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Persbericht 

 

Geconsolideerd jaarresultaat en EBITDA bij ORES 
met respectievelijk 4,4% en 12% gestegen  
Louvain-la Neuve – 26 april 2018 
 

De leden van de Raad van Bestuur van ORES Assets zullen aan de Algemene 
Vergadering van juni eerstkomende voorstellen om een dividend van 105,5 M€ uit 
te keren aan de gemeentelijke aandeelhouders.  
 
Gisteren, op woensdag 25 april, is de Raad van Bestuur van ORES Assets en van 
ORES cvba bijeengekomen in Louvain-la-Neuve. De bestuurders hebben de 
jaarrekeningen voor 2017 van de twee ondernemingen die de groep ORES vormen, 
geanalyseerd en opgesteld. Deze rekeningen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan hun volgende Algemene Vergadering die voorzien is op 28 juni eerstkomende. 
 
De geconsolideerde omzet bedraagt 1.106 M€ (+2%). De groep heeft gedurende het 
boekjaar meer dan 255 M€ netto geïnvesteerd in de ontwikkeling en de modernisering 
van haar elektriciteits- en aardgasdistributienetten om de energietransitie te begeleiden.  
 
Het totaal van de geconsolideerde balans bedraagt 4.233 M€ (+3,75%à met een 
verhouding eigen vermogen / ontleende fondsen van 37,7% en een gemiddelde 
schuldgraad van 2,05%. De winst vóór interesten, belastingen, waardevermindering en 
afschrijving (EBITDA) is met 12% gestegen tot 380 M€ tegenover 339 M€ in 2016. Het 
geconsolideerd jaarresultaat bedraagt dan weer 96,4 M€ (+4,4%) wat het 
rendementpercentage van het eigen vermogen brengt op 6%. 
 
Na een afhouding op de beschikbare reserves, zal de Raad van Bestuur aan de 
Algemene Vergadering voorstellen om een globaal dividend van 105,5 M€ uit te keren 
aan de gemeentelijke aandeelhouders van de groep, exclusief wegenisbijdragen. Dit 
dividend, dat het hoogste is sinds 6 jaar, wordt als volgt verdeeld: 71,5 M€ voor de 
elektriciteitsdistributieactiviteit en 34 M€ voor de aardgasdistributieactiviteit. 
 
Cyprien Devilers, Voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft verklaard: “Onze 
jaarresultaten voor 2017 weerspiegelen de goede financiële gezondheid waarin de 
onderneming verkeert, alsook de inspanningen die geleverd zijn door het management 
en de medewerkers van ORES om onze prestaties en onze diensteverlening aan de 
klant te verbeteren. We blijven investeren en onze grote projecten voorbereiden en de 
energietransitie in Wallonië begeleiden. De kwaliteit van ons beheer laat toe zowel de 
beheersing van de tarieven, de beheersing van de kosten en de aantrekkelijke 
dividenden voor de gemeenten te combineren binnen een context waarin 
laatstgenoemden deze broodnodig hebben om hun lokale beleid te kunnen voeren. Dit 
is een bemoedigend teken voor de toekomst.”  
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ORES, een onderneming die openbare nabijheidsdiensten verleent, is verantwoordelijk voor alle 
beheer- en exploitatieactiviteiten van de distributienetten voor elektriciteit en/of aardgas in 198 Waalse 
steden en gemeenten (met een lengte van bijna 50.000 km voor elektriciteit en meer dan 9.400 km 
voor aardgas). Ze realiseert de aansluitingen op de distributienetten, voert de werkzaamheden uit die 
verband houden met het onderhoud, de ontwikkeling en de depannage van haar netten en plaatst ook 
de meters en neemt ook meterstanden op inzake verbruik. Ze voert tal van openbare 
dienstverleningsmissies met een sociaal karakter uit en is verantwoordelijk voor de exploitatie en het 
onderhoud van de straatverlichting in de aangesloten gemeenten (448.000 lichtpunten). Dankzij de 
bijna 2.300 medewerkers speelt de onderneming een belangrijke rol in het sociaaleconomische leven in 
Wallonië. Ze heeft de afgelopen vier jaar meer dan € 1 miljard bruto geïnvesteerd in de ontwikkeling en 
de renovatie van de distributienetten.  
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