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Verslag over 2016 | Economische prestatie

ECONOMISCHE PRESTATIE
Het door Enexis gerealiseerde nettoresultaat komt nagenoeg
overeen met het geplande jaarresultaat. Het resultaat is in
positieve zin beïnvloed door de aankoop van Endinet en de
overdracht van de netwerkgebieden Friesland en
Noordoostpolder. Daartegenover hadden we ook te maken met
enkele incidentele kostenposten.
NETTOWINST
In 2016 realiseerden we een nettowinst van 207 miljoen euro. Dit is 16 miljoen euro lager dan
in 2015. Deze daling is het gevolg van stijgende kosten. De kostenstijging door de aankoop van
Endinet en de uitruil van de voorzieningsgebieden in Friesland en de Noordoostpolder wordt
gecompenseerd door een stijging van de omzet als gevolg van deze uitruil. De daling van de
nettowinst is daarom vooral het resultaat van incidentele kostenposten.
In Nederland wordt door gemeenten in toenemende mate precario in rekening gebracht bij
de netbeheerders. Tot op heden is dit in ons verzorgingsgebied nagenoeg niet het geval.
Wij waarderen deze keuze van gemeenten die hiermee het belang van onze klanten en hun
burgers dienen.

NETTO-OMZET EN OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Onze netto-omzet in 2016 bedroeg 1.376 miljoen euro, een stijging van 1,7% (23 miljoen euro)
ten opzichte van 2015 (1.353 miljoen euro). De stijging komt per saldo door:
ċċ 22 miljoen euro meer omzet uit meetdiensten, die voornamelijk veroorzaakt wordt door
een gemiddelde tariefstijging van 14,6%. Daarnaast is de omzet gestegen, omdat het aantal
aansluitingen per saldo toenam door de aankoop van Endinet en de overdracht van
netwerkgebieden in Friesland en de Noordoostpolder aan Alliander.
ċċ 8 miljoen euro meer omzet uit transport- en aansluitvergoedingen van gas. Door de uitruil
is de omzet circa 22 miljoen euro hoger. Een daling van zowel de transporttarieven (4,7%)
als de aansluittarieven (5,4%) veroorzaken 14 miljoen euro lagere omzet.
ċċ 7 miljoen euro minder omzet uit transport- en aansluitvergoedingen van elektriciteit.
De tarieven voor transportvergoedingen zijn gemiddeld met 0,3% gestegen. Daar staat een
verlaging van de aansluitvergoedingen met 12,1% tegenover. Ook zijn de opbrengsten lager
door minder incidentele correcties op voorgaande jaren. De hiervoor genoemde uitruil
leidt tot een toename van betreffende omzet.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2016 12 miljoen euro hoger dan in 2015. Deze toename
is vooral het gevolg van de verkoop van Aktivabedrijf Friesland B.V., waarmee een transactie
resultaat van 13 miljoen euro is gerealiseerd. Het voor bedrijfsactiviteiten beschikbaar saldo is
daarmee 38 miljoen euro hoger dan in 2015. Dit komt over 2016 uit op 1.179 miljoen euro
(2015: 1.141 miljoen euro).
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