ECONOMISCHE PRESTATIES

Verbetering van de financiële resultaten
De uitdagingen

De indicatoren

De ontwikkeling van het bedrijf staat of valt met de
rentabiliteit van zijn activiteiten. Die maakt het mogelijk
om de aandeelhouders te vergoeden en te investeren in de
toekomst van het bedrijf en van zijn personeel.

Stijgende omzet

Met het bedrijfsresultaat moeten immers het
onderhoud en de vernieuwing van de bestaande assets
worden gefinancierd en nieuwe activiteiten worden
ontwikkeld, om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen
van de markt, zowel op technologisch als maatschappelijk
vlak.

Het kader
Luminus streeft ernaar zijn activiteiten winstgevend te
houden. In de traditionele bedrijfstakken (thermische
productie, energielevering) veronderstelt dit de
optimalisering van de kosten. Er worden ook investeringen
gedaan in groeisectoren, zoals energiediensten of
hernieuwbare energie.

De gedetailleerde jaarrekeningen van Luminus NV
zijn beschikbaar op de website van de Nationale
Bank.

Omzet in miljard euro

De omzet van het bedrijf nam in 2019 toe met 110 miljoen
euro, een stijging van 4,6% ten opzichte van 2018*. Deze
stijging is voornamelijk te danken aan de verkoop van energie
en diensten, en andere groeiactiviteiten.

Positief bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedroeg 14,1 miljoen euro, na
twee jaar negatieve resultaten. De sterke stijging van het
resultaat is voornamelijk het gevolg van de prestaties van
het portefeuillebeheer, het toegenomen gebruik van de
gascentrales, de beschikbaarheidsgraad van de meest
recente kerncentrales (waarvan Luminus voor 10,2%
mede-eigenaar is), evenals de ingebruikname van nieuwe
windparken. Een verhoging van de nucleaire provisies, die
plaatsvond naar aanleiding van de driejaarlijkse herziening,
beïnvloedde dit resultaat echter ten belope van
84,7 miljoen euro.
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* Vanaf 2018 worden de activiteiten met betrekking tot de aankoop en verkoop van energie gerelateerd aan portefeuillebeheer duidelijk gepresenteerd (in- en
verkoopactiviteiten gekoppeld aan de aanpassing van vraag en aanbod). De cijfers van 2017 zijn herwerkt om ze te kunnen vergelijken met de presentatie
van 2018 en 2019.
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Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering van april 2020 (BEGAAP).

Nettoresultaat in miljoen euro

Nettoresultaat fors gestegen
De sterke stijging van het nettoresultaat is grotendeels
te danken aan de stijging van het bedrijfsresultaat, een
daling van de financiële lasten met 4,5 miljoen euro,
en een belastingkrediet ten gevolge van de laatste
belastinghervorming. Dit nettoresultaat werd niettemin
beïnvloed door een verhoging van de nucleaire provisies, die
plaatsvond naar aanleiding van de driejaarlijkse herziening.
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Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering van april 2020 (BEGAAP).
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Balans stabiel, eigen kapitaal omhoog

Lichte daling van heffingen en bijdragen

Het balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 1.800 miljoen
euro, m.a.w. een lichte daling van 26 miljoen euro ten opzichte
van 2018. Het positieve nettoresultaat, volledig toegewezen
aan de reserves, versterkt het eigen vermogen, dat 654,2
miljoen euro (of 11,7 miljoen euro meer dan in 2018),
waarvan 491 miljoen euro kapitaal, bedraagt.

Luminus verwacht voor 2019 minder vennootschapsbelasting te betalen door fiscale overdrachten uit
voorgaande jaren.

Negatieve kasstroom
De netto liquiditeitspositie bedraagt minus 46 miljoen euro
(tegenover minus 57,5 in 2018). Deze lichte verbetering,
ondanks investeringen op recordniveau, houdt voornamelijk
verband met de cash gegenereerd door de activiteiten en
een verminderde behoefte aan werkkapitaal dankzij de
voortzetting van het factoringprogramma.
Het in 2018 gelanceerde factoringprogramma voor een
deel van de portefeuille van handelsvorderingen, werd
voortgezet. Het droeg bij aan de verbetering van de
kasstroom voor een bedrag van 101 miljoen euro, ten
opzichte van 78 vorig jaar.

Het totaalbedrag van de belangrijkste heffingen en
belastingen die zijn betaald door Luminus, exclusief
vennootschapsbelasting, bedroeg 33,21 miljoen euro.
Dit is een daling van -5,2% ten opzichte van 2018.
Deze daling is het gevolg van een lichte daling van de
nucleaire bijdrage met -0,73 miljoen euro, en de daling
van de bedrijfsvoorheffing, ondanks een verhoging van
de belasting die op de site van Seraing wordt geheven
door de stijging van de productie. De nucleaire bijdrage
bedraagt 7,49 miljoen euro.

Bestemming van het resultaat
Het boekjaar is afgesloten met een nettowinst na belastingen
van 11,32 miljoen euro. De algemene vergadering van
29 april 2020 stelde voor om 5% van de winst toe te wijzen
aan de wettelijke reserve, of 565.860 euro, en het saldo,
10,75 miljoen euro, toe te wijzen aan de beschikbare reserves.

Financiering van de huidige en toekomstige kosten van kernenergie
Als eigenaar van 10,2% van vier Belgische kerncentrales is Luminus verplicht bij te dragen tot de exploitatieen onderhoudskosten van die centrales, alsmede tot de lopende investeringen, ten belope van zijn aandeel.
Die kosten worden door de exploitant van de vier centrales in rekening gebracht en omvatten een component
“beheerskosten“. Luminus is eveneens verplicht voorzieningen aan te leggen voor de kosten voor de ontmanteling
en het beheer van de verbruikte splijtstof voor die centrales.
De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft immers Synatom gevraagd de actualisatievoet te verlagen
van 3,5% naar 3,25%, vanaf 2019, voor wat de voorziening voor gebruikte splijtstof betreft. Voor de
ontmantelingsvoorziening daalt de door Synatom vereiste actualisatievoet geleidelijk naar 3% in 2019.

Balans en eigen kapitaal

Balans

Eigen kapitaal

M€ 1.800

M€ 654,2
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Netto
kasstroom

M€ -46

Bron: Jaarverslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering van 29 april 2020 (BEGAAP).

Vennootschapsbelasting
2017

M€ 0,05

2018

M€ 0,17

2019

M€ 0

Totaal van de voornaamste belastingen en heffingen
2017

M€ 38,22

2018

M€ 35,03

2019

M€ 33,21

GRI 201-1

Bron: Luminus.

Luminus is met name onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, roerende en
onroerende voorheffing, belasting op drijfkracht en afvalwater en een
nucleaire bijdrage.
Wat de "retributiebijdrage" voor de 4 kerncentrales betreft waarin
Luminus een aandeel van 10,2% heeft, heeft de Federale Overheid voor
de periode 2017-2026 een mechanisme ingevoerd waarbij het hoogste
bedrag wordt geheven tussen enerzijds een jaarlijks minimumbedrag en
anderzijds 38% van de marge gegenereerd door het Belgische nucleaire
park. Deze marge wordt beïnvloed door de evolutie van verschillende
gegevens: kostenindex, productievolumes en elektriciteitsprijzen.

De herziening van de technische specificaties alsmede de herziening van de actualisatievoet hebben de volgende
gevolgen gehad:
• een verhoging van de ontmantelingsvoorziening met 29,9 miljoen euro,
• een extra kost van 54,8 miljoen euro voor het beheer van de verbruikte splijtstof.
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Luminus doet beroep op de groene obligaties van de EDF-groep om
een deel van zijn investeringen in hernieuwbare energie te financieren
In februari 2019 verkreeg Luminus 100 miljoen euro aan financiering, gekoppeld aan groene obligaties (Green Bonds) uitgegeven door de EDF-groep. Die
inbreng van fondsen droeg bij aan de realisatie van zeven projecten, voor een totaal van 74 miljoen euro geïnvesteerd in 2019.
Sinds november 2013 heeft EDF, het moederbedrijf van Luminus, 4,5 miljard euro
uitgegeven in de vorm van “Green Bonds”. Deze obligaties van een bepaald type zijn
specifiek bedoeld om fondsen te werven op de markten om investeringen te financieren
die aan twee voorwaarden voldoen:
• er is een verband met de energietransitie en de doelstellingen van EDF om de CO2uitstoot te verminderen;
• er worden strikte ethische criteria nageleefd, niet alleen met betrekking tot het milieu,
maar ook met betrekking tot het projectbeheer en de arbeidsomstandigheden.

Zeven projecten in 2019
In de loop van 2019 kon Luminus het grootste deel gebruiken van de eerste schijf van
100 miljoen euro die door EDF is toegekend. Met deze fondsen konden zes nieuwe
windparken worden gerealiseerd, waaronder die van Villers 4, Turnhout en Geel West, en
een deel van de renovatie van de waterkrachtcentrale van Monsin. De totale investeringen
bedroegen 74 miljoen euro in 2019. Het saldo van de eerste schijf moet helpen bij de
financiering van een nieuwe investeringsronde in 2020.

Als dochteronderneming van EDF tekende Luminus in 2019 in op de toekenning van
een lening van 100 miljoen euro om projecten te financieren die aan deze criteria
beantwoorden.

Milieu- en sociale criteria

Ethiek en transparantie

1. Beoordeling van de situatie van het land van investering in termen van
mensenrechten en openbaar bestuur

De Green Bonds, of groene obligaties, zijn het antwoord van de financiële sector op de
groeiende vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten, in lijn met de
ESG-criteria (environment, social en governance).

2. Beoordeling van de milieu-impact van het project

Bedrijven die groene obligaties uitgeven, verbinden zich er niet alleen toe de ingezamelde
middelen te gebruiken om investeringen in de energietransitie te financieren, maar ook
om te bewijzen dat ze voldoen aan een reeks milieu- en sociale criteria (zie kader).

4. Ethische en verantwoorde relaties met onderaannemers

3. Goede hygiëne- en veiligheidspraktijken voor alle mensen die betrokken zijn
bij het project
5. Raadpleging van de stakeholders met betrekking tot de locatie van projecten

Beheerders van projecten die met Green Loans worden gefinancierd, moeten zich er niet
alleen toe verbinden om een gevestigde en betrouwbare methodologie te volgen, maar
ook om te bewijzen dat deze verbintenissen zijn nagekomen vanaf de aanbesteding
tot de definitieve oplevering van de werken. Daartoe controleert een auditkantoor alle
documentatie met betrekking tot het beheer van het project: procedures, aanbestedingen,
impactstudies, toezicht op en selectie van onderaannemers, gezondheids- en
veiligheidsprocedures op de werkvloer enzovoort. Het duurzame karakter van het project
wordt daarom geënt op ethische eisen en een transparantieverplichting.
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