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Koers
Aantal aandelen (m)
Marktkapitalisatie (m)

Eigen vermogen FY20 m
Netto fin. schuld FY20 m

8,55
10,17
86,91

46,938
45,175

Rendement eigen vermogen

5,6%

(in miljoen euro)
Omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
EBITDA
EBITDA%
Financieel resultaat
Bijdrage joint-ventures
Netto resultaat

Courante winst p/a
Bruto dividend
Koers/winstverhouding *
Dividendrendement *

FY16
70,592
-6,7%
8,921
12,6%
15,276
21,6%
-2,987
-0,154
2,570

FY17
74,639
5,7%
9,792
13,1%
15,653
21,0%
-2,692
0,111
3,779

FY18
75,575
1,3%
9,900
13,1%
16,351
21,6%
-2,048
0,349
4,789

FY19
80,327
6,3%
6,878
8,6%
17,704
22,0%
-2,444
-0,122
2,174

FY20
64,985
-19,1%
8,368
12,9%
16,816
25,9%
-2,606
-0,299
2,610

FY21E
77,800
19,7%
11,800
15,2%
18,700
24,0%
n.b.
n.b.
5,320

FY16
0,26
0,18
15,88
4,4%

FY17
0,36
0,21
14,42
4,0%

FY18
0,40
0,280
12,60
5,6%

FY19
0,47
0,328
15,11
4,6%

FY20
0,51
0,358
16,76
4,2%

FY21E
0,53
0,358
16,13
4,2%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2020 en 2021E huidige koers

Koersgrafiek afgelopen jaar

Koersgrafiek over 5 jaar

Bedrijfsomschrijving
Het Italiaanse Enel ontstond in 1962 door de fusie van een duizendtal lokale elektriciteitsproducenten. Met een sterke basis in hydro-elektriciteit had de nieuwe groep de opdracht om ’s
lands sterke economische groei van energie te voorzien. In 2001 werden de eerste belangrijke
stappen buiten Italië gezet met de overname van het Spaanse Endesa, in Latijns-Amerika werden
strategische posities ingenomen en in Noord-Amerika werd geïnvesteerd in een eerste project in
alternatieve energie. In 2008 richtte de groep Enel Green Power op en liep het ver voorop op de
sectorgenoten om in alternatieve energie te investeren. In 2017 werd Enel X in het leven geroepen
om iedereen de opportuniteit te geven om waarde te realiseren door het innovatief gebruik van
energie.
43% van de EBITDA is afkomstig uit elektriciteitsnetwerken (in 11 landen, 2,2 miljoen km en een
regulated asset base van 43 miljard euro), 26% komt uit alternatieve energie (nr 1 op wereldvlak
met een capaciteit van 46 GW, aanwezig in 31 landen), 12% is uit elektriciteitsproductie uit
traditionele bronnen, 18% van de EBITDA is afkomstig van levering van gas en elektriciteit aan
particulieren (70 miljoen) en nog 1% is afkomstig van Enel X. Op geografisch vlak wordt 42% van
de EBITDA in Italië gerealiseerd, 21% op het Iberisch schiereiland, 29% in Latijns-Amerika, 5% in
Noord-Amerika en 3% in de rest van Europe.
De groep telt 850 filialen, is actief in 48 landen en telt 68.250 werknemers.
De strategie van de groep is gericht op ‘decarbonisering’ en op ‘electrificatie’ (zie volgend blad).
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Decarbonisering en electrificatie (herhaling van januari 2021)
Uit de analistenpresentatie nemen we 4 slides over die beide thema’s goed illustreren. Ze zullen
ook helpen om de eerstvolgende resultaten juist te kunnen interpreteren.

Resultaten boekjaar 2020
De omzet in 2020 viel 19,1% terug tot 64,985
in miljard euro
2019
2020
∆19/20
miljard euro, maar dat had gelukkig maar een Omzet
80,327
64,985
-19,1%
beperkte impact op de rendabiliteit. De EBITDA EBITDA
17,704
16,816
-5,0%
zakte 5%, op courante basis was er een Courante EBITDA
17,905
17,940
0,2%
verwaarloosbare 0,2% groei. In 2020 waren er Bedrijfswinst
6,878
8,368
21,7%
belangrijke niet-recurrente kosten (-750 miljoen Financieel resultaat
-2,444
-2,606
-0,122
-0,299
euro, voor de decarbonisering en voor de Bijdrage joint-ventures
2,174
2,610
20,1%
digitalisering). In 2019 ging het om 308 miljoen Netto resultaat, deel groep
Netto courant resultaat
4,767
5,197
9,0%
euro kosten ( afschrijving steenkoolcentrales).
De bedrijfswinst steeg dan weer 21,7%, vooral door lagere uitzonderlijke afschrijvingen versus
2019. Die waren in 2019 relatief hoog door afwaarderingen op steenkoolcentrales in Italië, Spanje,
Chili en Rusland. In 2020 was er een beperkte afschrijving op een Chileense steenkoolcentrale
volgend op een vroeger dan geplande sluiting. Het financieel resultaat daalde iets meer dan 150
miljoen euro door hogere financiële lasten. De bijdrage uit joint-ventures was wederom negatief,
het netto resultaat deel groep steeg 20,1%. Het netto courant resultaat deel groep nam 9% toe en
ligt gevoelig hoger dan het netto resultaat, meer bepaald gaat het om een verschil van 2,6 miljard
uitzonderlijke kosten die betrekking hebben op een omvangrijk aantal afwaarderingen en kosten
(steenkoolcentrales, herstructureringen,…).
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De netto financiële schuld steeg van 45,175 miljard euro eind 2019 naar 45,415 miljard euro eind
2020. De gerealiseerde cash-flow ging voor een belangrijk deel op aan de uitkering van het
dividend, daarnaast waren er opnieuw belangrijke investeringen. Die bedroegen 10,2 miljard euro
(in 2019 was dat 9,95 miljard euro), 4,63 miljard euro ging naar projecten in alternatieve energie
(Enel Green Power) in landen zoals Chili, de V.S., Italië, Zuid-Afrika, India, Brazilië en Rusland.
Een bedrag van 3,94 miljard euro ging naar het segment infrastructuur en netwerken, het ging
voornamelijk om investeringen in het Italiaanse elektriciteitsnetwerk.
Nuttig om weten is dat 51% van de geproduceerde elektriciteit van alternatieve energiebronnen
afkomstig was, 12% betrof kernergie, 37% behelsde thermische energie. Eind 2020 bedroeg de
geïnstalleerde capaciteit aan elektriciteitsproductie 84 GW, 0,4% minder dan eind 2019. Maar de
capaciteit uit alternatieve energie steeg van 42,1 tot 45 GW (+6,9%). In Italië en Spanje werd
steenkool- en petroleumcentrales met een capaciteit van 3 GW uit productie genomen.
Wat de groepscijfers betreft, viel de elektriciteitsproductie 9,6% (207,1 TWh) terug, de distributie
van elektriciteit (484,6 TWh) daalde 4,6%. De verkoop van gas zakte 10,6% tot 9,7 miljard m3.

Segmentprestaties
Wat de omzetdaling van 19% van de groep betreft, moeten we de schuldigen zoeken bij de
segmenten thermische elektriciteitsproductie, infrastructuur/netwerken en klanten. Bij thermische
elektriciteitsproductie was er een gevoelige daling in ‘commodity trading’, niet alleen door lagere
volumes, maar ook door lagere prijzen. De lagere omzet bij infrastructuur/netwerken en klanten
was voornamelijk het gevolg van de lagere volumes elektriciteit/gas door de corona-crisis en dit
vooral in Italë en Spanje.
Ondanks de lagere omzet, steeg de courante EBITDA licht (+0,2%). Thermische elektriciteitsproductie zag de bijdrage 40,7% stijgen vooral door lagere grondstoffenprijzen en operationele
efficiënties. Enel Green Power profiteerde van een hoger gebruik van hydro-elektriciteit en de
ingebruikname van nieuwe projecten in de V.S., Canada, Spanje, Brazilië en Griekenland. Minder
goed was de bijdrage uit infrastructuur/netwerken, zoals al aangehaald door lagere volumes in
elektriciteit in Brazilië en door negatieve wisselkoersevoluties in Latijns-Amerika (vnl. Brazilië). Het
segment klanten leed ook onder de lagere energievolumes, vooral in de Spaanse B2B-markt.
Omzet (mio euro)
2019
2020
32.012
20.804
7.717
7.692
21.789
19.342
32.599
29.508
1.130
1.121
1.981
1.870
-16.901
-15.352
80.327
64.985

∆19/20
-35,0%
-0,3%
-11,2%
-9,5%
-0,8%
-5,6%
n.r.
-19,1%

Thermische elekriciteitsproductie
Enel Green Power
Infrastructuur en netwerken
Klanten
Enel X
Diensten
Andere/eliminaties
TOTAAL

Courante EBITDA (mio euro)
2019
2020
∆19/20
1.585
2.230
40,7%
4.618
4.721
2,2%
8.228
7.714
-6,2%
3.334
3.197
-4,1%
158
161
1,9%
126
94
-25,4%
-144
-177
n.r.
17.905
17.940
0,2%
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Strategisch plan 2021/30 (herhaling januari 2021)
In november 2020 presenteerde Enel zijn strategisch plan voor de volgende 10 jaar. Het algemene
kader is dat Enel een revolutie verwacht in de energiewereld die belangrijke investeringen met zich
zal brengen. Zelf plant Enel in de volgende 10 jaar 190 miljard euro te investeren, waarvan het zelf
150 miljard euro zal ophoesten, 10 miljard euro zal afkomstig zijn van partnerships, 30 miljard euro
zal door derde partijen bijgedragen worden.
Tegen 2030 zal Enel 85 miljard euro investeren om zijn capaciteit in alternatieve energie ruwweg
te verdrievoudigen (van 49 naar 145 GW). Daarnaast zal 5 miljard euro geïnvesteerd worden in
groene waterstof en energie-opslag. 90 miljard euro is bestemd deels voor infrastructuur en
netwerken, deels voor initiatieven naar klanten toe, zowel in B2B (business-to-business), B2G
(business-to-government) en B2C (business-to-consumer).
Wat de impact van deze strategie op de resultaten betreft, namen we de slide over uit de
presentatie van het bedrijf. Het dividend per aandeel zou jaarlijks met gemiddeld 7% groeien in de
periode 2020/23, de courante EBITDA met 5% à 6%, het courant resultaat met 8% tot 10%!

Conclusie
Er zijn 2 zekerheden bij Enel wat zijn activiteiten betreft, enerzijds gaat de elektriciteitsproductie op
basis van fossiele brandstoffen geleidelijk aan verder de deur uit. Anderzijds blijft het zwaar inzetten
op alternatieve energie. In 2020 kwam er 3 GW capaciteit bij, in 2021 zal dat zelfs 5 GW zijn en dat
zal de rendabiliteit op termijn zeker ten goede komen. Naar de financiële doelstellingen toe, blijft
het bedrijf bij de cijfers die het eind vorig jaar had vooropgesteld voor de periode 2021/23.
Het aandeel noteert met een koers/winstverhouding van 16,1 op de verwachte winst per aandeel
voor 2021. Op het eerste zich oogt dit niet heel goedkoop, maar de hoge afschrijvingen ten gevolge
van de zware investeringen, wegen op de winst. Een ratio zoals de EV/EBITDA heeft die
vertekening niet en met een cijfer van 7,2 is Enel dan ook relatief aantrekkelijk geprijsd.
Met plezier verwijzen we naar een artikel van vandaag over Enel op Reuters (zie volgend blad).

Gert De Mesure
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ARTIKEL VAN REUTERS

Winds of change: how Enel and Iberdrola powered up
for the energy transition
04/06/2021 | 04:11am EDT
MILAN/MADRID (Reuters) - Europe's biggest utilities Enel and Iberdrola saw the clean energy
transition coming decades ago when others baulked at the high cost of producing energy from the
sun and wind and instead stuck with coal and oil.
Thanks to early decisions to buy power grids and build renewable plants, the once-staid utilities are now
among a handful of global green energy majors going into battle with Big Oil to supply low-carbon power full
of confidence.
European oil giants such as BP, Royal Dutch Shell and Total have sharpened their focus on power, seeing it
as the sector to build their businesses around as they reinvent themselves as clean energy suppliers.
But they will need to wrestle market share from incumbents such as Enel and Iberdrola that have been
positioning themselves for years to profit from the shift to cleaner energy, betting the demise of fossil fuels
was inevitable.
"The energy transition has been part of my life," Enel Chief Executive Francesco Starace told Reuters. "There
was no eureka moment for us. We just said this is too stupid to be continued for a long time."
The transformation of the two companies into global green powerhouses has helped boost their profits and
share prices while generating cash and dividends despite a global pandemic. Over the last two years their
shares have skyrocketed as investors shifted from oil stocks to buy into businesses they felt had the fi
nancial footing and skill sets to lead the accelerating energy transition.https://tmsnrt.rs/3fwgdeJ
Enel and Iberdrola have built clean energy capacity in key markets such as the United States and Latin
America and are now aiming to have a combined 215 gigawatts of their own renewable capacity by 2030 enough to power some 150 million European homes, based on an estimate by consultancy Wood Mackenzie.
Other leading green utilities that have also benefited from the shift away from fossil fuels include wind and
solar power giant NextEra Energy in the United states and Denmark's offshore wind farm specialist Orsted.
(Graphic: Stock markets favour green utilities, https://graphics.reuters.com/ENERGY-UTILITIES/ENELIBERDROLA/dgkvleoezpb/chart.png)
'KISS THE FROG'
Even before joining Enel at the turn of the century, Starace was pushing companies hooked on oil and coal to
switch to less-polluting gas turbines.
"This is not the first energy transition, before there were coal steam cycles which then transitioned to gas
steam and so on," he said. "I liked the sustainable side of renewables, the fact you keep reusing the same
energy from the sun."
The turning point for Enel was its creation of Enel Green Power (EGP) in 2008, just after it launched a 39
billion euro takeover of Spain's Endesa, a deal that boosted its access to Latin America's fast-growing markets.
Starace was tasked with running EGP as a viable independent business which did not rely on the generous
incentives governments were offering then to kick-start their green drives.
"Renewables were a whole different ball game - smaller plants, less competitive, costlier. It needed its own
space with the right footprint and technology mix to deliver," a source who worked at EGP said. By the time
Starace became chief executive of the Enel group in 2014, he lost little time in buying back the part of EGP
listed in 2010 so the growth engine was fully in-house.
Iberdrola Chief Executive Ignacio Galan made an even earlier switch away from coal and oil when he took the
helm at Spain's largest private utility in 2001.
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He started closing fuel oil power plants - 3.2 gigawatts (GW) of capacity had been decommissioned by 2012
- and shut the company's last two coal-fired plants in 2020.
At the same time, Iberdrola boosted its spending on building renewable plants, mainly wind farms, in Spain
from 352 million euros ($413 million)in 2001 to over 1 billion euros in 2004.
Galan met with internal and regulatory resistance, though Swiss bank UBS said in a 2002 report entitled "Kiss
the Frog" that Iberdrola's new low-carbon focus could produce profits.
Investors still needed convincing. One Iberdrola source recalled a U.S. asset manager's doubts about wind
farms in 2004, calling them pretty white darts stuck on a hillside. He changed his mind when he visited one in
Spain in 2007.
"He was sceptical, but three years later he said we were right," the source said. (Graphic: Ambitious targets,
but
long
way
to
catch
up
to
the
renewable
energy
majors,
https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/oakpelkkzvr/Long%20way%20to%20catch%20up%20to%20the%
20Renewable%20Energy%20Majors.png)
GRIDS APART
Consultancy Rystad Energy says oil giants have a long way to catch up with the renewable energy majors in
terms of capacity, despite their ambitious target. By 2035, it estimates Enel will still be leading followed by
Iberdrola and NextEra.
Enel and Iberdrola have another significant advantage that analysts say oil majors will struggle to match thriving power grids businesses. Almost half of Enel and Iberdrola's earnings come from millions of kilometres
of power lines carrying electricity into homes in Europe, the United States and Latin America.
"Grids are the backbone of the energy transition," says Javier Suarez, head of the utility desk at Milan's
Mediobanca. "Owning them means steady cash flow and lower investment risk." Most grids are monopolies
with regulated, guaranteed returns and operators rarely put them up for sale. "Any new entrant into the industry
is not going to be able to get access easily or certainly not cheaply to the really good legacy assets that
Iberdrola and Enel have - the infrastructure assets," said Wood Mackenzie analyst Tom Heggarty.
Networks built to take one-way power flows from fossil-fuel plants now need a massive round of investment
to accommodate electricity generation from sources such as rooftop solar panels that can also inject power
back into the grid.
Incumbents like Enel and Iberdrola are the most likely candidates to provide capital, analysts say.
Because returns are typically locked in with contracts, more spending on grids and renewable power
generation assets will translate into more profit for the major green utilities, said Goldman Sachs. By the U.S.
bank's calculations, reaching international targets to cut carbon emissions to net zero by 2050 will require a
200% jump in spending on such power infrastructure. Enel is now looking to expand its grid network in Europe,
Latin America, the United States and the Asia Pacific region, sources said.
In November, it said it would spend 150 billion euros of its own money to help cut its carbon emissions 80%
by 2030 and nearly triple its owned renewables capacity to 120 GW, with grids soaking up almost half the
overall investment. Iberdrola, meanwhile, has earmarked more than a third of its spending plans for grids,
mostly in the United States, which will become its biggest market for regulated assets.
It has pledged to spend 150 billion euros on tripling its renewable capacity and doubling its network assets by
2030. The sums dwarf amounts European oil majors have pledged for their fledgling green businesses so far.
"I don't think it was simple to decide to spend money in renewables," Pierre Bourderye of PJT Partners said
of Enel and Iberdrola. "If it had been simple others would have done it at the same time, but they did it 10
years later."
($1 = 0.8516 euros)
(Reporting by Stephen Jewkes in Milan and Isla Binnie in Madrid; Editing by Veronica Brown and David Clarke)
By Stephen Jewkes and Isla Binnie
© Reuters 2021
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