het voorwerp uitgemaakt van een waardevermindering
van 90%.

2.4. Pensioenrisico
Vóór 1993 bestond het pensioenstelsel van de werknemers
(of hun rechthebbenden) dat Sibelga aangerekend werd, uit
rentes. De jaarlijkse rentebetalingen zijn langzaam maar zeker
aan het verminderen aangezien ook het aantal rechthebbenden terugloopt. In 2018 kwamen de daadwerkelijk uitgekeerde bedragen uit op 6 125 946,65 euro.
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wordt. De actuariële waarde van deze toekomstige rentebetalingen wordt, rekening houdend met een aantal veronderstellingen, onder meer inzake actualisatierente en residuele
levensverwachting, geraamd op een bedrag van 41 522 750,28
euro. Die raming kan afhankelijk van de gehanteerde veronderstellingen schommelen.
Het personeel dat recht had op het rentestelsel, kreeg in 1993
de mogelijkheid om over te stappen naar een regeling met
een pensioenkapitaal op pensioenleeftijd. Hiertoe heeft de nv
Electrabel (backservice) de nodige voorzieningen in haar boeken aangelegd. Bij de vrijmaking van de markt werd voor de
pensioenverbintenissen voor die personeelsleden een verrekening gemaakt tussen de nv Electrabel en dochteronderneming
BNO. Volgens de Belgische boekhoudnormen (BGAAP) is het
de DNB’s toegestaan om de overname van die verbintenissen in de tijd te spreiden, verbintenissen die integraal in de
distributietarieven doorgerekend worden, op de overlopende
rekeningen aan de actiefzijde geboekt worden, en aan de passiefzijde een bankschuld vormen. Het nog niet afgeschreven
bedrag van die verbintenissen lag aan het einde van het boekjaar 2016, maar vóór de afsluiting, op 58 095 643,73 euro
(inclusief de rentes die vervolgens werden gekapitaliseerd).
Brugel heeft Sibelga gevraagd om deze pensioenkapitalen
boekhoudkundig ten laste te nemen op 31 december 2016 en
alle aan deze post toegewezen regulatoire saldi aan te wenden. Door deze maatregel kon het risico in verband met de
pensioenen aanzienlijk worden verminderd.
We wijzen erop dat de pensioenlasten worden gedekt door
een tarieftoeslag die door de regulator werd goedgekeurd
overeenkomstig de ordonnanties en de methodologieën 'elektriciteit' en 'gas'.
Het residuele financiële risico in geval van wijziging van het
wettelijke of regelgevingskader wordt enerzijds gedekt door
de kredietlijn Synatom, dat de verbintenissen van Electrabel
overnam toen het bedrijf zich eind 2012 terugtrok uit het
kapitaal van Sibelga, en anderzijds, voor het aandeel, door
Interfin, dat hiervoor een speciaal hiertoe bestemde onbeschikbare reserve in zijn rekeningen heeft opgenomen. De
Algemene vergadering past deze reserve elk jaar aan op basis
van de evolutie van dit risico.

2.5. Belastingrisico

De uitgekeerde rentes worden op het ogenblik van betaling
als bedrijfskosten geboekt en door dochteronderneming BNO
aan Sibelga gefactureerd. Deze rentekosten (net zoals alle
andere personeelsgebonden kosten) worden door Sibelga
doorgerekend in de distributietarieven.

Tot 2014 was Sibelga, als intercommunale, op basis van artikel 180 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB)
onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, en niet, zoals
dat voor haar dochteronderneming het geval is, aan de vennootschapsbelasting. Het stelsel van de rechtspersonenbelasting, zoals beschreven in artikel 220 en volgende van het WIB,
is een gunstiger stelsel dan dat van de vennootschapsbelasting.

Hier moet evenwel aangestipt worden dat de actuariële waarde
van deze toekomstige betalingsverbintenissen krachtens de
Belgische boekhoudnormen niet als financiële schuld erkend

De programmawet van 19 december 2014 en de herstelwet
van 10 augustus 2015 onderwerpen de intercommunales zoals
Sibelga sinds 2015 aan de vennootschapsbelasting.
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De wet over de hervorming van de vennootschapsbelasting die
op 25 december 2017 werd goedgekeurd brengt nieuwe wijzigingen aan het bestaande fiscale kader aan (zie hierboven).
De gevolgen van die maatregelen voor Sibelga zijn echter
beperkt, aangezien de haar aangerekende belastingen normaal gezien in de tarieven worden doorgerekend overeenkomstig de ordonnantie van 8 mei 2014.

2.6. Bijkomende schulden van sibelga
Sibelga heeft op dit moment een eerder lage schuldenlast.
Ze zou er in de toekomst voor kunnen kiezen om haar schuldgraad op te trekken. Elke eventuele verhoging zou echter, gelet
op de rol die Sibelga toekomt, bestemd zijn voor de financiering van haar investeringen in de netten. Het investeringsprogramma maakt deel uit van een vijfjarenplan dat elk jaar wordt
bijgewerkt. Als de financiering van de investeringen gebeurt
via leningen en met ongewijzigd eigen vermogen, zal de tariefenveloppe normaal gezien moeten toenemen. Als de lening,
onafhankelijk van de investeringen, een vermindering van het
eigen vermogen compenseert, dan zal de toename van de
financiële last worden gecompenseerd door een vermindering
van de billijke vergoeding in de tariefenveloppe.
Sibelga zou op termijn kunnen evolueren naar een verhouding
van het eigen vermogen op de belegde kapitalen die nooit
minder dan 40% mag bedragen, afhankelijk van de fiscale en
regelgevende context.

2.7. Macro-economische en conjuncturele risico's
De economische onrust die we nu meemaken, zou een weerslag kunnen hebben op de vraag naar gas en elektriciteit. Een
daling van de volumes tegenover de volumes die in het tariefvoorstel zijn bepaald, door macro-economische of conjuncturele factoren, is evenwel een risico dat niet door Sibelga wordt
gedragen, aangezien binnen het huidige regulatoire stelsel het
inkomstenverlies door volumedalingen kan worden teruggenomen in het kader van de goedkeuring van de saldi aan het einde
van de regulatoire periode en vanaf dan mag worden doorgerekend in de tarieven van de volgende regulatoire periode.

3. Technische en operationele risico's
3.1. R
 isico’s verbonden aan de fysieke
integriteit van de installaties
Sibelga beheert haar netten zodanig dat zij zo betrouwbaar
mogelijk zijn. Toch zijn ze nooit volledig beschut tegen incidenten die tot een plaatselijke of algemene onderbreking van
de distributie kunnen leiden. Dergelijke incidenten kunnen te
wijten zijn aan natuurverschijnselen, onvrijwillige beschadiging
of kwaad opzet (sabotage, koperdiefstal, ...). Verzekeringspolissen zijn bedoeld om de financiële gevolgen van die risico's
deels te dekken en er worden maatregelen genomen om onze
installaties te beveiligen.

3.2. Risico’s verbonden aan de prestatie
van de installaties
Om de prestatiedoelstellingen van haar installaties te halen,
moet Sibelga de impact van een incident of van een aantal
gelijkaardige incidenten die zich op de netten hebben voorgedaan kunnen beheersen. Daarom analyseert Sibelga de incidenten, onderzoekt ze de oorzaken ervan en stelt ze remedies
voor. Die worden geformaliseerd in een vijfjarig investeringsplan, in het preventieve onderhoudsbeleid en in het veiligheidsplan gas.

3.3. Risico's verbonden aan de veiligheid
van de informatiesystemen
Nu er in het kader van haar operationele activiteiten steeds
meer een beroep wordt gedaan op digitale oplossingen, moet
Sibelga de risico's verbonden aan de informatie- en telecommunicatietechnologieën (TIC) beheren, waaronder:
• de continuïteit van de informaticaoplossingen: een storing
– zelfs een tijdelijke – zorgt immers voor een onbeschikbaarheid waardoor het betrokken personeel zijn dagelijkse
activiteiten niet meer kan uitvoeren of veroorzaakt mogelijk
fouten die schadelijk zijn voor de operationele activiteiten
van Sibelga;
• de veiligheid van de informatiesystemen en in het bijzonder
de bescherming van de gegevens die er worden verwerkt
en/of opgeslagen.
Om die risico's te beheren, heeft Sibelga, naast de maatregelen die in het verleden reeds werden aangekondigd en genomen, het volgende gedaan:
• ze heeft risicobeperkende maatregelen voorzien (zie verder);
• Sibelga definieerde een governance voor de veiligheid van
de informatiesystemen. Deze governance voorziet in activiteiten die regelmatig moeten worden herhaald om het vereiste veiligheidsniveau te waarborgen en ze bepaalt de
volgende rollen: een 'Information Security Board' die toezicht houdt op de veiligheid van de informatiesystemen en
een 'Data Privacy Officer' die waakt over de vertrouwelijkheid van de privégegevens;
• er werden een actieplan en een bewustmakingscampagne
'Veiligheid van de informatiesystemen' over verschillende
jaren gedefinieerd;
• in 2017 en 2018 werd het team Veiligheidsbeheer versterkt;
• in 2018 werd het project 'Business Continuity Plan/Disaster
Recovery Plan' (BCP/DRP) voortgezet, met als doel voor elk
informaticasysteem beschikbaarheidsstreefdoelen te definiëren en implementeren.

3.4. Risico's verbonden aan het beheer
van het welzijn op het werk
In dit domein gaat het erom de elementen te identificeren die
invloed hebben op het welzijn van de medewerkers bij het
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uitvoeren van hun werk, en dat op het vlak van veiligheid,
gezondheid, psychosociale risico's, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkplekken en milieumaatregelen. Die initiatieven die moeten worden geïmplementeerd om het welzijn
van de medewerkers te garanderen, werden geformaliseerd
in een vijfjarenplan, het 'Globaal Preventieplan'. Dat wordt in
een jaarlijks plan gegoten om de implementatie en de followup te verzekeren.

3.5. Grote corporate risico's
De vier eerste voormelde risicodomeinen worden op permanente basis behandeld, maar de geïdentificeerde grote corporate risico's zijn slechts tijdelijk aanwezig in het risicobeheer
– dat geldt althans voor een aantal daarvan.
uu Atrias-risico
Atrias fungeert in het veranderende energielandschap
als een overlegplatform tussen netbeheerders, leveranciers en gewestelijke regulatoren. Atrias spant zich in
om de Belgische energiemarkt voor te bereiden op de
nieuwe ontwikkelingen op het vlak van energie (slimme
meters, toename van lokale productie ...) en om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.
Atrias streeft ernaar de processen van de vrijgemaakte
energiemarkt te ontwikkelen en optimaliseren. De standaardisering en normalisering van de gegevensuitwisselingsprocedures tussen marktspelers maken hiervan ook
deel uit.
De oprichting van een gecentraliseerd Clearing House
voor de Belgische markt (platform dat alle gegevensuitwisselingen tussen de Belgische marktspelers zal structureren en faciliteren) is het doel op middellange termijn.
Sibelga is via Atrias betrokken bij dit gigantische IT-programma dat van zeer nabij gevolgd wordt.
uu Risico op black-out
Door de evolutie van de Europese energiemarktencontext en de grootschalige ontwikkeling van de gedecentraliseerde, intermitterende productie is het risico op een
black-out van het nationale of internationale stroomnet
fundamenteel groter geworden. Alhoewel op allerlei
niveaus maatregelen getroffen zijn om dat risico in te
perken (meer samenwerking tussen landen, invoering
van incentives om in productiemiddelen te investeren,
toenemende aansturing van de vraag) is de distributienetbeheerder volledig afhankelijk van het nationale
transmissienet dat energie aanlevert en de stabiliteit
ervan beheert.
De gevolgen van een black-out voor de distributienetbeheerder zijn mogelijk imagoverlies in de ogen van de
verbruikers en de uitdaging om de toelevering snel te
herstellen in nauwe coördinatie met de transmissienetbeheerder (TNB). Sibelga heeft dit risico onderkend en
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heeft allerlei maatregelen getroffen om het desgevallend
op te vangen.
Diverse interne middelen werden uitgerold: versterking
van het telecommunicatienet, verhoging van de capaciteit van de batterijen in de elektriciteitsposten, verbetering van de betrouwbaarheid van de IT-systemen voor
telecontrole en afstandsbediening.
Een specifiek intern organisatieplan werd uitgewerkt
waarin de taken van de verschillende operationele spelers worden verduidelijkt. Valideringsproeven van dat plan
werden uitgevoerd en een updateproces werd uitgeschreven, inclusief opleiding van het personeel, regelmatige
opvolging van de contacten met de TNB en overleg met
de verschillende sectorspelers in deze materie.
uu L /h-omschakelingsrisico
De omschakeling van een gasnet met lage calorische
waarde (L) naar een gasnet met hoge calorische waarde
(H) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in principe gepland van 2020 tot 2024.
Om deze omschakeling uit te voeren, rondt Sibelga
momenteel een belangrijke investering af voor de versterking van haar net in het zuiden van Brussel om met
name de bevoorrading gedurende de omschakeling veilig te stellen. Die investering bestaat onder andere uit de
bouw van een nieuw leveringspunt dat op het grondgebied van de gemeente Overijse met het Fluxys-net moet
worden verbonden. De inbedrijfstelling van deze installaties is voor weldra.
uu Risico op storing van het telecommunicatienetwerk
De beheersing van de communicatie met onze belangrijkste voorzieningen is cruciaal, in het bijzonder in de
hypothese van een black-out. Daarom heeft Sibelga
besloten om zich uit te rusten met een eigen beveiligd
telecommunicatienetwerk. Voor dit netwerk ging de
keuze naar glasvezel. Zo willen we anticiperen op en
tegemoetkomen aan de evolutie van onze toekomstige
behoeften en van de ontwikkeling van nieuwe technologieën (Smart Metering, 'smart' distributienet). Sibelga
wordt eigenaar van deze glasvezel, die niet zal openstaan voor het externe internet. Zo wil Sibelga tegelijkertijd een goede beheersing van de continuïteit van de
operatie garanderen, maar ook een goede bescherming
tegen eventuele externe aanvallen.
uu Risico op storing van de tools van het bedrijfsvoeringscentrum
Om haar netwerk goed aan te sturen, heeft Sibelga haar
bedrijfsvoeringscentrum voorzien van nieuwe informaticatools voor beeldvorming in realtime en voor communicatie tussen de verschillende centrale elementen van
haar netwerk.
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uu Risico's verbonden aan de algemene verordening
gegevensbescherming (avg)
Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wetgeving inzake
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door
strikte regels op te leggen voor het verzamelen, opslaan
en verwerken van persoonsgegevens wil de wetgeving
de gegevensbescherming in de volledige Europese Unie
harmoniseren. Sibelga onderneemt hiervoor de nodige
acties om te voldoen aan de behoeften van deze wetgeving, met name op het vlak van de ontwikkeling van
de informaticasystemen, de behandeling van gegevens
en het signaleren van inbreuken op de gegevens aan de
toezichthoudende autoriteit.
Door deze acties wil Sibelga ook aan haar klanten laten
zien dat ze zorg draagt voor hun persoonsgegevens en
dat ze die met de nodige zorg en transparantie gebruikt
om hun overeenkomstig onze opdracht een efficiënte
dienstverlening te bieden.

3.6. Risico’s i.v.m. juridische geschillen
Het risico op juridische geschillen is inherent aan de activiteiten van Sibelga. Om dit risico te dekken, werden of worden
desgevallend gepaste voorzieningen doorgevoerd.

3.7. Risicodekking en verzekeringen
Over het algemeen zorgt Sibelga ervoor dat de risico’s zoveel
mogelijk worden afgewend op de verzekeringsmarkt.
Daarom beschikt Sibelga sinds 1 januari 2013, samen met de
ondernemingen Fluvius en Ores, over een polis die haar burgerlijke aansprakelijkheid dekt tot een bedrag van 150 miljoen
euro (alle rangen bijeen), naargelang het geval per schadegeval en/of per verzekeringsjaar. De eerste rang, die de vorm
heeft van een eigen polis voor elke onderneming, biedt een
waarborg van 5 miljoen euro, daar waar de volgende rangen
een waarborg van 145 miljoen euro bieden via een voor de
drie operatoren gemeenschappelijke polis. Het milieurisico is
ingedekt door middel van een specifieke verzekering met een
dekking van 20 miljoen euro, alle rangen bijeen. Net zoals de
hierboven vermelde polis BA exploitatie dekt deze polis naast
de accidentele verontreiniging ook de graduele verontreiniging, de eigen schade en de schade aan de biodiversiteit.
Sibelga beschikt ook over een polis 'alle risico's behalve' die
sinds 1 januari 2017 haar vastgoedpatrimonium en andere
belangrijke assets dekt.
Sinds 2018 wordt Sibelga gedekt door een verzekering 'cyber
risks'.

IV. A
 NALYSE VAN DE VERSCHILLEN
TUSSEN DE REËLE SITUATIE 2018
EN DE BUDGET/ TARIEFNORM
Het resultaat van het boekjaar bedraagt 42 696 074,38 euro.
Het vloeit voort uit onze netbeheeractiviteiten:
• niet-gereguleerde activiteiten: - 11 455,29 euro. Dit niet significante resultaat wordt als volgt uitgesplitst:
- overschot van de activiteit ex-supply;
- activiteit 'radiatoren'
• gereguleerde activiteiten: + 42 707 529,67 euro wat onze
'core business' is Het gereguleerde resultaat (na verwerking
van de niet-beheersbare saldi) wordt per activiteit als volgt
opgedeeld:
Elektriciteit (€)
Billijke vergoeding 2018
Incentive
regulation
Correctie van
de regulatoire
saldi 2017 (*)
Totaal
'gereguleerd'

Gas (€)

Totaal (€)

€ 22 714 850,69

15 040 441,32

37 755 292,01

2 816 861,03

2 180 450,72

4 997 311,75

- 25 487,71

- 19 586,38

- 45 074,09

25 506 224,01

17 201 305,66

42 707 529,67

(*) z ie Beslissingen Brugel 20181121-76 en 77 voor
het boekjaar 2017

1. Toelichting bij de rubrieken
De billijke vergoeding wordt bepaald door toepassing van de
formule opgenomen in de door Brugel goedgekeurde tariefmethodologie.
De incentiveregulering kent 50% van het verschil tussen de
beheersbare kosten van de reële situatie en de budget/tariefnorm toe aan Sibelga. De incentive bedraagt maximaal 10%
van de geïndexeerde gebudgetteerde beheersbare kosten. De
beheersbare saldi die niet zijn inbegrepen in de incentiveregulering worden overgemaakt aan het reguleringsfonds.
De saldi die bij het passief van de balans worden opgenomen,
kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:
• De overdracht aan het reguleringsfonds van de beheersbare
saldi die niet zijn inbegrepen in de incentiveregulering. In dit
geval zijn de beheersbare saldi positief, wat betekent dat
zowel voor 'elektriciteit' als voor 'gas' de reële kosten onder
het toegestane tariefbudget gebleven zijn;
• De niet-beheersbare saldi, in hoofdzaak met betrekking tot:
- de uitzonderlijke kosten en opbrengsten
- de financiële kosten (embedded costs)
- de afschrijvingen
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- de billijke winstmarge
- de openbaredienstverplichtingen
- de supplementen en de inhoudingen zoals de belasting
en de pensioenlasten
- de volumeverschillen (inkomsten)
- de kosten van verliezen
In het huidige geval vormen de niet-beheersbare saldi van
de activiteiten 'elektriciteit' en 'gas' een te veel ontvangen
bedrag (schuld) ten aanzien van de markt.
De som van deze rubrieken levert een gereguleerd courant
resultaat op van 88 996 742,06 euro.
Dat wordt gecompenseerd door regularisatieboekingen die
verband houden met de bepaling van de saldi voor een
totaalbedrag van - 46 244 138,30 euro. Daardoor valt het
gereguleerd resultaat terug tot 42 752 603,76 euro.

2. Toelichting bij de tendensen
Dankzij de voormelde aanpassingen aan de tariefmethodologie
elektriciteit en gas kon de negatieve impact van de OLO-rente
op 10 jaar nog altijd worden beperkt tot een historisch laag
niveau, dat een essentiële parameter vormt in de formule van
billijke vergoeding.
De basis van de billijke vergoeding is in haar geheel lichtjes
gestegen.

- de verdeelde volumes hebben gezorgd voor hoger dan
verwachte inkomsten;
- het aandeel van de besparingen op de beheersbare kosten
boven het maximum dat in het regelgevingskader is opgenomen, wordt in het reguleringsfonds gestort;
- de belastingdruk is lager dan het budget vanwege de hervorming van de vennootschapsbelasting (zie Opmerkelijke
feiten).
• in het nadeel van de saldi:
- de projectkosten zijn hoger dan voorzien.

3. Samengevat
Volgens onze analytische benadering is het resultaat van het
boekjaar 2018 als volgt samengesteld:
Billijke vergoeding

€ 37 755 292,01

Incentiveregulering

€ 4 997 311,75

Correctie regulatoire
saldi 2017
Gereguleerd resultaat
Niet-gereguleerd resultaat
Resultaat van
het boekjaar

€ 42 707 529,67

€ 42 696 074,38

In elektriciteit is ze ondanks de investeringen minder dan verwacht gestegen.

(2) R
 ekening houdend met de positieve impact van de
beheersbare saldi gaat het rendement naar 4,99%.

Dankzij de incentiveregulering kunnen we, zoals de methodologie voorschrijft, een bijkomend resultaat vrijmaken doordat de
beheersbare kosten lager uitvallen dan het budget.

(3) H
 et resultaat van het boekjaar met inbegrip van
het niet-gereguleerde deel brengt het rendement
terug tot 4,98%.

• een grotere efficiëntie van de diensten van de intercommunale.
Een analyse van de niet-beheersbare saldi brengt een aantal
opvallende elementen aan het licht:
• in het voordeel van de saldi:
- de billijke vergoeding is lager dan in het tariefvoorstel
werd geschat, ondanks de verbeteringen aan het tariefkader (zie hiervoor);
- de reconciliaties van het verbruik van de vorige boekjaren hebben de intercommunale in staat gesteld om haar
schuldvorderingen bij de marktspelers te recupereren;
- de aanwending van de saldi om de projectkosten te dekken, is hoger dan voorzien;

(2)

€ - 11 455,29

(1) De billijke vergoeding geeft een rendement van
4,41% op het gemiddelde eigen vermogen,
uitgezonderd kapitaalsubsidies.

• een lagere loonmassakost;

(1)

€ - 45 074,09

In gas is ze gedaald met afschrijvingen en buitengebruikstellingen boven de investeringen.

De incentiveregulering wordt voornamelijk gegenereerd door
de volgende elementen:
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(3)

V. V
 ERVOLG VAN HET JAARVERSLAG
ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 95
EN 96 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN
1. T
 oelichting bij de jaarrekening
om een getrouw beeld te schetsen
van de ontwikkeling van de zaken
en de situatie van de vennootschap
1.1. Balansrekeningen
Het balanstotaal komt uit op 1 355 016 808,21 euro
tegenover 1 340 199 172,99 euro over het voorgaande
boekjaar, dat is een stijging met 14 817 635,22 euro.
De hierna volgende beknopte toelichting gaat over de
opvallendste verschuivingen.

17

Sibelga Verslag van de raad van bestuur 2018

uu Actief

Netto-investeringen

Vaste activa: € 1 204 181 083,44 (+ € 2 616 987,53)
• Materiële vaste activa:
€ 1 200 143 006,87 (+ € 2 616 257,53)
Bijna de hele rubriek heeft betrekking op de waarde
van onze netten of 'Regulatory Asset Base' (RAB)
die de basis vormt van de billijke vergoeding.
De stijgende evolutie vloeit voornamelijk voort uit de
uitvoering van het investeringsprogramma, na aftrek
van de afschrijvingen en de buitengebruikstellingen.
De voornaamste investeringen gedaan in 2018 kunnen als volgt worden samengevat:
-	
de saneringswerken in het net om de continuïteit van de dienstverlening en de beheersing van de
exploitatiekosten te garanderen evenals de verbetering van de veiligheid;
-	
de werken uitgevoerd in het kader van wettelijke verplichtingen. We vermelden hier bijvoorbeeld de vervanging van de meters opgelegd door
de metrologie;
-	
de door derden gevraagde werken zoals uitbreidingen, verstevigingen, nieuwe aansluitingen en
verplaatsingen van leidingen of installaties;
-	
de investeringen in glasvezels in het kader van
het project 'Backbone' met de constructie van 18
km infrastructuur met het oog op de plaatsing van
deze glasvezels. Dat project zou eind 2019 rond
moet zijn. Een uitbreiding nu en dan achteraf valt
niet uit te sluiten;
-	
de investeringen voor de overdracht van het
beheer van de centrale afstandsbediening van
Elia. Die investeringen passen binnen een meerjarenplan. Ze hebben betrekking op de installatie van
gecentraliseerde afstandsbediening (CAB) in elk
koppelpunt met het transmissienet voor elektriciteit.
In 2018 waren er zes realisaties;
-	het veiligstellen van de gastoevoer in het zuiden van Brussel en de voorbereiding op de
komst van rijk gas. De bouw en integratie van het
nieuwe station zijn volledig klaar. De inbedrijfstelling
van deze installaties is voor weldra.
De evolutie van de netto-investeringen (= bruto-investeringen
– interventies cliënteel – subsidies) evenals de prognoses in het
tariefvoorstel 2015-2019 zijn als volgt:

Distributie
Elektriciteit

Distributie
Gas

RAB

Nietgereguleerde
activa

Gerealiseerd 2014

39 853 732

25 074 590

64 928 322

135 604

Gerealiseerd 2015

42 135 892

19 647 005

61 782 897

67 588

Gerealiseerd 2016

44 341 122

29 663 798

74 004 920

70 007

Gerealiseerd 2017

54 345 335

29 513 209

83 858 544

78 560

Gerealiseerd 2018

48 118 676

14 253 033

62 371 709

82 000

Prognose 2019

48 341 906

15 257 411

63 599 317

153 805

(€ )

De evolutie van de RAB en bijkomend van enkele niet-gereguleerde activa is als volgt:
RAB
Boekhoudwaarde

Nietgereguleerde
activa

Distributie
Elektriciteit

Distributie
Gas

RAB

Op 31/12/2014

666 169 249

479 215 066

1 145 384 315

261 859

Op 31/12/2015

675 495 421

476 642 772

1 152 138 193

211 302

Op 31/12/2016

686 018 343

483 416 554

1 169 434 897

181 190

Op 31/12/2017

705 333 729

489 642 997

1 194 976 726

178 250

Op 31/12/2018

717 375 640

480 267 658

1 197 643 298

173 181

(€ )

De RAB en de niet-gereguleerde activa zijn gelijk aan de
materiële vaste activa min de subsidies en de uitgestelde
belastingen.
Boekhoudwaarde

(€ )

Materiële vaste
activa

Subsidies en
uitgestelde
belastingen

Totaal

Op 31/12/2014

1 147 570 745

- 1 924 572

1 145 646 173

Op 31/12/2015

1 154 627 758

- 2 278 264

1 152 349 494

Op 31/12/2016

1 172 169 655

- 2 553 568

1 169 616 087

Op 31/12/2017

1 197 526 749

- 2 371 773

1 195 154 976

Op 31/12/2018

1 200 143 007

- 2 326 528

1 197 816 479

• Financiële vaste activa:
€ 4 038 076,57 (+ € 730,00)
De rubriek heeft voornamelijk betrekking op het belang
dat Sibelga heeft in haar dochteronderneming Brussels
Network Operations (BNO).
De lichte stijging is te verklaren door de storting van borgtochten.
Vlottende activa: € 150 835 724,77 (+ € 12 200 647,69)
• Voorraden en bestellingen in uitvoering:
€ 12 318 165,45 (+ € 141 289,91)
De rubriek dekt de leveringen voor de activiteiten 'elektriciteit', 'gas', 'gemengd' en recenter ook 'straatverlichting'. Deze rubriek is relatief stabiel.
De leveringen 'elektriciteit' (+ 0,5 miljoen euro) door bijkomende voorraden 'smart' meters en de leveringen 'gas'
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(+ 0,1 miljoen euro) en 'gemengd' (+ 0,1 miljoen euro)
stijgen licht.
Die evolutie wordt gecompenseerd door een daling van
de leveringen in straatverlichting (- 0,6 miljoen euro).
• Vorderingen op ten hoogste één jaar:
€ 88 254 857,39 (+ € 2 268 796,64)
Het grootste deel van de rubriek heeft betrekking op de handelsvorderingen, voor een bedrag van 74 277 183,31 euro.
In totaal stijgt dit bedrag met 547 839,07 euro
En wordt het als volgt onderverdeeld:
45,4 M€

voor de facturering van de grid fee en de
werkzaamheden (+ 2,0 miljoen euro)

41,9 M€

voor de facturering van diverse prestaties en
toebehoren (- 0,8 miljoen euro)

12,5 M€

voor op te stellen facturen, hoofdzakelijk
inzake de grid fee (- 0,1 miljoen euro);

- 25,5 M€

voor waardeverminderingen op vorderingen
in het kader van de ruling verkregen door de
Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van
de FOD Financiën (- 0,6 miljoen euro)

74,3 M €
Deze rubriek wordt aangevuld met diverse vorderingen voor
een bedrag van 13 977 674,08 euro, dit is een stijging met
1 720 957,57 euro.
De belangrijkste posten zijn de volgende:
4,8 M€

voor voorschotten van fondsen aan Atrias
(+ 0,4 miljoen euro)

4,5 M€

voor de boeking van de 'Openbaredienstverplichtingen' (+ 0,2 miljoen euro)

2,2 M€

voor een schuldvordering op Leefmilieu Brussel
in het kader van het programma SolarClick
(+ 2,2 miljoen euro)

1,9 M€

voor de btw-teruggave (+ 0,8 miljoen euro)

We wijzen ook op schuldvorderingen als gevolg van schade
aan de netten voor 0,5 miljoen euro (+ 0,1 miljoen euro) en
een schuldvordering van 0,1 miljoen euro voor het saldo van
de federale bijdrage (+ 0,1 miljoen euro).
De te ontvangen subsidies en de regularisatie van de geschatte
fiscale last verdwijnen uit de rubriek (- 2,0 miljoen euro).
• Geldbeleggingen en liquide middelen:
€ 47 175 520,43 (+ € 8 638 669,88)
Dit zijn termijnbeleggingen 13,0 miljoen euro
(- 5,5 miljoen euro) en liquide middelen 34,2 miljoen
euro (+ 14,2 miljoen euro).
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De regulatoire saldi hebben bijgedragen aan een cashoverschot. Die trend werd bevestigd tijdens het voorbije
boekjaar en houdt verband met de historisch lage rentevoeten.
Omdat de risicovrije en kortlopende beleggingen niet
lonen, hebben we de nog niet vereffende bankleningen
al vervroegd terugbetaald telkens als de rentebesparing
hoger was dan de herbeleggingsvergoeding.
We hebben trouwens de nodige maatregelen genomen
om de betaling van negatieve rente te vermijden.
• Overlopende rekeningen (activa):
€ 3 087 181,50 (+ € 1 151 891,26)
Ter herinnering: ook al is deze rubriek aan het stijgen,
toch werd hij tot geringere proporties teruggebracht na
de compensatie van de vooraf betaalde pensioenkapitalen (over te dragen lasten) met een deel van de regulatoire saldi (over te dragen opbrengsten) eind 2016.
De bedragen die overblijven, hebben voornamelijk
betrekking op:
- over te dragen kosten op meerjarenfacturen
(1,5 miljoen euro) in overeenstemming met de boekhoudings- en belastingwetgeving die een stijging van
de rubriek rechtvaardigen;
- over te dragen financiële kosten op de obligatielening
(0,1 miljoen euro);
- verworven opbrengsten op de uitgevoerde werken
(0,6 miljoen euro);
- subsidies van de CREG voor het specifiek sociaal tarief
(0,2 miljoen euro);
- subsidies van Leefmilieu Brussel voor NRClick en SolarClick (0,6 miljoen euro).
uu Passief
Eigen vermogen: € 858 328 628,78 (- € 31 861,63)
Na de herstructurering van het eigen vermogen tijdens
de overgang van RPB naar Ven.B zijn de rubrieken die er
deel van uitmaken maar weinig veranderd.
• Kapitaal: 580 000 000,00 euro (s.q.)
Bestaande uit:
- 2 170 000 maatschappelijke aandelen A ter waarde
van 217 000 000,00 euro
- 3 630 000 maatschappelijke aandelen E ter waarde
van 363 000 000,00 euro
• Herwaarderingsmeerwaarden:
€ 208 064 411,52 (- € 6 694 963,40)
Deze daling is het resultaat van de verwerking van
de waardevermindering op de meerwaarde van de
Regulatory Asset Base (RAB) zoals ingeschreven onder
de materiële vaste activa.
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• Wettelijke reserve: 200 000,00 euro (s.q.)
Die is samengesteld conform artikel 428 van het Wetboek van Vennootschappen en is beperkt tot 10% van
het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.
• Onbeschikbare reserves:
€ 68 425 876,35 (+ € 6 694 963,40)
Deze worden bepaald in toepassing van de afwijking
inzake herwaardering van de materiële vaste activa en
stemmen overeen met de afschrijving van de meerwaarde van deze vaste activa en de herwaarderingsmeerwaarden op buiten gebruik gestelde installaties
volgens het advies 113/6 van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen (CBN) en in overeenstemming met de regelgevende methodologie.
De stijging van deze reserves vormt de tegenboeking
van de vermindering van de herwaarderingsmeerwaarden (zie hierboven).
• Beschikbare reserves: 0,00 euro (s.q.)
Deze werden verdeeld in het kader van de overgang
van RPB naar Ven.B. Deze maatregel werd genomen om
een belasting te vermijden bij een latere verdeling onder
het toepassingsgebied van de Ven.B zoals opgenomen
in de programmawet die oorspronkelijk werd opgesteld
vóór de verbetering. Sinds de overgang naar de Ven.B
heeft Sibelga haar winsten volledig uitgekeerd.
• Kapitaalsubsidies: € 1 638 340,91 (€ - 31 861,63)
Deze rubriek omvat subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het verplaatsen van leidingen en
ook 'energiepremies' van Leefmilieu Brussel.
Onder het toepassingsgebied van de Ven.B werd een
aandeel van 29,58% van de subsidies overgedragen
naar de rubriek 'Uitgestelde belastingen' (zie hierna).
Algemeen genomen gaat het eigen vermogen van 858
360 490,41 euro eind 2017 naar 858 328 628,78 euro
eind 2018, wat een daling met 31 861,63 euro is.
Voorzieningen en uitgestelde belastingen:
€ 22 224 881,89 (- € 6 943 811,76)
• Voorzieningen voor risico's en lasten:
€ 21 536 695,03 (- € 6 930 428,22)
Over het algemeen wordt de afdekking van de risico's
en geïdentificeerde lasten voortdurend aangepast.
De rubriek 'Voorzieningen voor risico's en lasten' in
de rekeningen omvat bij de afsluiting van het boekjaar vijf posten:
- Sanering van de sites: M€ 2,4 (quasi s.q.). Deze
voorziening past in het kader van de milieuverplichtingen. Ze wordt aangepast op basis van de uitgevoerde werken en het te dekken risico.

- Rest term: M€ 17,9 (- M€ 1,3). Dit is de financiële afdekking van het verschil tussen de toegekende
energievolumes (ex ante) en de bij reconciliatie
gemeten energievolumes (ex post).
-
Warmte-krachtkoppeling: M€ 1,2 (quasi s.q.).
Deze voorziening dekt de niet-courante onderhoudswerken en herstellingen aan onze warmte-krachtinstallaties.
- Compensatievergoedingen voor zelfstandigen:
M€ 0,1 (quasi s.q.). Deze voorziening, die bedoeld
is om de hinder tijdens de werken te dekken, blijft
behouden. Met verwijzing naar een juridische analyse zullen de eventueel verschuldigde bedragen verjaren in 2019.
- Vroegere aanbeveling van het Controlecomité
cc (g) 2003/13: M€ 0,0 (M€ - 5,6). Deze voorziening
werd altijd op een afzonderlijke rekening gehouden.
Ze vormt eigenlijk een schuld tegenover de klanten.
Op verzoek van Brugel is ze nu hernomen om overgedragen te worden naar de regulatoire saldi op de
overlopende rekeningen van het passief (zie verder).
• Uitgestelde belastingen:
€ 688 186,86 (- € 13 383,54)
Onder het toepassingsgebied van de Ven.B en rekening houdend met de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting (zie hiervoor) werd een aandeel
van 29,58% van de kapitaalsubsidies geboekt in de
rubriek 'Uitgestelde belastingen'. Dat aandeel wordt
vervolgens verminderd volgens het tempo van de
afschrijving van het onderliggende actief dat gefinancierd wordt door de subsidie.
Schulden: € 474 463 297,54 (+ € 21 793 308,61)
• Schulden op meer dan één jaar:
€ 113 883 666,59 (- € 3 728 298,15)
De rubriek omvat de volgende elementen:
-d
 e obligatielening: M€ 100 (s.q.). die vervalt in mei
2023.
-d
 e bankleningen: M€ 0 (s.q.). De bankleningen van
meer dan een jaar zijn op 0 gebleven.
-d
 e kredietlijn 'pensioenen': M€ 13,8 (- M€ 3,7). Het
gaat om de kredietlijn bij Synatom met een variabele rente dicht bij 0; die vervalt in december 2026.
-b
 orgtochten ontvangen in contanten: M€ 0,1 (s.q.).
Omdat er in de loop van het voorbije boekjaar geen
nieuwe leningen zijn geweest, heeft de daling van de
rubriek alleen betrekking op de kredietlijn 'pensioenen'.
• Schulden op ten hoogste één jaar:
€ 121 098 549,51 (- € 7 012 825,74)
De rubriek omvat voornamelijk vier elementen:
- de schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen het jaar: M€ 4,4 (- M€ 5,7);
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-d
 e handelsschulden: M€ 58,4 (- M€ 2,0);
-d
 e belasting-, loon- en sociale schulden: M€ 0,4
(- M€ 0,4);
-d
 e overige schulden: M€ 58,0 (+ M€ 1,2).
De schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen
het jaar zijn gedaald en worden gevoed door de overdracht van een deel van de langlopende schulden naar
de kortlopende schulden. Die verminderen als gevolg van
de daling van de schulden op meer dan één jaar (zie toelichting hiervoor).
We wijzen erop dat er bij afsluiting op 31/12/2018 nog
0,7 miljoen euro aan bankleningen bij Belfius loopt die
binnen het jaar vervallen. Aangezien de terugbetaling van
die leningen voorzien is voor begin januari 2019, kunnen
we ervan uitgaan dat de bankleningen volledig afgelost
zijn.
De handelsschulden dalen met name op het niveau van
de post leveranciers: 33,9 miljoen euro (- 1,0 miljoen
euro) en van de te ontvangen facturen: 24,6 miljoen euro
(- 1,0 miljoen euro).
De belastingschulden hebben betrekking op een regularisatie van de geschatte fiscale last.
De overige schulden dekken voornamelijk de dividenden
aan de vennoten: 42,7 miljoen euro (+ 0,3 miljoen euro),
het saldo van de wegenisretributie aan de gemeenten:
7,5 miljoen euro (- 0,2 miljoen euro), en het aan Leefmilieu Brussel verschuldigde aandeel voor het Fonds voor
energiebegeleiding en het Fonds inzake energiebeleid:
6,1 miljoen euro (+ 0,7 miljoen euro) en de TNB-heffing
verschuldigd aan Elia: 1,6 miljoen euro (+ 0,4 miljoen
euro).
• Overlopende rekeningen (passiva):
€ 239 481 081,44 (+ € 32 534 432,50)
De rubriek bestaat uit:
- toe te rekenen kosten: 2,0 miljoen euro (- 1,3 miljoen
euro) voor financiële lasten, hoofdzakelijk die van de
obligatielening;
-
over te dragen opbrengsten: 237,5 miljoen euro
(+ 33,8 miljoen euro) die nagenoeg uitsluitend
betrekking hebben op de regulatoire schuld voor
niet-beheersbare activiteiten (= regulatoire saldi).
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Het detail van de saldi uitgedrukt in miljoen euro is:
Activiteiten

Elektriciteit

Gas

Totaal

72,7 (+ 22,1)

73,7 (+ 24,2)

146,4 (+ 46,3)

2,5 (- 8,1)

0,0 (- 1,5)

2,5 (- 9,6)

23,8 (=)

-

23,8 (=)

Afschrijving
meters en netwerk

23,4 (- 2,6)

-

23,4 (-2,6)

ODV

0,9 (- 0,2)

-

0,9 (- 0,2)

Gasvolumes

-

19,4 (=)

19,4 (=)

Omschakeling L/H

-

19,8 (=)

19,8 (=)

Totaal

123,3 (+ 11,2)

112,9 (+ 22,7)

236,2 (+ 33,9)

Toe te wijzen
Projecten
Smart metering

Het saldo van de rubriek heeft betrekking op over te dragen
opbrengsten voor gesubsidieerde werken voor 1,3 miljoen
euro (=).
Algemeen genomen gaan de schulden van 452 669 988,93
euro eind 2017 naar 474 463 297,54 euro eind 2018, wat een
stijging met 21 793 308,61 euro is.

1.2. Resultatenrekening
Algemeen genomen boekt Sibelga voor het boekjaar 2018
een winst van 42 696 074,38 euro, tegenover 42 406 932,97
euro voor het voorgaande boekjaar, dat is een stijging met
289 141,41 euro. Onderstaande toelichtingen geven de verklaring voor die stijging.
uu Verkoop en prestaties:
€ 338 671 190,71 (- € 3 911 088,14)
Deze worden beïnvloed door:
• de omzet (M€ 312,5 / - M€ 8,8);
• de andere bedrijfsopbrengsten (M€ 20,6 / - M€ 0,6);
• de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (M€ 5,6 /
+ M€ 5,6).
Omzet
De rubriek 'omzet' heeft hoofdzakelijk betrekking op
de aanrekening van de vergoeding voor het gebruik
van het net (grid fee) aan de leveranciers van geliberaliseerde klanten voor een bedrag van 338,5 miljoen euro
(+ 12,9 miljoen euro).
Dat bedrag werd verminderd met 33,9 miljoen euro
(- 22,0 miljoen euro) in het kader van de verwerking
van de regulatoire saldi.
Dat bedrag heeft de rubriek 'over te dragen opbrengsten' in de overlopende rekeningen van het passief
gevoed (zie hierboven).
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• V
 oor de activiteit 'gas' betreft die vergoeding 431 352
actieve leveringspunten (EAN).

De rubriek 'omzet' omvat ook:
Vergoedingen voor het gebruik van
posten aangerekend aan Elia

1,5 M€

(=)

De verkoop van energie aan beschermde klanten

1,5 M€

(=)

De verkoop van warmte (warmtekrachtkoppeling) en van groene
certificaten

3,2 M€

(=)

Werken voor rekening van derden

0,8 M€

(+ 0,1 M€)

Varia

0,9 M€

(+ 0,1 M€)

7,9 M€

(+ 0,2 M€)

We richten onze aandacht even op de aanrekening van de
grid fee.

De verdeelde hoeveelheden komen uit op 10 035 458 978
kWh, wat een lichte stijging van 0,10% inhoudt. De energie
in de meter werd in dit stadium niet meegerekend.
Het aantal graaddagen tijdens het boekjaar 2018 bedroeg
2 091. Dat aantal is lager dan het vorige jaar (2 155) en
komt neer op een daling met 2,97%. Het cijfer bevindt zich
9,13% onder de normale seizoenswaarde (2 301).
Voor die verdeelde hoeveelheden kon de intercommunale
een bedrag factureren van 122 610 934,02 euro (inclusief
de wegenisretributie ten belope van 12 229 575,92 euro),
wat neerkomt op een stijging van 2,71%.

• V
 oor de activiteit 'elektriciteit' betreft die vergoeding
656 990 actieve leveringspunten (EAN).

De evolutie van de gefactureerde hoeveelheden wordt
gekenmerkt door:

De verdeelde hoeveelheden komen uit op 4 614 250 019
kWh, wat een vermindering van 1,25% inhoudt tegenover
het voorgaande boekjaar. Aangestipt moet worden dat de
energie in de meter (verbruikte maar niet opgenomen energie) in dit stadium niet werd meegerekend. We wijzen er
ook op dat de tijdens het boekjaar verdeelde hoeveelheden
op het laagste peil zitten sinds de oprichting van Sibelga in
2003. Deze vaststelling past binnen een context van rationeel energieverbruik en energiebesparingen.

- een stijging van 5,89% van de hoeveelheden voor klanten
met een verbruik van minder dan 5 000 kWh/jaar;

Voor die verdeelde hoeveelheden kon de intercommunale
een bedrag factureren van 215 875 302,76 euro (inclusief
de wegenisretributie ten belope van 23 440 431,23 euro),
wat neerkomt op een stijging van 4,71%.
De daling van de gefactureerde hoeveelheden is lager dan
de evolutie in het vijfjarenplan (- 1,5% per jaar) en de daling
was groter in laagspanning (LS) (- 1,36%) dan in hoogspanning (HS) (- 1,14%).
Op basis van de door de regulator goedgekeurde tarieven
stellen we een stijging van de inkomsten vast die als volgt
te verklaren is:
- Door de aanhoudende daling van de kosten voor
pensioenrenten, daalt ook de pensioentoeslag mettertijd,
wat geleid heeft tot een daling van de inkomsten met
324 000 euro.
- De toeslag wegenisretributie heeft extra inkomsten
opgeleverd van 194 000 euro.
- Tegelijkertijd zijn de ODV-tarieven gestegen, wat leidde
tot een stijging van de ontvangsten met 3 577 000 euro.
- De tarieven van het onderdeel 'gebruik van het net'
hebben geleid tot een stijging van de ontvangsten van
5 759 000 euro.
- De stijging van de belastingtoeslag heeft eveneens
bijkomende ontvangsten (497 000 euro) opgeleverd.

- een stijging van 1,02% van de hoeveelheden voor klanten
met een verbruik van 5 000 tot 1 000 000 kWh/jaar;
- een daling van 4,45% van de hoeveelheden voor klanten
met een verbruik van meer dan 1 GWh/jaar. Hun aantal is
gedaald van 829 in 2017 naar 754 in 2018;
- een daling van 0,71% van de hoeveelheden voor klanten
met opname vanop afstand. Hun aantal is gedaald van
79 in 2017 naar 74 in 2018.
Op basis van de door de regulator goedgekeurde tarieven
stellen we een stijging van de inkomsten vast die als volgt
te verklaren is:
- Net als bij elektriciteit daalt door de aanhoudende daling
van de kosten voor pensioenen, ook de pensioentoeslag
mettertijd, wat geleid heeft tot een daling van de
inkomsten van 260 000 euro.
- De toeslag wegenisretributie heeft extra inkomsten
opgeleverd van 266 000 euro.
- Tegelijkertijd zijn de ODV-tarieven gedaald, wat leidde tot
een daling van de ontvangsten met 442 000 euro.
- De tarieven van het onderdeel 'gebruik van het net'
hebben geleid tot een stijging van de ontvangsten van
3 147 000 euro.
- De stijging van de belastingtoeslag heeft eveneens
bijkomende ontvangsten (519 000 euro) opgeleverd.
Kortom, de grid fee vormt het gros van de omzet die in
totaal uitkomt op 312 511 803,30 euro tegenover
321 334 882,75 euro voor het vorige boekjaar (na aanpassingen voor de niet-beheersbare saldi), dus een daling met
8 823 079,45 euro.
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Andere bedrijfsopbrengsten
De omzet wordt aangevuld met andere bedrijfsopbrengsten die uitkomen op 20 559 652,12 euro tegenover
21 207 448,52 euro het voorgaande boekjaar, hetzij een daling met
647 796,40 euro.
De andere opbrengsten hebben hoofdzakelijk betrekking op:
Verschil
De aanrekening van dienstverrichtingen
(jaarmarkten en festiviteiten, openen
en sluiten van meters, werken zonder
voorafgaand bezoek, fraude en zegelverbreking, herstelling van schade)

6,3 M€

(+ 0,1 M€)

Recuperaties van administratieve kosten
(fraude, zegelverbreking)

0,8 M€

(=)

De aankopen voor voorraadleveringen ten belope van
18,4 miljoen euro zijn globaal 0,8 miljoen euro gedaald.
Die daling wordt overwegend gerechtvaardigd door
de daling van de aankopen voor leveringen 'gas' (- 0,2
miljoen euro), 'gemengd' (- 0,1 miljoen euro) en 'straatverlichting' (- 0,5 miljoen euro). De aankopen van leveringen 'elektriciteit' zijn stabiel.
De energieaankopen vervolledigen de rubriek aankopen
ten belope van 12,2 miljoen euro, zijnde een daling met
1,7 miljoen euro.
Ze worden als volgt geventileerd (uitgedrukt in miljoen
euro):
Activiteiten

Elektriciteit

Gas

Totaal

Afwijkingen

- 0,3

- 1,1

- 1,4

- 0,6

Compensatievergoedingen (vergeten
meters, fraude, zegelverbreking)

7,1 M€

(- 1,5 M€)

Reconciliatie
geliberaliseerde
markt

Exploitatiesubsidies (NRClick en SolarClick)

2,7 M€

(+ 0,8 M€)

Beschermde
klanten

0,8

0,9

1,7

- 0,2

Meerwaarden op realisaties van materiële
vaste activa

0,7 M€

(+ 0,2 M€)

Netverliezen

3,6

-

3,6

- 0,6

Diverse recuperaties

3,0 M€

(- 0,2 M€)

Openbare
verlichting

5,9

-

5,9

=

20,6 M€

(- 0,6 M€)

-

2,4

2,4

- 0,3

10,0

2,2

12,2

- 1,7

De meest opvallende bewegingen vonden plaats in de rubrieken 'exploitatiesubsidies' (stijging) en 'compensatievergoedingen' voor vergeten tellers, fraude en zegelverbrekingen
(daling).
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
De rubriek 'niet-recurrente bedrijfsopbrengsten' (voorheen
uitzonderlijke opbrengsten) komt uit op 5 599 735,29 euro
tegenover 39 947,58 euro over het voorgaande boekjaar, dus
een stijging van 5 559 787,71 euro.
Dit kan bijna volledig verklaard worden door de terugname van
de oude voorziening van het Controlecomité cc(g) 2003/13 op
vraag van regulator Brugel (zie hierboven).
Met de geboekte omzet, aangevuld met andere bedrijfsopbrengsten en de niet-recurrente bedrijfsopbrengsten, moet de
intercommunale haar kosten kunnen dekken.
uu Bedrijfskosten: € 276 731 172,39 (+ € 1 511 123,50)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen:
€ 30 301 005,25 (- € 637 644,29)
Deze dalende rubriek dekt de aankopen en de voorraadschommelingen.
Zoals voorgeschreven door de wet op de overheidsopdrachten worden die aankopen toegekend tegen de
economisch meest voordelige voorwaarden, rekening
houdend ook met de technische criteria zoals vermeld
in de bestekken.

Warmtekrachtkoppeling
Totaal

De financiële reconciliatie tussen de spelers in de vrijgemaakte markt voor de boekjaren 2014 (definitieve
reconciliatie), 2015 en 2016 (voorlopige reconciliatie)
heeft ervoor gezorgd dat Sibelga voor de activiteit 'gas'
een bedrag van - 1,1 miljoen euro kon recupereren
tegenover een recuperatie van - 4,0 miljoen euro vorig
jaar (delta - 0,7 miljoen euro).
Voor de financiële reconciliatie voor de activiteit 'elektriciteit' registreerde Sibelga een recuperatie van - 0,3
miljoen euro tegenover een recuperatie van - 0,4 miljoen
euro vorig jaar (delta + 0,1 miljoen euro).
De stroomaankopen voor beschermde klanten, de netverliezen en de straatverlichting voor een bedrag van
10,3 miljoen euro dalen met 0,7 miljoen euro vergeleken
met de aankopen van het vorige boekjaar voor de drie
posten.
De gasaankopen voor beschermde klanten alsook voor
warmte-krachtkoppeling voor een bedrag van 3,3 miljoen euro dalen met 0,4 miljoen euro, hoofdzakelijk voor
de activiteit 'warmte-krachtkoppeling'.
Tot slot vormen de voorraadschommelingen algemeen
genomen een negatieve last van - 0,3 miljoen euro
tegenover een negatieve last van 2,2 miljoen euro in
het vorige boekjaar, dus een negatievelastendaling van
1,9 miljoen euro, voornamelijk toe te schrijven aan de
activiteit 'straatverlichting'.
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Diensten en diverse goederen:
€ 181 077 654,43 (+ € 1 316 051,14)

De index die wordt toegepast op de bezoldigingen is
tijdens het boekjaar 2,10% gestegen.

Deze rubriek is goed voor bijna 2/3 van alle bedrijfskosten. Over het algemeen stijgt ze met 0,73%.

Aangezien de aanvullende pensioenplannen (stelsel met
kapitalisatie) al overgefinancierd zijn, is het bedrag van
nog te betalen premies naar beneden herzien en heeft
BNO niet meer in een bijkomende financiering voorzien
zoals vorig boekjaar.

Hieronder gaan we dieper in op de voornaamste elementen van de rubriek (uitgedrukt in miljoen euro) met
de afwijkingen tegenover het vorige boekjaar:
Activiteiten

Kosten

Afwijkingen

Beheersfacturen (BNO)

109,3

+ 1,1

Onderaanneming (onderhoud
en herstellingen)

39,6

- 5,0

Prestaties door derden

45,9

- 8,6

Rechtstreekse aankopen

10,3

- 2,0

Wegenisretributie

35,7

+ 0,5

Diverse heffingen

2,7

(=)

Licenties

3,1

- 3,4

Bijdragen

0,6

- 0,2

Verzekeringen

0,7

(=)

Kosten voor telefonie en post

1,8

(=)

Energie voor eigen gebruik

0,8

(=)

Kosten voor transport

0,6

+ 0,4

Kosten overgedragen naar
materiële vaste activa

- 73,2

+ 18,1

Subtotaal

177,9

+ 0,9

3,2

+ 0,4

181,1

+ 1,3

Andere varia
Totaal

Toelichting:
• Beheersfacturen (BNO).
Die facturen vormen de hoogste kostenpost van de
rubriek met een bedrag van 109,3 miljoen euro, een stijging met 1,1 miljoen euro.
De belangrijkste punten zijn:

Voor wat de gepensioneerde agenten betreft, heeft BNO
alleen nog de renten in rekening gebracht.
Die last, die betrekking heeft op een gesloten groep, daalt
gestaag.
- er werd een in rekening gebrachte voorziening aangelegd om de verschuldigde jubilarispremies te dekken voor het personeel in actieve dienst bij BNO, ten
belope van 7,2 miljoen euro;
- 
het in rekening gebrachte saldo omvat: de belastingen voor 1,9 miljoen euro, een daling met
0,2 miljoen euro; de gerecupereerde kosten voor
- 1,0 miljoen euro (ongewijzigd).
• de onderaannemers die ingezet worden voor onderhouds- en herstellingswerken ten belope van 39,6 miljoen euro, een daling met 5,0 miljoen euro;
• de prestaties door derden blijven een belangrijke post
met 45,9 miljoen euro kosten, een daling met 8,6 miljoen euro;
• de rechtstreekse aankopen ten belope van 10,3 miljoen euro, wat een daling met 2,0 miljoen euro is. We
wijzen erop dat deze rechtstreekse aankopen zowel bij
de investeringen als bij de exploitatie moeten worden
geboekt. Het bij de investeringen te boeken deel stijgt
en is overgedragen naar de materiële vaste activa (zie
hierna);
• de wegenisretributies ten belope van 35,7 miljoen euro
vertonen een stijging van 0,5 miljoen euro. We zagen
hiervoor dat de verdeelde hoeveelheden elektriciteit
met 1,25% daalden. Het aandeel laagspanning, dat
winstgevender is, is een beetje meer gedaald dan het
aandeel hoogspanning. De verdeelde hoeveelheden
gas zijn lichtjes gestegen met 0,10%. Conform de
ordonnantie van 1 april 2004 inzake de wegenisretributie moet trouwens een indexering worden toegepast.

-
de door BNO in rekening gebrachte diensten en
diverse goederen ten belope van 5,5 miljoen euro
dalen met 0,7 miljoen euro tegenover het vorige
boekjaar (BNO en Metrix niet gefuseerd);
-
de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
geboekt voor een bedrag van 95,7 miljoen euro
dalen eveneens, met 5,2 miljoen euro tegenover het
vorige boekjaar (BNO en Metrix niet gefuseerd).

• diverse heffingen voor een bedrag van 2,7 miljoen euro (=);

Voor wat de actieve agenten betreft, is het personeelsbestand betrekkelijk stabiel gebleven.

• licenties voor een bedrag van 3,1 miljoen euro, en
daling met 3,4 miljoen euro.

Dat leidt tot een uitsplitsing per energiebron:
23,5 miljoen euro in elektriciteit, een stijging met
0,2 miljoen euro; 12,2 miljoen euro in gas, een stijging
met 0,3 miljoen euro;
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Die daling kan verklaard worden door de nieuwe fiscale verplichtingen waarbij, in overeenstemming met
het boekhoudkundige recht, kosten die betrekking
hebben op twee of meer boekjaren, niet meer tijdens
het boekjaar teruggenomen mogen worden;
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We noteren eveneens dat de afschrijvingen op de aanschaffingswaarde van de RAB stegen met 1,7 miljoen
euro. Dat is te verklaren door de stijging van de afschrijvingsbasis en door een kortere gemiddelde afschrijvingsperiode zonder wijziging van de waarderingsregels.

• diverse bijdragen ten belope van 0,6 miljoen euro, een
daling van 0,2 miljoen euro;

Waardeverminderingen op voorraden en op
handelsschulden: € 773 243,98 (+ € 4 621 702,27)

• verzekeringen voor een bedrag van 0,7 miljoen euro (=);

De waardering van de voorraden wordt doorlopend aangepast op basis van de activiteit van de intercommunale
en de economische realiteit. De bewegingen tijdens het
boekjaar zijn niet significant, hetzij 0,2 miljoen euro, wat
overeenstemt met een kostendaling van 0,1 miljoen euro.

• kosten voor telefonie en post voor een bedrag van
1,8 miljoen euro (=);
• energiekosten voor eigen gebruik ten belope van
0,8 miljoen euro (=);
• transportkosten ten belope van 0,6 miljoen euro, een
stijging van 0,4 miljoen euro.
De verklaring voor die verhoging is de nieuwe parkeerbijdrage voor onze bedrijfsvoertuigen die in het Brusselse Gewest rondrijden;
• de kosten die worden overgedragen naar de materiële
vaste activa, voor een bedrag van - 73,2 miljoen euro,
dalen met 18,1 miljoen euro. Ze zijn verbonden aan de
uitvoering van het investeringsprogramma en de vastgoedacquisities.
Naast de belangrijkste elementen die we hiervoor vermeld hebben, bedragen de kosten van alle andere posten 3,2 miljoen euro, een stijging met 0,4 miljoen euro.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen:
€ 24 747,99 (+ € 412,65)
Deze rubriek is niet meer significant sinds de overdracht
van het personeel naar BNO op 1 oktober 2009.
Afschrijvingen en waardeverminderingen:
€ 57 399 171,49 (+ € 1 679 680,69)
Dit komt overeen met een toename van 3,01%. We
gaan uit van het principe dat de afschrijvingen en waardeverminderingen de zelffinanciering vormen van onze
investeringen. In verhouding tot de netto-investeringen
(uitgezonderd subsidies) bedraagt het zelffinancieringstekort 12,0 miljoen euro voor de activiteit 'elektriciteit',
hetzij 25,03%. Voor de activiteit 'gas' hebben we een
overschot van 9,4 miljoen euro. Over het algemeen komt
het zelffinancieringstekort overeen met de toename van
de RAB, hetzij 2,7 miljoen euro.
We merken op dat de boeking van de RAB op de actiefzijde van de balans voor een meerwaarde heeft gezorgd.
Die is het voorwerp van afschrijvingen volgens het tempo
van de onderliggende activa, hetgeen geen afwijking op
het boekhoudrecht meer vormt.

De rubriek bestaat vrijwel volledig uit handelsvorderingen.
Dit boekjaar zijn we overgegaan tot waardeverminderingen op handelsvorderingen betreffende onze diverse
activiteiten en toebehoren ten belope van 10,8 miljoen
euro, een kostenstijging met 2,6 miljoen euro.
We hebben ook vroeger gevormde waardeverminderingen aangewend en teruggenomen ten belope van respectievelijk - 4,6 miljoen euro en - 5,6 miljoen euro.
Deze negatieve last moeten worden vergeleken met
- 12,3 miljoen euro die werd aangewend en teruggenomen tijdens het voorgaande boekjaar, wat een kostenstijging van 2,1 miljoen euro oplevert.
Samengevat zien de bewegingen op de waardeverminderingen op handelsvorderingen er als volgt uit:
Delta

(in M€)

2018

2017

Dotaties

10,8

8,2

- 2,6

Aanwendingen

- 4,6

- 4,7

- 0,1

Terugnemingen

- 5,6

- 7,6

- 2,0

Totaal

0,6

- 4,1

- 4,7

(impact resultaat)

Voorzieningen voor risico's en lasten:
- € 1 335 381,38 (- € 5 939 436,14)
Deze vormen een negatieve kost van - 1 335 381,38
euro, tegenover een kost van 4 604 054,76 euro voor
het voorgaande boekjaar.
Hiervoor gelden volgende verklaringen:
• de dotaties aan de voorzieningen hebben enkel betrekking op de dekking van het risico 'rest term' voor 1,4
miljoen euro tegenover 7,4 miljoen euro in het vorige
boekjaar. Behalve het efficiëntere beheer van fraude en
zegelverbrekingen hadden ook de waardeverminderingen op handelsvorderingen van het boekjaar een
impact van 6,0 miljoen (daling) op de dotatie aan de
voorzieningen;
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• de aanwending van de voorzieningen heeft betrekking
op de 'rest term' ten belope van – 0,1 miljoen euro
tegenover – 0,8 miljoen euro in het vorige boekjaar en
de warmte-krachtkoppeling ten belope van – 0,1 miljoen euro;
• de terugnemingen van voorzieningen hebben ook
betrekking op de 'rest term' voor - 2,6 miljoen euro
tegenover - 2,1 miljoen euro tijdens het vorige boekjaar. De terugneming van voorzieningen voor compensatievergoedingen voor zelfstandigen is verwaarloosbaar.
Samengevat zien de bewegingen op de voorzieningen
er als volgt uit:

Niet-recurrente bedrijfskosten
Net als voor de bedrijfsopbrengsten is er een rubriek nietrecurrente bedrijfskosten voor een bedrag van 8 197,31
euro (- 25 433,63 euro). Die voedden vroeger de rubriek
uitzonderlijke kosten.
uu Het bedrijfsresultaat bedraagt 61 940 018,32 euro
tegenover 67 362 229,96 euro in het vorige
boekjaar.
Het bedrijfsresultaat daalt met 5 422 211,64 miljoen
euro. In de volgende overzichtstabel worden de grote
tendensen weergegeven:
(in M€)

2018

2017

impact
resultaat

Delta

(in M€)

2018

2017

Omzet

312,5

321,3

- 8,8

Dotaties

1,4

7,5

- 6,1

Andere opbrengsten

20,6

21,2

- 0,6

Aanwendingen

- 0,2

- 0,8

+ 0,6

Terugneming van

-

+ 5,6

- 2,6

- 2,1

- 0,5

voorzieningen

5,6

Terugnemingen

Totaal

- 1,4

4,6

-6

Subtotaal opbrengsten

338,7

342,5

- 3,8

Voorraden

30,3

30,9

+ 0,6

181,1

179,8

- 1,3

Afschrijvingen

57,4

55,7

- 1,7

Waardeverminderingen

0,8

- 3,8

- 4,6

- 1,3

4,6

+ 5,9

8,5

8,0

- 0,5

Subtotaal kosten

276,8

275,2

- 1,6

Bedrijfsresultaat

61,9

67,3

- 5,4

(impact resultaat)

Andere bedrijfskosten:
€ 8 482 533,32 (+ € 495 790,81)

Diensten en diverse
goederen

Deze rubriek betreft vooral twee posten:
• de minderwaarden op realisaties van materiële vaste
activa ten belope van 2,4 miljoen euro omvatten voornamelijk de afbraakwerken, maar omvatten geen
waardeverminderingen van de RAB-meerwaarde meer,
waarvan de last als afschrijving wordt geboekt. Die
dalen met 0,4 miljoen euro;
• de minderwaarden op realisaties van handelsvorderingen zijn opgenomen ten belope van 5,9 miljoen euro,
in overeenstemming met het boekhoudrecht en het
belastingkader. Die stijgen met 0,9 miljoen euro.
Voor we overgaan tot het bedrijfsresultaat, lijkt het ons
nuttig om de bewegingen op de handelsvorderingen die
een impact hebben op de vorige rubrieken in perspectief
te plaatsen:

Bewegingen op de
voorzieningen
Andere kosten (minderwaarden)

Uit het overzicht en de opmerkingen hiervoor blijkt dat
deze daling van het bedrijfsresultaat overwegend te verklaren is door:
- de achteruitgang van de omzet;
- de bewegingen op de voorzieningen;

(in M€)

Delta

2018

2017

Waardeverminderingen

0,6

- 4,1

- 4,7

Andere
bedrijfskosten

5,9

5,0

- 0,9

Totaal

6,5

0,9

- 5,6

(impact resultaat)

Tegenover het vorige boekjaar is er een dubbele stijging
van de kosten, wat leidt tot een negatieve impact op het
resultaat.

- de waardeverminderingen.
uu Het financieel resultaat vormt een kost.
Die bedraagt - 2 912 605,79 euro tegenover
- 3 192 050,16 euro in het vorige boekjaar.
Dit financieel resultaat verbetert met 279 444,37 euro in
een context van historisch lage rentevoeten.
Naast de obligatielening op tien jaar uitgegeven in 2013,
bestaat het financiële beleid van de laatste jaren erin
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om de andere lopende leningen terug te betalen en het
liquiditeitsoverschot tegen het beste tarief risicovrij te
beleggen (zie hiervoor).

De daling van de rubriek 'belastingen op het resultaat'
van het boekjaar is te verklaren door de daling van de
belastbare grondslag en de daling van de aanslagvoet.

Het liquiditeitsoverschot brengt zo goed als niets op.
Er werden trouwens maatregelen genomen om negatieve rente op bepaalde beleggingen te vermijden.

De belangrijkste factoren die een daling van de belastbare grondslag rechtvaardigen, zijn:

Financiële opbrengsten
De financiële opbrengsten zijn van 230 889,89 euro naar
431 948,24 euro gegaan (+ 201 058,35 euro).
Die toename is, boven de (bescheiden) opbrengsten op
geldbeleggingen, hoofdzakelijk het resultaat van verwijlinteresten ingevorderd bij de klanten (84 000 euro),
kapitaalsubsidies (116 000 euro) en betalingsverschillen
(199 000 euro).
Financiële kosten

De aanwending en terugneming van voorzieningen
en de 'RPB'-waardeverminderingen (waaronder de
voorziening controlecomité)

- 5,4 M€

Vermindering van de niet-toegestane uitgaven
ingevolge de belastingvermindering

- 5,4 M€

Daling van de notionele interesten
(belastinghervorming)

+ 1,4 M€

Stijging van de commerciële winst

+ 0,3 M€

Overige

+ 0,2 M€

Totale vermindering belastbare grondslag

- 8,9 M€

Belasting op daling belastbare grondslag
(29,58% x M€ 8,9)

- 2,6 M€

Renteverschil: belastbare grondslag 2017:
M€ 64,2 x (33,99% - 29,58%)

- 2,8 M€

Totale belastingvermindering

- 5,4 M€

De financiële kosten gaan van 3 422 940,05 euro naar
3 344 554,03 euro (- 78 386,02 euro).
Het merendeel van de kosten bevindt zich in de schuldlasten met de betaling van de vijfde coupon van de
obligatielening (3,2 miljoen euro). We vinden er ook de
laatste financiële kosten op de bankleningen en op de
kredietlijn SYNATOM (0,1 miljoen euro). Die dalen met
0,1 miljoen euro.
We wijzen tot slot op de andere financiële kosten
(26 000 euro) evenals de niet-recurrente financiële kosten (5 000 euro) die voordien in de rubriek 'uitzonderlijke lasten' waren ondergebracht.
uu D
 e winst van het boekjaar vóór belastingen
komt uit op 59 027 412,53 euro, tegenover
64 170 179,80 euro voor het voorgaande boekjaar.
Inhoudingen op de uitgestelde belastingen
Deze rubriek bedraagt 48 913,59 euro (- 7 110,07 euro).
Ze wordt in hetzelfde tempo gevoed als de afschrijving
van de materiële vaste activa die deels door een investeringssubsidie zijn gefinancierd.
De belastingen op het resultaat
Deze rubriek bedraagt 16 380 251,74 euro (- 5 439
018,75 euro). De inhoud van de rubriek is te verklaren
door:
-d
 e te boeken roerende voorheffing (verwaarloosbaar);
- de voorafbetalingen van belastingen die 16,0 miljoen
euro bedragen tegenover 21,0 miljoen euro in het
vorige boekjaar (- 5,0 miljoen euro);
- de geschatte aanvullende belasting voor het voorbije
boekjaar bedraagt + 0,4 miljoen euro, dat is (- 0,4 miljoen euro) ten opzichte van vorig boekjaar.

uu De winst van het boekjaar komt uit op
42 696 074,38 euro tegenover 42 406 932,97 euro
voor het voorgaande boekjaar.
Bestemming van de winst
De winst van het boekjaar werd niet beïnvloed door
bewegingen op de reserves. Daardoor bedraagt de toe
te wijzen winst van het boekjaar 42 696 074,38 euro.
Aan de gewone Algemene vergadering van 17 juni 2019
wordt voorgesteld om een dividend uit te keren van
42 696 074,38 euro, wat overeenstemt met de winst van
het boekjaar.
Dat bedrag zal eind juni 2019 worden betaald.
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1.3. Financieringstabel
Deze samenvattende tabel toont alle resources die tijdens het
boekjaar ingezet werden alsook het gebruik dat ervan gemaakt
werd.
Détail

Total

Cashflow 'operationele activiteiten'
Resultaat van het boekjaar

42,7 M€

Niet-uitgegeven kosten

57,0 M€

Evolutie van het bedrijfskapitaal

20,9 M€
120,6 M€

Cashflow 'investeringsactiviteiten'
Investeringen van het boekjaar
Desinvesteringen

- 62,4 M€

0,0 M€

Het programma ATRIAS is geïdentificeerd als een risico, niet
enkel voor Sibelga maar voor alle netbeheerders van gas en
elektriciteit in België. Het staat in dit rapport vermeld onder
punt 4.3. 'Technische en operationele risico's' van hoofdstuk
4. 'Risico’s en onzekerheden' (zie hiervoor).

0,0 M€

3.3. Derde investeerder(s)

0,0 M€

Nu de privévennootschap Electrabel zich op 31 december 2012
uit de intercommunale heeft teruggetrokken, zetten de gewijzigde Sibelga-statuten de deur open voor een of meer derde
investeerders, ten belope van hoogstens 30% van het maatschappelijk kapitaal. Op korte termijn zal dit echter niet het
geval zijn.

- 60,0 M€

Cashflow 'financieringsactiviteiten'

Reserves – dotaties
– opnemingen

0,0 M€
0,0 M€

Kapitaalsubsidies
Langlopende schulden – stijging
– terugbetaling
Uitbetaalde dividenden

0,0 M€
- 9,5 M€

De geassocieerde overheden zullen hoe dan ook een participatie van minstens 70% van het maatschappelijk kapitaal behouden.

- 42,4 M€

CASHFLOW
'FINANCIERINGSACTIVITEITEN' = (C)

- 51,9 M€

NETTO CASHFLOW = (A) + (B) + (C)

+ 8,7 M€

Liquide middelen en geldbeleggingen
Begin van de periode = (D)
Einde van de periode = (F)
Delta = (F) – (D)

Het regelgevingskader van het afgesloten boekjaar blijft van
toepassing voor boekjaar 2019. Vanaf 2018 zijn er contacten
met regulator Brugel met het oog op het vastleggen van het
nieuwe regelgevingskader dat in de volgende tariefperiode
2020-2024 van toepassing zal zijn. Het tariefvoorstel dat in dat
nieuwe kader past, moet voor eind 2019 voltooid zijn.
3.2. Programma atrias

'INVESTERINGSACTIVITEITEN' = (B)

– vermindering

3. Aanwijzingen over de omstandigheden die
een ingrijpende invloed kunnen hebben op de
verdere ontwikkeling van de vennootschap

2,4 M€

CASHFLOW

Kapitaal – verhoging

Nihil.

3.1. H
 eronderhandeling van
het regelgevingskader

CASHFLOW
'OPERATIONELE ACTIVITEITEN' = (A)

2. G
 egevens over belangrijke gebeurtenissen die
plaatsvonden na afsluiting van het boekjaar

38,5 M€
47,2 M€
+ 8,7 M€

3.4. Verbetering van de balansstructuur
In het huidige regelgevingskader meet de coëfficiënt S van de
billijke vergoeding de verhouding tussen het eigen vermogen
en de belegde kapitalen. Momenteel bedraagt hij 72,91%
voor de activiteiten 'elektriciteit' en 70,04% voor de activiteiten 'gas'. Het is niet uitgesloten dat die coëfficiënt S evolueert
naar 40% afhankelijk van de fiscale en regulatoire context.
De impact zal drieledig zijn:
• e en vermindering van de enveloppe voor de billijke vergoeding in absolute waarde;
• e en stijging van het vergoedingspercentage op het eigen
vermogen;
• een verhoging van de rentelasten.
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Naast de fiscale en regulatoire context zal die evolutie ook
afhangen van de komst van een derde investeerder (zie hiervoor), maar ook, voor Sibelga, van de voorwaarden tot herfinanciering van haar activiteiten en, voor Interfin, van mogelijke
alternatieve beleggingsopportuniteiten.
3.5. Risico’s en onzekerheden
Het hoofdstuk 'Risico's en onzekerheden' hierboven bevat ook
aanwijzingen over de omstandigheden die een ingrijpende
invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van de
onderneming.

4. A
 anwijzingen in verband met activiteiten
inzake onderzoek en ontwikkeling.
Nihil.

5. A
 anwijzingen inzake het bestaan van
bijkantoren van de vennootschap
Nihil.
6. De balans toont een uitgesteld verlies waarbij

de resultatenrekening gedurende twee
opeenvolgende boekjaren een verlies over
het boekjaar laat zien.
Nihil.

7. Alle gegevens die volgens het wetboek in
dit verslag moeten worden opgenomen
Nihil.

8. A
 anwending van financiële instrumenten
door de vennootschap
De intercommunale, die tijdens het boekjaar nog over thesaurieoverschotten beschikte, heeft een beleid van 'goede huisvader' gevolgd dat erin bestaat die overschotten te beleggen in
thesaurie- of obligatiebeveks waarvan het risico uiterst beperkt
is (rating AAA of AA) of in termijnrekeningen.
Daarmee is onze toelichting bij de jaarrekening 2018 afgerond.
Tot slot verzoeken wij u om de jaarrekening zoals die u is voorgelegd goed te keuren.
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VI. BESTUUR EN TOEZICHT
1. Verkiezingen
Er dient te worden overgegaan tot:
-
de verkiezing van een bestuurder, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door mevrouw Khadija
TAMDITI, ontslagnemend. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek
heeft de heer Abdellah ACHAOUI, aangeduid om haar te
vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurster, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Guillebert
DE FAUCONVAL, ontslagnemend. De gemeente WatermaalBosvoorde heeft mevrouw Cathy CLERBAUX, aangeduid om
hem te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurster, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Didier
MOLDERS, ontslagnemend. De gemeente Oudergem heeft
mevrouw Valérie COPS, aangeduid om hem te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurster, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Rachid
BARGHOUTI, ontslagnemend. De gemeente Vorst heeft
mevrouw Caroline DUPONT, aangeduid om hem te
vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurster, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door mevrouw AnneRosine DELBART ontslagnemend. De gemeente Elsene heeft
mevrouw Audrey LHOEST, aangeduid om haar te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurder, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Quentin
DEVILLE, ontslagnemend. De gemeente Sint-LambrechtsWoluwe heeft de heer Michaël LORIAUX, aangeduid om
hem te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurder, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door mevrouw
Shazia MANZOOR, ontslagnemend. De gemeente Sint-JansMolenbeek heeft de heer Leonidas PAPADIZ, aangeduid om
haar te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurder, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Michel
VANDERCAM, ontslagnemend. De gemeente Sint-PieterWoluwe heeft de heer Alexandre PIRSON, aangeduid om
hem te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurder, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Patrick
DEBOUVERIE, ontslagnemend. De gemeente Sint-Gillis
heeft de heer Jos RAYMENANTS, aangeduid om hem te
vervangen;
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-
de verkiezing van een bestuurster, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Pierre
LARDOT, ontslagnemend. De gemeente Elsene heeft
mevrouw Noémie ROGER, aangeduid om hem te vervangen;
-
de verkiezing van een bestuurster, die het mandaat zal
voltooien dat voorheen bekleed werd door de heer Jean-Paul
VAN LAETHEM, ontslagnemend. De gemeente Ganshoren
heeft mevrouw Youssra SELLASSI, aangeduid om hem te
vervangen.
Er dient ook te worden overgegaan tot de herverkiezing of de
vervanging van het bureau Ernst & Young', commissaris-revisor,
waarvan het mandaat eindigt na deze Algemene vergadering.
Dat mandaat, dat op die manier wordt toegekend, zal met
onmiddellijke ingang eindigen na de zitting van de Algemene
vergadering in 2022.
Voorts zal u gevraagd worden om, naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en bijgevolg
van de installatie van de nieuwe gemeenteraden, de leden
van de Raad van Bestuur te verkiezen, op voordracht van de
gemeenteraden van de geassocieerde gemeenten, voor de
periode die loopt tot de Algemene vergadering van 2025,
datum waarop de aldus toegewezen mandaten ten einde
lopen.

2. Kwijting
Wij verzoeken u om via een bijzondere stemming kwijting te
verlenen aan uw bestuurders en de commissaris-revisor voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.
Brussel, 6 mei 2019
De Raad van bestuur
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Verslag van de commissaris
aan de algemene vergadering van Sibelga cvba over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2018
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de balans op
31 december 2018, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en over de toelichting
(alle stukken gezamenlijk de 'Jaarrekening') en omvat tevens
ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving
gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.
Wij werden als commissaris benoemd door de algemene
vergadering op 20 juni 2016, overeenkomstig het voorstel
van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het
auditcomité. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de Jaarrekening
afgesloten op 31 december 2018. We hebben de wettelijke
controle van de Jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd
gedurende 6 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de Jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de Jaarrekening van Sibelga cvba (de 'Vennootschap'), die de balans op
31 december 2018 omvat, alsook de resultatenrekening van
het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een
balanstotaal van € 1 355 016 808 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 42 696 074.
Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld
van het vermogen en van de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2018, alsook van haar resultaten
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming
met de International Standards on Auditing ('ISA’s'). Onze
verantwoordelijkheden uit hoofde van die standaarden zijn
nader beschreven in het gedeelte "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de Jaarrekening" van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor
de controle van de Jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Kernpunten van de controle
De kernpunten van onze controle zijn betreffen die aangelegenheden die volgens ons professioneel oordeel het meest
significant waren bij onze controle van de Geconsolideerde
Jaarrekening van de huidige verslagperiode.
Deze aangelegenheden werden behandeld in de context van onze
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening als een geheel en bij
het vormen van ons oordeel hieromtrent en derhalve formuleren wij geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden.
Berekeningsmethode van de billijke vergoeding
Beschrijving van het kernpunt van onze controle
Zoals beschreven in het jaarverslag, wordt het netto resultaat van het boekjaar bepaald door toepassing van de berekeningsmethode zoals opgelegd door de regionale regulator
Brugel (het 'tariefmechanisme').
Dit tariefmechanisme is gebaseerd op berekeningsmethodes die
complex zijn en die het gebruik vereisen van parameters (zoals
de gemiddelde interest 'OLO', de Betafactor, de liquiditeitspremie, de toepassing van een coëfficiënt die berekend is op basis
van het eigen vermogen), en van boekhoudgegevens van de
gereguleerde activiteiten (het gereguleerd actief, het gereguleerd eigen vermogen, investeringen en verkregen subsidies).
Het tariefmechanisme maakt een onderscheid tussen kosten
en opbrengsten op basis van de controle dat de Vennootschap heeft over deze kosten en opbrengsten in elk van de
sectoren (gas en elektriciteit). De afwijkingen in gereguleerde
kosten en opbrengsten, gekwalificeerd als 'niet-beheersbaar',
worden volledig geïncorporeerd in toekomstige tarieven. De
elementen gekwalificeerd als 'beheersbaar' zijn deze waarover de Vennootschap controle heeft, en waarbij afwijkingen
(gedeeltelijk) ten laste of ten bate komt van de leden van de
coöperatieve vennootschap.
Daarom is de berekeningsmethode van het netto resultaat
van de Vennootschap complex en behoeft ze inschattingen
van het management, meer bepaald met betrekking tot het
gebruik van correcte boekhoudgegevens, operationele data,
parameters en formules zoals opgelegd door de regulator. Het
gebruik van foutieve boekhoudkundige en operationele data
kan een significante impact hebben op het netto resultaat van
de Vennootschap.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden
van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Samenvatting van de uitgevoerde controle procedures

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis van ons oordeel.

• Evaluatie van de opzet en het testen van de werking van de
voornaamste interne controles met betrekking tot de bere-

Onze controleprocedures omvatten onder andere het volgende:
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kening van het netto resultaat, met inbegrip van de controles met betrekking tot de volledigheid en accuraatheid van de
gebruikte data in de berekeningen alsook de voornaamste
controles betreffende op de gepaste goedkeuring van de
activatie, de overeenstemming met de voorwaarden voor
activatie van de waarderingsregels, de correcte presentatie
van uitgaven als investeringen (CAPEX) of als operationele
kosten (OPEX), beoordelingscontroles van het management
over het investeringsproces;
• Uitvoeren van substantieve analytische procedures op investeringen (CAPEX) en diensten en diverse goederen (OPEX)
door vergelijking van de cijfers van huidig boekjaar met de
gebudgetteerde cijfers zoals goedgekeurd door de regulator;
• Testen van een steekproef van investeringen in materiële
vaste activa en evalueren of de uitgaven voldoen aan de
voorwaarden voor activering onder het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en aan de
waarderingsregels van de Vennootschap;
• Testen van een steekproef van boekhoudkundige transacties van de resultatenrekening om te evalueren of deze
transacties voldoen aan de classificatie als 'beheersbare/
niet-beheersbare' kosten;
• Uitvoeren van onafhankelijk herberekeningen van het netto
resultaat van de sectoren (gas en elektriciteit) op basis van
onderliggende interne documentatie en extern beschikbare
informatie, en rekening houdend met de formules zoals
beschreven in het tariefmechanisme;
• Het lezen en evalueren van de boekhoudkundige effecten
van communicaties en beslissingen genomen door de regulator Brugel;
• Evaluatie van de toereikendheid van de betreffende informatie in het jaarverslag die door de Raad van bestuur voorbereid is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor
het opstellen van de Jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van
de Jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel alsook een systeem van interne beheersing dat
het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van
de Geconsolideerde Jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
In het kader van de opstelling van de Jaarrekening, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van
de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit
te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en
het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling tenzij het
bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te
vereffenen of om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle
over de Jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate
van zekerheid over de vraag of de Jaarrekening als geheel geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag
waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat
een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een
afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers
op basis van de Jaarrekening, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s,
passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven
wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking
het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten,
omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van het systeem van interne beheersing;
• Het verkrijgen van inzicht in het systeem van interne beheersing dat relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op
het geven van een oordeel over de effectiviteit van het systeem van interne beheersing van de Vennootschap;
• Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
• Het concluderen van de aanvaardbaarheid van de door het
bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling, en
op basis van de verkregen controle-informatie, concluderen of
er een onzekerheid bestaat met betrekking tot gebeurtenissen
of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar
continuïteit te handhaven. Indien we besluiten dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de
Jaarrekening of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om
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ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
controle-informatie die verkregen is tot op de datum van ons
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteit van
de Vennootschap niet langer gehandhaafd kan worden;
• Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en
inhoud van de Jaarrekening, en of deze Jaarrekening, de
onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op
een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het auditcomité binnen het bestuursorgaan, onder meer over de geplande reikwijdte en de timing
van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing die we identificeren tijdens onze controle.
We verstrekken aan het auditcomité binnen het bestuursorgaan een verklaring dat we de relevante deontologische vereisten inzake onafhankelijkheid naleven en we melden hierin
alle relaties en andere aangelegenheden die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid zouden kunnen beïnvloeden, alsook, voor
zover van toepassing, de bijbehorende maatregelen die we
getroffen hebben om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Aan de hand van de aangelegenheden die met het auditcomité binnen het bestuursorgaan besproken worden, bepalen
we de aangelegenheden die het meest significant waren bij
de controle van de Jaarrekening over de huidige periode en
die daarom de kernpunten van onze controle uitmaken. Wij
beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het
openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door
wet- of regelgeving

Verslag betreffende de overige door weten regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en
de inhoud van het jaarverslag, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing
zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de Vennootschap.
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de Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit
jaarverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 95 en 96 van
het Wetboek van vennootschappen, anderzijds.
In de context van onze controle van de Jaarrekening, zijn wij
tevens verantwoordelijk voor het overwegen, op basis van de
kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist
vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van materieel belang te melden. Verder drukken wij geen
enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
• Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen
opdrachten verricht die onverenigbaar zijn met de wettelijke
controle van de Jaarrekening en zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
• De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de Jaarrekening
bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting
bij de Jaarrekening.
Andere vermeldingen
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang,
werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België
van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.
• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen
die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen en die in ons verslag
zouden moeten vermeld worden.
• Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring
aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014.
Diegem, 6 mei 2019

Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van
vennootschappen en de statuten te verifiëren, alsook verslag
over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, stemt dit jaarverslag overeen met

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Vincent Etienne
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA
19VE0103
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Jaarrekening
BAlanS
Activa

Codes

2018

2017

EUR

EUR

Vaste activa

21/28

1 204 181 083,44

1 201 564 095,91

III.

22/27

1 200 143 006,87

1 197 526 749,34

IV.

Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen

22

65 843 726,39

66 610 503,25

B. Installaties, machines en uitrusting

23

1 094 083 036,65

1 097 113 829,89

C. Meubilair en rollend materieel

24

40 043 063,24

33 624 165,79

E. Overige materiële vaste activa

26

173 180,59

178 250,41

Financiële vaste activa

28

4 038 076,57

4 037 346,57

280/1

4 018 873,24

4 018 873,24

280

4 018 873,24

4 018 873,24

282/3

3 100,00

3 100,00

A. Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
B. O
 ndernemingen waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat
1. Deelnemingen
C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten

Vlottende activa
VI.

Voorraden en bestellingen in uitvoering
A. Voorraden

282

3 100,00

3 100,00

284/8

16 103,33

15 373,33

284

288,33

288,33

285/8

15 815,00

15 085,00

29/58

150 835 724,77

138 635 077,08

3

12 318 165,45

12 176 875,54

30/36

12 318 165,45

12 176 875,54

30/31

12 318 165,45

12 176 875,54

40/41

88 254 857,39

85 986 060,75

A. Handelsvorderingen

40

74 277 183,31

73 729 344,24

B. Overige vorderingen

41

13 977 674,08

12 256 716,51

50/53

13 000 000,00

18 525 000,00

B. Overige beleggingen

51/53

13 000 000,00

18 525 000,00

IX.

Liquide middelen

54/58

34 175 520,43

20 011 850,55

X.

Overlopende rekeningen

490/1

3 087 181,50

1 935 290,24

1 355 016 808,21

1 340 199 172,99

1. Grond- en hulpstoffen
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

VIII. Geldbeleggingen

Totaal der activa
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Toelichting van de activa
III. Materiële vaste activa
	Deze rubriek omvat de waarde van
de materiële vaste activa, na aftrek
van de tussenkomsten van de cliënteel
en van de afschrijvingen.

IV. Financiële vaste activa
A.1. Verbonden ondernemingen –
Deelnemingen
	Inschrijving op 189 aandelen van het
maatschappelijk kapitaal van de maatschappij Brussels Network Operations
B.1. Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat –
Deelnemingen
	Inschrijving op 62 aandelen van
het maatschappelijk kapitaal van
de onderneming Atrias.
C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
Inschrijving op een aandeel van Laborelec.
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
Diverse waarborgen.

VI.	Voorraden en bestellingen
in uitvoering
A. Voorraden – Grond- en hulpstoffen
	Valorisatie van de magazijnvoorraad gelegen
aan de Werkhuizenkaai.

VII. Vorderingen op ten
hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
- Vorderingen voor de activiteit
« Acces & Transit » (€ 57 679 619,12 /
€ 55 919 988,13).
- Vorderingen voor energieleveringen
elektriciteit en gas, voor de verhuur van
radiators, voor werken en diversen
(€ 5 850 984,63 / € 5 083 823,55).
- Dubieuze vorderingen voor energieleveringen elektriciteit en gas, voor de verhuur
van radiators, voor werken en diversen
(€ 36 055 637,34 / € 37 601 329,66).
- Waardevermindering op oninbare
schuldvorderingen (€ - 25 530 796,53 /
€ - 24 909 752,06).
- Verschillende nog te regulariseren bedragen
(€ 221 738,75 / € 33 954,96).

B. Overige vorderingen
- Inkohiering voor de financiering van de
Openbaredienstverplichtingen krachtens
artikel 26 van de Ordonnantie Elektriciteit
van 19 juli 2001 en artikel 20 septiesdecies
van de Ordonnantie Gas van 1 april 2004
(€ 4 536 176,80 / € 4 344 567,24).
- Nog te recupereren btw-bedrag
(€ 1 850 944,83 / € 1 067 052,12).
- Regularisatie van de fiscale last op het resultaat
(€ 0,00 / € 1 949 599,33).
- Voorschotten van fondsen toegekend aan
de vennootschap Atrias (€ 4 796 922,54 /
€ 4 356 155,62).
- Voorschotten van fondsen toegekend aan
Leefmilieu Brussel in het kader van de projecten
SolarClick (€ 2 173 700,64 / € 0,00).
- Vorderingen voor schade veroorzaakt aan
het net (€ 475 982,76 / € 419 634,99).
- Dubieuze schuldvorderingen betreffende de
schadegevallen (€ 100 817,06 / € 102 649,50).
- Waardevermindering op oninbare schuldvorderingen schadegevallen (€ - 99 177,49 /
€ - 99 177,49).
- Bedragen van te ontvangen exploitatiesubsidies
(€ 0,00 / € 111 817,57).
- Federale bijdrage, te recupereren bij de CREG
(€ 140 408,85 / € 0,00).
- Diverse nog te recupereren bedragen
(€ 1 898,09 / € 4 417,63).

VIII. Geldbeleggingen
B. Overige beleggingen
Situatie van de beleggingen bij banken.

IX. Liquide middelen
	Situatie van de zichtrekeningen geopend
bij diverse banken.

X. Overlopende rekeningen
- Over te dragen lasten
(€ 1 638 693,45 / € 153 171,10)
- Verworven opbrengsten
(€ 1 448 488,05 / € 1 782 119,14).
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Passiva
2018

2017

EUR

EUR

10/15

858 328 628,78

858 360 490,41

10

580 000 000,00

580 000 000,00

100

580 000 000,00

580 000 000,00

Codes

Eigen vermogen
I.

Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal

III.

Herwaarderingsmeerwaarden

12

208 064 411,52

214 759 374,92

IV.

Reserves

13

68 625 876,35

61 930 912,95

A. Wettelijke reserve

130

200 000,00

200 000,00

B. Onbeschikbare reserves

131

68 425 876,35

61 730 912,95

1311

68 425 876,35

61 730 912,95

15

1 638 340,91

1 670 202,54

16

22 224 881,89

29 168 693,65

160/5

21 536 695,03

28 467 123,25

163

2 422 508,25

2 434 438,70

164/5

19 114 186,78

26 032 684,55

168

688 186,86

701 570,40

17/49

474 463 297,54

452 669 988,93

17

113 883 666,59

117 611 964,74

170/4

100 000 000,00

100 000 000,00

171

100 000 000,00

100 000 000,00

D. Overige schulden

178/9

13 883 666,59

17 611 964,74

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

121 098 549,51

128 111 375,25

4 381 551,35

10 102 213,90

2. Andere
VI.

Kapitaalsubsidies

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten
4. Milieuverplichtingen
5. Overige risico's en kosten
B. Uitgestelde belastingen

Schulden
VIII. Schulden op meer dan één jaar
A. Financiële schulden
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
IX.

A. S chulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen

42

C. Handelsschulden

44

58 354 846,61

60 390 614,66

440/4

58 354 846,61

60 390 614,66

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

10 093,25

9 387,25

E. Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

45

382 257,70

823 706,02

1. Belastingen

450/3

382 257,70

823 706,02

F. Overige schulden

47/48

57 969 800,60

56 785 453,42

Overlopende rekeningen

492/3

239 481 081,44

206 946 648,94

1 355 016 808,21

1 340 199 172,99

1. Leveranciers

X.

Totaal der passiva
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Toelichting van de passiva
I. Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
	Nominale waarde van het maatschappelijk
kapitaal, vertegenwoordigd door
2 170 000 / 2 170 000 maatschappelijke
aandelen A (€ 217 000 000,00 /
€ 217 000 000,00) en 3 630 000 /
3 630 000 maatschappelijke aandelen E
(€ 363 000 000,00 / € 363 000 000,00).

III. Herwaarderingsmeerwaarden
	Meerwaarden ingevolge de herwaardering
van de boekwaarde van de materiële vaste
activa.

IV. Reserves
A. Wettelijke reserve
	Reserve aangelegd overeenkomstig
artikel 428 van het wetboek van de
vennootschappen en beperkt tot 10 %
van het vaste gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal.
B.2. Onbeschikbare reserves – Andere
	Reserves aangelegd als toepassing van de
afwijking inzake de herwaardering van de
materiële vaste activa, die overeenstemt met
de afschrijving betreffende de meerwaarde
van deze vaste activa, alsook de
herwaarderingsmeerwaarden van
de gesloopte installaties.

VI. Kapitaalsubsidies
Subsidies ontvangen voor investeringen.

VII. V
 oorzieningen en uitgestelde
belastingen
A. Voorzieningen voor risico's en kosten
4. Milieuverplichtingen
	Voorziening aangelegd om de
saneringskosten van diverse sites te dekken.
5. Overige risico's en kosten
- Voorzieningen aangelegd als toepassing
van de aanbeveling van het Controlecomité
c.c.(g) 2003/13 van 12/03/2003 (€ 0,00 /
€ 5 583 116,39).
- Voorzieningen « Rest-term » bestemd om
het verschil te dekken tussen de
reconciliatie en de allocatie van de
verdeelde volumes, waarbij deze ten laste
zijn van de DNB (€ 17 912 143,15 /
€ 19 167 571,21).
- Voorzieningen aangelegd om de risico’s
te dekken van defecten in de verschillende
warmtekrachtkoppelingsinstallaties
(€ 1 153 868,63 / € 1 215 821,95).
- Voorziening aangelegd om de
vergoedingen te dekken voor de hinder,
ondervonden door de zelfstandigen tijdens
werken (€ 48 175,00 / € 66 175,00).

B. Uitgestelde belastingen
	Belastingaandeel op de subsidies in kapitaal
ontvangen voor investeringen.

VIII. Schulden op meer dan één jaar
A. Financiële schulden
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen
	Obligatie-uitgifte voor een bedrag van
100.000.000,00 € op 23/05/2013 voor
een duur van 10 jaar.
D. Overige schulden
	Kredietlijn die de vooraf betaalde
pensioenkapitalen dekt (€ 13 828 813,29 /
€ 17 557 111,44) alsook borgsommen,
ontvangen in contanten (€ 54 853,30 /
€ 54 853,30).

IX. Schulden op ten hoogste één jaar
A. Schulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen
	Vóór 31 december van het volgende
boekjaar terug te betalen bedragen:
- op de leningen op lange termijn
toegekend door Belfius (€ 653 253,20 /
€ 3 670 119,22);
- op de leningen op lange termijn toegekend
door de KBC (€ 0,00 / € 2 092 767,08);
- op de kredietlijn die de vooraf betaalde
pensioenkapitalen dekt (€ 3 728 298,15 /
€ 4 339 327,60).
C.1. Handelsschulden – Leveranciers
	Facturen en creditnota’s voor
investeringsuitgaven, bedrijfskosten,
aankoop van materiaal en benodigdheden
alsook van diversen die nog te betalen zijn.
D. Ontvangen vooruitbetalingen
op bestellingen
	Ontvangen voorschotten voor
energieverbruik bij kermissen en festiviteiten.
E.1. Schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten – Belastingen
	Deze rubriek omvat de regularisering van de
fiscale last op het resultaat (€ 371 307,57 /
€ 818 098,50), belastingen (€ 2 154,55 /
€ 0,00) en de nog te betalen
energiebijdragen (€ 8 795,58 / € 5 607,52).

F. Overige schulden
Komen onder deze rubriek voor:
-d
 e nog aan de vennoten te betalen
dividenden (€ 42 696 074,38 /
€ 42 406 932,97);
-h
 et saldo van de nog aan de gemeenten
te betalen wegenisvergoeding
(€ 7 501 576,16 / € 7 671 970,87);
-h
 et saldo van de opbrengst van de
« bijdrage artikel 26 » van de Ordonnantie
Elektriciteit van 19 juli 2001 en van de
« bijdrage artikel 20 septiesdecies » van
de Ordonnantie Gas van 1 april 2004, nog
te betalen aan het BIM (€ 6 094 118,80 /
€ 5 437 945,52);
-d
 iverse nog te betalen bedragen
(€ 1 678 031,26 / € 1 268 604,06).

X. Overlopende rekeningen
Deze post omvat:
-d
 e provisies voor financiële kosten
(€ 1 963 571,74 / € 2 005 139,65);
-d
 e saldo’s van de niet-beheersbare kosten
voor de afgelopen boekjaren (bonus-malus
regulator) (€ 236 173 460,93 /
€ 202 305 045,25);
-d
 iverse nog te regulariseren bedragen
(€ 1 344 048,77 / € 2 636 464,04).
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RESULTATENREKENING
2018

2017

EUR

EUR

70/76A

338 671 190,71

342 582 278,85

A. Omzet

70

312 511 803,30

321 334 882,75

D. Andere bedrijfsopbrengsten

74

20 559 652,12

21 207 448,52

76A

5 599 735,29

39 947,58

60/66A

-276 731 172,39

-275 220 048,89

60

30 301 005,25

30 938 649,54

600/8

30 594 494,67

33 108 151,07

609

-293 489,42

-2 169 501,53

B. Diensten en diverse goederen

61

181 077 654,43

179 761 603,29

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

24 747,99

24 335,34

630

57 399 171,49

55 719 490,80

631/4

773 243,98

-3 848 458,29

F. Voorzieningen voor risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/8

-1 335 381,38

4 604 054,76

G. Andere bedrijfskosten

640/8

8 482 533,32

7 986 742,51

66A

8 197,31

33 630,94

61 940 018,32

67 362 229,96

431 948,24

230 889,89

Codes
I.

Bedrijfsopbrengsten

E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
II.

Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Aankopen
2. voorraden (toename -, afname +)

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa
E. Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen
(toevoeging +, terugneming -)

I. Niet-recurrente bedrijfskosten
III.

Bedrijfswinst

IV.

Financiële opbrengsten

75/76B

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

1 011,89

1 903,33

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

112 551,31

94 072,88

752/9

318 385,04

133 917,03

0,00

996,65

65/66B

-3 344 554,03

-3 422 940,05

650

3 312 911,19

3 403 542,82

652/9

26 463,08

14 217,47

C. Andere financiële opbrengsten
D. Niet-recurrente financiële opbrengsten
V.

Financiële kosten
A. Kosten van schulden
C. Andere financiële kosten
D. Niet-recurrente financiële kosten

VI.

66B

5 179,76

5 179,76

59 027 412,53

64 170 179,80

780

48 913,59

56 023,66

67/77

-16 380 251,74

-21 819 270,49

670/3

16 380 251,75

21 819 270,49

77

-0,01

0,00

Winst van het boekjaar vóór belasting

VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
VIII. Belastingen op het resultaat
A. Belastingen
B. Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
IX.

Winst van het boekjaar

42 696 074,38

42 406 932,97

XI.

Te bestemmen winst van het boekjaar

42 696 074,38

42 406 932,97
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RESULTAATVERWERKING
2018

2017

EUR

EUR

Te bestemmen winst

42 696 074,38

42 406 932,97

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

42 696 074,38

42 406 932,97

694/7

-42 696 074,38

-42 406 932,97

694

-42 696 074,38

-42 406 932,97

Codes
A.
F.

Uit te keren winst
1. Vergoeding van het kapitaal
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Analyse van de resultaten
2018

2018

215 875 302,76

122 610 934,02

206 168 674,93

119 381 337,79

215 875 302,76

122 610 934,02

206 168 674,93

119 381 337,79

-87 410 227,55

-50 856 365,10

-87 549 521,79

-48 877 080,94

Onderhoud

-12 632 882,05

-7 149 328,12

-12 294 477,03

-6 673 194,65

Technische diensten

-31 864 451,87

-20 509 309,46

-30 732 501,53

-18 868 702,06

Algemene diensten
(pensioenen niet inbegrepen)

-37 951 919,39

-23 414 161,69

-40 188 074,57

-24 696 113,20

Klantendiensten en commerciële diensten

-3 110 620,20

-1 896 147,91

-2 880 755,58

-1 899 402,72

Logistieke diensten

-4 574 692,41

-2 753 977,54

-4 278 560,94

-2 603 483,75

Systeembeheer

-6 861 179,25

-5 487 462,52

-6 720 454,74

-5 373 391,97

Meet- en telactiviteiten

-5 509 876,64

-3 379 225,66

-5 963 679,18

-3 655 788,86

Wegenisvergoedingen

-23 440 431,23

-12 229 575,92

-23 246 800,63

-11 963 738,14

Diverse vergoedingen

-1 224 556,91

-358 375,94

-1 328 044,60

-400 819,11

Compensatie van netverliezen

-2 600 720,70

0,00

-3 766 761,69

0,00

-695 570,71

-68 374,61

-703 323,85

-49 683,19

43 056 673,81

26 389 574,27

44 553 912,55

27 307 236,71

-34 612 111,24

-23 484 971,53

-33 816 166,34

-23 207 378,15

-3 817 752,43

-2 339 912,78

-4 135 251,18

-2 534 508,66

-28 471 328,48

-1 924 482,02

-25 392 642,35

-1 786 084,04

50 500,64

-61 955,93

92 360,37

35 154,78

-11 265 683,32

-22 602 732,36

-324 541,30

-11 551 217,35

0,00

1 050 036,51

0,00

1 072 629,72

Elektriciteit
EUR

Gas
EUR

2017

Elektriciteit
EUR

2017

Gas
EUR

Activiteit gas- en
elektriciteitsdistributie
(Opbrengsten + / Kosten -)
Bedrijfsopbrengsten
Netvergoedingen DNB
Distributiekosten

Werken voor rekening van derden
Gerecupereerde en overgedragen kosten
Afschrijvingen en buitengebruikstellingen
(gereguleerd)
Pensioenen (kapitaal en rente)
Openbaredienstverplichtingen (ODV)
Niet-gereguleerde activiteiten
Tarifaire saldo's
Diverse opbrengsten en kosten
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2018

2018

-1 998 135,00

-1 303 540,96

-2 070 798,99

-1 295 746,20

-1 998 135,00

-1 303 540,96

-2 070 798,99

-1 295 746,20

Niet-recurrent resultaat

-10 883 683,60

2 433 850,81

-13 823 050,72

-4 025 971,21

Belastingen

-11 910 157,13

-6 381 510,93

-13 946 931,63

-10 006 333,77

Winst van het boekjaar

25 556 724,65

17 139 349,73

25 202 131,00

17 204 801,97

Te verdelen winst

25 556 724,65

17 139 349,73

25 202 131,00

17 204 801,97

Elektriciteit
EUR

Embedded costs
Interesten betreffende de leningen

Gas
EUR

2017

40

2017

Elektriciteit
EUR

Gas
EUR

Te verdelen totaal dividend

42 696 074,38

42 406 932,97

Dividend aan Interfin

42 695 530,22

42 406 393,75

544,16

539,22

Dividend aan de geassocieerde gemeenten
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TOELICHTING
Staat van de materiële vaste activa
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Terreinen en gebouwen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

100 210 524,35

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip
van de geproduceerde vaste activa

8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8171

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar

8191

769 513,25

100 980 037,60

8251P

1 076 400,52

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8211

Verworven van derden

8221

Afgeboekt

8231

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

8251

21 928,18
1 054 472,34

8321P

34 676 421,62

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8271

Teruggenomen

8281

Verworven van derden

8291

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8301

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

1 514 361,93

8321

36 190 783,55

(22)

65 843 726,39
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Codes

Boekjaar

42

Vorig boekjaar

Installaties, machines en uitrusting
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

1 613 630 544,06

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8162

46 486 153,27

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8172

9 004 046,44

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar

8192

1 651 112 650,89

8252P

213 702 811,24

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8212

Verworven van derden

8222

Afgeboekt

8232

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

8252

6 680 617,37
207 022 193,87

8322P

730 219 525,41

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8272

Teruggenomen

8282

Verworven van derden

8292

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8302

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

40 441 545,04

6 609 262,34

8322

764 051 808,11

(23)

1 094 083 036,65
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Meubilair en rollend materieel
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

77 319 223,24

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8163

15 116 042,59

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8173

5 842 939,97

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar

8193

86 592 325,86

8253P

85 983,78

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8213

Verworven van derden

8223

Afgeboekt

8233

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

8253

7 582,15

93 565,93

8323P

43 781 041,23

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8273

Teruggenomen

8283

Verworven van derden

8293

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8303

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

8 682 925,75

5 821 138,43

8323

46 642 828,55

(24)

40 043 063,24

Jaarrekening 2018 Sibelga

Codes

Boekjaar

44

Vorig boekjaar

Overige materiële vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195P

439 147,59

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8165

81 999,84

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8175

148 316,10

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

8195

372 831,33

8325P

260 897,18

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8275

Teruggenomen

8285

Verworven van derden

8295

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8305

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)

8315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde v.h. boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

65 375,37

126 621,81

8325

199 650,74

(26)

173 180,59
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Staat van de financiële vaste activa
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen - deelnemingen
en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391P

4 018 873,24

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8361

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8371

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

8391

4 018 873,24

(280)

4 018 873,24

Ondernemingen met deelnemingsverhouding deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8392P

3 100,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8362

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8372

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8392

3 100,00

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(282)

3 100,00

Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

288,33

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8373

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

288,33

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(284)

288,33

Andere ondernemingen - vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

285/8P

15 085,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

8583

1 675,00

Terugbetalingen

8593

945,00

Geboekte waardeverminderingen

8603

Teruggenomen waardeverminderingen

8613

Wisselkoersverschillen (+)/(-)

8623

Overige mutaties (+)/(-)

8633

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(285/8)

15 815,00
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Inlichtingen omtrent de deelnemingen
Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en
282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in
de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en,
zo het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke
rechten
rechtstreeks

dochters

Gegevens geput uit de laatst
beschikbare jaarrekening
Eigen vermogen

Nettoresultaat

Jaarrekening
per

Muntcode

189 97,93

31/12/2018

EUR

23 194,92

1 032,55

62 16,67

31/12/2018

EUR

18 600,00

0,00

Aantal

  %

  %

(+) of (-) (in eenheden)

1) brussels

network operations
008 Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
BE 0881 278 355
Werkhuizenkaai 16,
1000 Brussel, België
Vast

2) ATRIAS
008 Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
BE 0836 258 873
Galerij Ravenstein 4 bus 2,
1000 Brussel, België
Variabel
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Overige geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

53

13 000 000,00

18 525 000,00

13 000 000,00

18 525 000,00

Overige geldbeleggingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar

8687

meer dan één jaar

8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689
Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa, indien daaronder
een belangrijk bedrag voorkomt
1) Over te dragen kosten

1 638 693,45

2) Verworven opbrengsten

1 448 488,05

Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Staat van het kapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

(100)

580 000 000,00
580 000 000,00
Montants

Nombre d'actions

217 000 000,00

2 170 000,00

363 000 000,00

3 630 000,00

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
1) Aandelen A
2) Aandelen E
Aandelen op naam

8702

Gedematerialiseerde aandelen

8703

5 800 000,00

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting
Zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende
bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het
ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een
onderneming naar Belgisch recht betreft Aard Verbonden

Aangehouden maatschappelijke rechten
Aantal stemrechten
Aard

Verbonden aan effecten

Niel verbonden
aan effecten

%

1) Interfin CVBA
BE 0222.944.897
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel-stad, België

Aandelen
A en E

5 799 962

99,99

2) De 19 Brusselse gemeenten
BE 0000.009.797
Gemeentehuis 9999, 1000 Brussel-stad, België

Aandelen
A

38

0,01
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Voorzieningen voor overige risico's en kosten
Boekjaar

Uitsplitsing van de post 164/5 van de passiva indien
daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
1) Voorziening Rest-term

17 912 143,15

2) Voorziening warmtekrachtkoppeling

1 153 868,63

3) Andere

48 175,00

Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)
Codes

Boekjaar

8801

653 253,20

8841

653 253,20

8901

3 728 298,15

(42)

4 381 551,35

8802

100 000 000,00

8822

100 000 000,00

8902

10 769 434,92

8912

110 769 434,92

8903

3 114 231,67

8913

3 114 231,67

Codes

Boekjaar

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd
van meer dan een jaar, naar gelang hun resterende looptijd
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen"
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige schulden
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar"
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan
één jaar doch hoogstens 5 jaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen (posten 450/3 en 178/9 van de passiva)
Vervallen belastingschulden

9072

Niet-vervallen belastingschulden

9073

10 950,13

450

371 307,57

Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 178/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9077

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
1) Bonus/malus regulator

236 173 460,93

2) Financiële lasten op schulden

1 963 571,74

3) Andere

1 344 048,77
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Bedrijfsresultaten
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

1) Elektriciteit

211 666 134,11

212 564 973,88

2) Gas

100 845 669,19

108 769 908,87

312 511 803,30

321 334 882,75

740

2 697 833,78

1 863 414,83

624

24 747,99

24 335,34

Geboekt

9110

152 199,51

254 992,49

Teruggenomen

9111

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt
1) België
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

Bedrijfskosten
Personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Op handelsvorderingen
Geboekt

9112

10 818 366,18

8 219 459,28

Teruggenomen

9113

10 197 321,71

12 322 910,06

Toevoegingen

9115

1 431 903,97

7 466 161,47

Bestedingen en terugnemingen

9116

2 767 285,35

2 862 106,71

640

129 934,49

98 359,35

641/8

8 352 598,83

7 888 383,16

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Kapitaalsubsidies

9125

116 446,68

108 800,22

Interestsubsidies

9126
201 938,36

25 116,81

Voorzieningen voor risico's en kosten

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere

Financiële resultaten
Recurrente financiële opbrengsten
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op
de resultatenrekening

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
1) Andere
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Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen

Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminde- ringen
op immateriële en materiële vaste activa

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

76

5 599 735,29

40 944,23

(76A)

5 599 735,29

39 947,58

5 595 046,84

38 810,7

4 688,45

1 136,88

760

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
bedrijfsrisico's en -kosten

7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële
vaste activa

7630

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

764/8

Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa

(76B)
761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële
risico's en kosten

7621

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten
Niet-recurrente bedrijfskosten

66

13 377,07

38 810,70

(66A)

8 197,31

33 630,94

8 197,31

33 630,94

5 179,76

5 179,76

5 179,76

5 179,76

660

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)

6620

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële
vaste activa

6630

Andere niet-recurrente bedrijfskosten

664/7

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten

6690

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

(66B)
661

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)

6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

6631

Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
financiële kosten (-)

996,65

769

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Niet-recurrente financiële kosten

996,65

668
6691
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Belastingen en taksen
Codes

Boekjaar

9134

16 374 632,11

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

9135

16 003 324,54

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

9136

Geraamde belastingsupplementen

9137

371 307,57

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

9138

5 619,64

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

9139

5 619,64

Geraamde belastingsupplementen of belastingsupplementen
waarvoor een voorziening werd gevormd

9140

Belastingen op het resultaat
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór
belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde
belastbare winst
1) Verworpen uitgaven

16 576 509,72

2) Bew op voorz., afschrijv. en belaste waardeverm

- 3 919 849,56

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen
op het resultaat van het boekjaar

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties

9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere
belastbare winsten

9142

Andere actieve latenties

9142

1) Belaste voorzieningen voor risico's en lasten

10 988 886,88

2) Belast wardevermind. op handelsvorderingen

7 372 965,22

Passieve latenties

9144

Uitsplitsing van de passieve latenties
1) Herwaarderingsmeerwaarden op mat.vaste activa

208 064 411,52

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aan de onderneming (aftrekbaar)

9145

77 993 246,94

74 631 984,63

Door de onderneming

9146

110 881 281,14

103 097 235,62

Bedrijfsvoorheffing

9147

12 911,74

43 671,62

Roerende voorheffing

9148

Belastingen op de toegevoegde waarde en
belastingen ten laste van derden
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Boekjaar

Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden
aan reeds gepresteerde verkopen of diensten
Waarborgen gegeven aan het Gewest

1 236 100,62

Waarborgen gegeven door diverse leveranciers

4 655 119,51

Waarborgen gegeven door diverse suppliers

991 508,00

Huurwaarborg

135 000,00

Waarborg Interfin voor pensioenlasten

29 960 150,28

Verbintenissen van klanten voor huur toestellen

212 282,90

Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen
Regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve
van de personeels- of directieleden
Beknopte beschrijving
Pensioenverbintenissen tegenover bestuurders en commissarissen van oude intercommunales

Betrekkingen met verbonden ondernemingen, en de ondernemingen waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

(280/1)

4 018 873,24

4 018 873,24

Deelnemingen

(280)

4 018 873,24

4 018 873,24

Achtergestelde vorderingen

9271

Andere vorderingen

9281
35 394,76

289 058,83

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa

Vorderingen

9291

Op meer dan één jaar

9301

Op hoogstens één jaar

9311

35 394,76

289 058,83

9351

26 156 668,84

22 578 796,78

Schulden
Op meer dan één jaar

9361

Op hoogstens één jaar

9371

26 156 668,84

22 578 796,78

Opbrengsten uit financiële vaste activa

9421

1 011,89

1 896,66

Opbrengsten uit vlottende activa

9431

Andere financiële opbrengsten

9441

Kosten van schulden

9461

Andere financiële kosten

9471

Financiële resultaten
40,63
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

(282/3)

3 100,00

3 100,00

Deelnemingen

(282)

3 100,00

3 100,00

Achtergestelde vorderingen

9272

Andere vorderingen

9282
4 818 565,27

4 362 224,74

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Financiële vaste activa

Vorderingen

9292

Op meer dan één jaar

9302

Op hoogstens één jaar

9312

4 818 565,27

4 362 224,74

9352

308 674,05

356 670,78

308 674,05

356 670,78

Schulden
Op meer dan één jaar

9362

Op hoogstens één jaar

9372

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de
aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen
van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:
1) Nihil

Financiele betrekkingen met
Codes

Boekjaar

Aan bestuurders en zaakvoerders

9503

40 624,80

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9504

5 102,04

9505

31 212,00

Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die
de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder
verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door
deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

De commissaris(sen) en de personen met wie
hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen)
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Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen)
verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten

95081

Belastingadviesopdrachten

95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95083

1 500,00

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van
het Wetboek van vennootschappen

Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om
de volgende reden :
- de onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt
In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:
Verwijzend naar artikel 113 $2- 2°, verklaren wij dat CVBA INTERFIN, die over 99,9993 % van de materiële aandelen beschikt
in het maatschappelijk kapitaal van Sibelga, door de methode van globale integratie , de gegevens van onze intercommunale
consolideert in haar geconsolideerde rekeningen.
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is verleend:
INTERFIN CVBA
BE 0222 944 897
Werkhuizenkaai 16,
1000 Brussel
België

Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming
of gemeenschappelijke dochteronderneming is
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming en de aanduiding of deze moederonderneming een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie
opgenomen is, opstelt en openbaar maakt :
INTERFIN CVBA
BE 0222 944 897
Werkhuizenkaai 16,
1000 Brussel
België

De moederonderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening opgesteld en openbaar gemaakt. De informatie handelt over het
grootste geheel van de ondernemingen.
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WAARDERINGSREGELS
1. Immateriele vaste activa
De ontwikkelings- of softwarekosten worden ten laste geboekt in
de loop van het boekjaar waarin zij werden betaald of aanvaard.

2. Materiële vaste activa
Gelet op de boekhoudkundige verplichtingen voortvloeiend uit
het bijzonder controlestelsel waaraan de bedrijven van onze
sector zijn onderworpen, heeft het Ministerie van Economische
zaken ons toegestaan, krachtens artikel 15 van de wet van
17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening
van de bedrijven, de rubrieken van de materiële vaste activa van
de balans aan te passen.

• 3% op de in post III B opgenomen posten, cabines en
stations,
• 3% op de in post III B opgenomen aansluitingen,
• 3% op de in post III B opgenomen niet-intelligente
meetapparaten gas,
• 6% op de in post III B opgenomen niet-intelligente
meetapparaten elektriciteit,
• 6,67% op de in post III B opgenomen meetapparaten
in de ontvangststations gas,
• 10% op de in post III B opgenomen overige vaste activa,
• 20% op het in post III C opgenomen rollend materieel,

Die wijziging bestaat hoofdzakelijk uit een transfer:

• 33,33% op de in post III C opgenomen IT- en
kantoorautomatiseringsapparatuur,

• van de burgerlijke bouwkunde, van rubriek 22 naar rubriek 23;

• 10% op de in post III C opgenomen overige vaste activa,

• van het gereedschap, van rubriek 23 naar rubriek 24;

• 20% op de in post III E opgenomen verhuurde radiatoren.

• van de woonhuizen, van rubriek 26 naar rubriek 22.
Aanschaffingswaarde
De materiële vaste activa worden geactiveerd op de balans tegen
hun aanschaffings- of kostprijs, of tegen hun inbrengwaarde.
Bijkomende kosten
De bijkomende kosten worden opgenomen in de aanschaffingswaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. Deze
kosten omvatten meer in het bijzonder de niet-aftrekbare btw op
de investeringen tot 30 juni 1980. De bijkomende kosten worden
afgeschreven in hetzelfde tempo als de installaties waarop ze
betrekking hebben.
Interventies van derden

Initieel verschil tussen de RAB en de boekwaarde van
de materiële vaste activa:
Tot eind 2009 werden de materiële vaste activa op het actief
van de balans gewaardeerd op basis van de boekwaarde (zijnde
de aanschaffingswaarde na aftrek van het afschrijvingsfonds),
geherwaardeerd in overeenstemming met de afwijking die op
22 november 1985 verkregen werd van het Ministerie van Economische Zaken.
De initiële waarde van de geïnvesteerde kapitalen (iRAB) werd
bepaald op basis van een technische inventaris van de materiële
vaste activa, gewaardeerd tegen hun economische waarde op
31 december 2001 voor de materiële vaste activa elektriciteit en op
31 december 2002 voor de materiële vaste activa gas.

De interventies van derden in de financiering van de materiële
vaste activa worden in mindering gebracht op de aanschaffingswaarden van deze activa. Zij worden bovendien afgetrokken van
de afschrijvingsgrondslag van de desbetreffende installaties.

De tariefbesluiten bepalen dat de RAB moet evolueren volgens de
onderstaande formule:

Afschrijvingen

De regulator eist de in de tariefvoorstellen ingevoerde RAB te allen
tijde in overeenstemming te kunnen brengen met de boekhoudkundige staten van de DNB’s.

De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode.
De af te schrijven installaties zijn de installaties die bestaan op
31 december van het boekjaar waarvan sprake.De volgende
afschrijvingspercentages moeten worden toegepast:
• 0% op de in post III A opgenomen terreinen,
• 3% op de in post III A opgenomen industriële gebouwen,
• 2% op de in post III A opgenomen andere constructies,
• 2% op de in post III B opgenomen laag- en
hoogspanningskabels, 				
• 2% op de in post III B opgenomen lage- en
middendrukleidingen, 				

RABn = iRAB + investeringen n – afschrijvingen n – buitengebruikstellingen n.

Sibelga heeft beslist de RAB vanaf 2010 in haar rekeningen te boeken en heeft daarom:
• de historische meerwaarden in haar rekeningen
geannuleerd,
• het verschil geboekt tussen de RAB en de (nietgeherwaardeerde) boekwaarde van de materiële vaste activa
op 31 december 2009. Dat verschil, RAB-meerwaarde
genoemd, wordt geboekt in rubrieken die losstaan van de
materiële vaste activa.
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Artikel 5 § 1 van het Koninklijk besluit van 2 september 2008
bepaalt dat het deel van de RAB-meerwaarde betreffende uitrustingen die buiten gebruik zijn gesteld in de loop van het desbetreffende jaar, jaarlijks in mindering moet worden gebracht van
de RAB. Deze vermindering van meerwaarde wordt in de kosten
opgenomen a rato van 2% per jaar in de eerste regulatoire periode
(2009-2012).

a) d
 e verplichte levering van gas en elektriciteit
aan de beschermde klanten

Sibelga heeft deze bepaling toegepast vanaf het boekjaar 2010 en
het afschrijvingspercentage werd op 2% gehandhaafd als gevolg
van de bevriezing van de tarieven voor 2013 en 2014.

• de markten en festiviteiten

Sinds 2015, volgt Sibelga de methodologie die is ingevoerd door
de Regulator Brugel die oplegt om de RAB-meerwaarde af te schrijven tegen het percentage van het onderliggend actief, overeenkomstig het boekhoudkundig recht.

3. Voorraden
De uitgaande voorraden worden gewaardeerd tegen de gewogen
gemiddelde prijs.
De voorraadartikelen waarvoor geen beweging werd geregistreerd
tijdens meer dan 12 maanden, worden systematisch onderzocht:
• als zij niet meer bruikbaar zijn, worden zij voor 100%
verschroot;
• als zij wel bruikbaar zijn, maar de voorraadhoeveelheid meer
dan 5 jaar verbruik bedraagt, ondergaan zij een
waardevermindering van minstens 50%.
In de andere gevallen behouden de voorraadartikelen hun oorspronkelijke waarde.

4. Vorderingen op ten hoogste één jaar
De vorderingen waaruit deze rubriek bestaat, worden opgenomen
tegen hun nominale waarde. Zij omvatten met name de van de cliënteel en van de gemeenten te ontvangen bedragen voor leveringen van energie, werken en diversen. Zij worden verminderd met
die vorderingen die als oninbaar worden beschouwd, met inbegrip
van de vorderingen betreffende gekende faillissementen.
Die oninbare schuldvorderingen leiden tot waardeverminderingen
die ten laste worden genomen via het debet van de resultatenrekening (Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en commerciële schuldvorderingen II/E). Wanneer een gedeelte
ervan later wordt geïnd, wordt het gerecupereerde bedrag geboekt
op de creditzijde van de resultatenrekening (Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en commerciële
schuldvorderingen II/E of Andere bedrijfsopbrengsten I/D).
Wat betreft de commerciële schuldvorderingen betreffende nevenactiviteiten van de hoofdactiviteit distributienetbeheer gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk:
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b) de gevallen van zegelverbreking
c) de fraudegevallen
d) andere bijzondere gevallen
• de verhuring van radiatoren

• de verbruiken zonder contract (buiten fraude en zegelverbreking)
• d
 e diverse prestaties (kleine werken), heeft Sibelga van de Dienst
Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken een ruling verkregen
die het mogelijk maakt de waardeverminderingen toe te passen
op die verschillende categorieën van schuldvorderingen.
Die ruling baseert zich op een methodologie die de fiscale aftrekbaarheid toestaat overeenkomstig de bepalingen van artikel 48
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) en van
de artikels 22, 23 en 27 van het uitvoeringsbesluit van het WIB
(KB/WIB).
De methodologie bestaat erin waardeverminderingen toe te passen per categorie van schuldvorderingen in functie van historische
statistische gegevens van oninbaarheid zoals genoteerd in de loop
van de boekjaren die het afgesloten boekjaar voorafgaan.
Dat percentage wordt elk jaar aangepast in functie van de gemeten realiteit.

5. Kapitaalsubsidies
De subsidies waaruit deze post bestaat, worden in hetzelfde tempo
afgeschreven als de installaties in de post Materiële vaste activa
waarvoor die subsidies verkregen werden.

6. Voorzieningen voor risico's en kosten
Deze voorzieningen worden aangelegd naargelang van de onderkende risico's en worden berekend overeenkomstig de door de
Raad van Bestuur genomen besluiten.

7. S
 chulden op meer dan één jaar
en schulden op ten hoogste één jaar
De bedragen waaruit deze posten bestaan, worden geboekt tegen
hun nominale waarde.

8. Overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen van de passiva bevatten voornamelijk
de niet-beheersbare regulatoire saldi. Deze worden toegewezen
afhankelijk van de door de bevoegde regelgever te nemen schikkingen.
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