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PROFIEL
Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland (Noordoostpolder), 
Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Het bedrijf is belast met de ontwikkeling en aanleg van energiedistributie-
netwerken (gas- en elektriciteit) en het onderhoud en beheer van deze netten. Daarmee is Enexis als schakel tussen 
de klant en de energieleverancier verantwoordelijk voor de energievoorziening van meer dan 2,6 miljoen klanten. 
Enexis heeft 4.300 medewerkers. 

44.800 km

2.082.000 aansluitingen

2.910 Mm3

GASNET

136.000 km

2.678.000 aansluitingen

17.000 GWh

ELEKTRICITEITSNET

Energie is een basisbehoefte. Een stabiele energievoorziening is van grote waarde. Om deze reden vertegenwoordigen 
de activiteiten van Enexis een groot maatschappelijk belang. Enexis vervult deze taak met maximale openheid en 
transparantie. Enexis werkt continu aan een betrouwbare, betaalbare, duurzame en klantgerichte energievoorziening. 
Daarbij staat veiligheid voor klant en medewerker voorop. Enexis speelt een vooraanstaande rol in de maatschappelijk 
belangrijke transitie naar een duurzame energievoorziening.

Enexis Holding N.V. omvat werkmaatschappijen die zich richten op gereguleerde netbeheertaken via Enexis B.V. 
en nauw daarmee samenhangende niet-gereguleerde activiteiten die het primaire proces versterken.  
De niet-gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd door Fudura B.V. en omvatten voornamelijk meetactiviteiten 
en aanleg en onderhoud van de energienetten voor zakelijke klanten. De aandelen van Enexis zijn in handen van 
Nederlandse provincies en gemeenten.
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KERNCIJFERS
1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013 %

Resultaat (in miljoenen euro’s)
Netto-omzet 696,1 688,5 1,1

Brutomarge 574,5 575,3 -0,1

Bedrijfsresultaat 220,8 211,4 4,4

Resultaat na belastingen 135,7 124,0 9,4

1e halfjaar 2014 2013 %

Balans (voor winstbestemming, in miljoenen euro’s)
Geïnvesteerd vermogen 5.301 5.266 0,7

Eigen vermogen 3.387 3.370 0,5

Balanstotaal 6.270 6.265 0,1

Bruto-investeringen 218 229 1) -4,8

1e halfjaar 2014 2013

Ratio’s
Solvabiliteit 54,0 53,8

ROIC 2) 8,2 8,0

Return on equity 2) 7,4 7,1

1e halfjaar 2014 2013 %

Kengetallen
Aantal klantaansluitingen elektriciteit (x 1.000) 2.678 2.672 0,2

Aantal klantaansluitingen gas (x 1.000) 2.082 2.079 0,1

Trajectlengte elektriciteit (x 1.000 km) 136,0 135,2 0,6

Trajectlengte gas (x 1.000 km) 44,8 44,8 -

Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate) 0,74 0,54 37,0

Aantal medewerkers ultimo periode 4.315 4.294 0,5

1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013 %

Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting) 7,4 14,4 -48,6

Uitvalduur gas (seconden per aansluiting) 54 20 170,0

1. Voor 2013  betreffen dit de investeringen in het eerste halfjaar 2013.
2. Deze ratio’s zijn berekend op basis van een 12-maands voortschrijdend gemiddelde.
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RESULTATEN EERSTE 
HALFJAAR 2014 BEVESTIGEN 
STABILITEIT ENEXIS
Er wordt teruggekeken op een goed eerste halfjaar van 2014, met het werkpakket dat op schema ligt en solide 
financiële resultaten. Een punt van zorg is het toegenomen aantal kleine ongevallen in het eerste halfjaar.

De uitvoering van het geplande werkpakket van Enexis ligt op schema. Het gaat voor geheel 2014 om een programma 
met een totale waarde van ruim EUR 600 miljoen. Het aandeel daarin van de klantgedreven investeringen blijft in het 
eerste halfjaar van 2014 achter ten opzichte van de planning, maar ook ten opzichte van het eerste halfjaar 2013. 
Herstel van de economie blijkt vooralsnog niet uit de vraag van klanten naar netwerkuitbreiding. Een deel van de 
daarvoor gereserveerde capaciteit wordt gebruikt voor additionele investeringen in de verbetering van de netten, 
waaronder de vervanging van grijs gietijzeren gasleidingen. Daarbij is voor de uitvoering een groter beroep gedaan op 
de eigen organisatie, zonder de positie van de regelmatig voor Enexis werkzame aannemers uit het oog te verliezen.

De omzet is over het eerste halfjaar met 1% gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2013 naar 
EUR 696,1 miljoen (halfjaar 2013: EUR 688,5 miljoen). Dat is hoofdzakelijk het gevolg van de per 1 januari ingevoerde 
beperkte tariefverhoging, waar het voor Enexis mogelijk was haar tarieven te laten stijgen als gevolg van de 
bescheiden tariefontwikkeling in voorgaande jaren. De nettowinst was over dezelfde periode met EUR 135,7 miljoen, 
hoger dan die over het eerste halfjaar 2013 (EUR 124,0 miljoen). Redenen daarvoor waren, naast voorgenoemde 
omzetstijging, onder meer kostenbeheersing, een geleidelijke productiviteitsverhoging en eenmalige kosten in 2013, 
waaronder hogere rentekosten.

Het aantal storingen lag in het eerste halfjaar van 2014 duidelijk lager dan in dezelfde periode van 2013. De uitvalduur 
voor gas steeg naar 54 seconden per aansluiting (halfjaar 2013: 20 seconden), waarvan 35 seconden worden verklaard 
door een grote gasstoring in Enschede in juni 2014.

De ongevallenindex (DART-rate) kwam, met een score van 0,74, hoger uit dan in het eeste halfjaar 2013, voornamelijk 
door een groot aantal kleinere ongevallen. Er vonden met de kernactiviteiten elektriciteit en gas geen incidenten 
plaats die leidden tot letsel en verzuim. Ook relatief kleine ongelukken (struikelen) en bijna-ongelukken dienen 
echter, vanwege hun potentieel grotere gevolgen, in de praktijk van Enexis te worden voorkomen. Sinds januari 2014 
loopt er een programma om bedrijfsbreed het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Het aantal interne meldingen van 
potentiële gevaarsituaties is sindsdien sterk gestegen.

Op 10 april 2014 gingen de aandeelhouders akkoord met een vernieuwd strategisch plan van Enexis waarin een 
duidelijk accent gelegd is op duurzaamheid, in lijn met de afspraken in het Energieakkoord. Zo heeft het Enexis-
programma ‘Buurkracht’, dat beoogt bewoners van wijken met kennis en praktische hulp te ondersteunen bij 
energiebesparing, in het eerste halfjaar veel succes geoogst. Er zijn inmiddels 29 wijken bij het programma betrokken.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 29 januari 2014 het nieuwe hoofdkantoor van Enexis in Den Bosch 
officieel geopend. Tijdens de opening was er aandacht voor de kernactiviteiten van Enexis, het vakmanschap van 
de medewerkers en de toename van ICT in de netten. In het nieuwe hoofdkantoor ‘De Croon’ zijn voorzieningen 
aangebracht gericht op energiezuinigheid, waarmee ook dit kantoor invulling geeft aan het vestigingsbeleid waarin 
duurzaamheid centraal staat.



Enexis   |   Halfjaarbericht 2014   | 6

Verslag over eerste halfjaar 2014   

REGULERING EN 
FINANCIËLE WERELD
Tariefontwikkeling
Met ingang van 1 januari 2014 heeft toezichthouder ACM de maximaal toegestane tarieven opnieuw vastgesteld, 
waarbij in de reguleringsperiode 2014-2016 de tarieven en het rendement onder druk komen te staan. Voor 2014 was 
het voor Enexis nog mogelijk haar tarieven beperkt te laten stijgen, als gevolg van de bescheiden tariefontwikkeling in 
voorgaande jaren. 

In het in 2014 door ACM vastgesteld margebesluit meetdomein is berekend welk rendement door Enexis is behaald 
over de meettarieven in voorgaande jaren. Op welke wijze een mogelijk hoger rendement, dan wat door de ACM 
als redelijk is verondersteld, eventueel op toekomstige tarieven gecorrigeerd zal worden, is nog niet bekend.

Onderzoek naar uitruil netten
De netwerkbedrijven Alliander en Enexis onderzoeken of ze de energienetwerken van Enexis in Friesland en de 
Noordoostpolder en die van Alliander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) met elkaar kunnen 
uitruilen. Ze hebben daartoe op 18 maart 2014 een intentieverklaring (Letter of Intent) ondertekend. Een uitruil 
biedt voordelen voor klanten die nu verschillende netbeheerders voor gas en elektriciteit hebben. Zij krijgen daardoor 
één netbeheerder. Daarnaast zijn er efficiencyvoordelen te behalen die op termijn ten goede komen aan de klant. 
Het voornemen van de netbeheerders past binnen het beleid van het ministerie van Economische Zaken om het 
werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren (zoals beschreven in het rapport van de 
commissie Kist). Als na onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, 
wordt een voorstel daarvoor ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Commissarissen en aandeelhouders. 
Ook worden de voorstellen afgestemd met ondernemingsraden en vakbonden.

Benoemingen
De heer Peter Vermaat is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Enexis. Hij is per 1 augustus 
aangetreden. De heer Vermaat was tot dat moment algemeen directeur van waterbedrijf Evides. Daarvoor bekleedde 
hij directiefuncties bij bouwconcern Volker Wessels. Tot 1 augustus nam CFO Maarten Blacquière de functie van 
voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO waar. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de heer 
Piet Moerland benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Moerland was daarvoor lid van de Raad van 
Bestuur van Rabobank Nederland en tot 2009 toezichthouder bij Essent en zijn rechtsvoorgangers.

Strategisch plan vernieuwd
Op 10 april 2014 hebben de aandeelhouders unaniem goedkeuring gegeven aan 
het vernieuwde strategisch plan van Enexis. Met de vaststelling van de vier pijlers 
onder het beleid, te weten betrouwbaarheid, betaalbaarheid, klantgerichtheid 
en duurzaamheid, is de aandacht voor duurzaamheid duidelijk onderstreept. 
Naast het handhaven van de betrouwbaarheid op het huidige hoge niveau, 
brengt Enexis haar strategie in lijn met het in 2013 gesloten Energieakkoord voor 
Duurzame Groei. In dit plan zijn onder meer concrete doelen geformuleerd ten 
aanzien van het stimuleren van energiebesparing bij klanten door kennisdeling 
en ondersteuning. Voor de eigen processen zijn doelen gesteld op het gebied 
van emissieneutraal werken en de inkoop van additioneel duurzaam in Nederland 
geproduceerde energie om netverliezen te compenseren. 
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Financieel beleid
Met de goedkeuring van het vernieuwde strategisch plan in april van dit jaar is ook het financieel beleid van Enexis 
voor de komende jaren opnieuw vastgesteld.

Om de groeiende investeringen in onze netwerken en de strategische agenda van de sectorordening in Nederland te 
kunnen blijven financieren tegen acceptabele condities, is het financieel beleid van Enexis gericht op het behoud van 
een A credit rating profiel.

Onze aandeelhouders ondersteunen het financieel beleid door een herzien, restrictief dividendbeleid dat gekoppeld 
is aan het behoud van het A credit rating profiel. Onze aandeelhouders ontvangen een redelijk rendement gebaseerd 
op de vastgestelde regulatorische vergoeding.

Dit financieel beleid betekent dat wij ons richten op een credit rating van minimum A flat (Standard & Poor’s) 
respectievelijk A2 (Moody’s), met een stable outlook. Mede op basis van de nieuwe credit rating methodologie van 
rating agency Standard & Poor’s en op basis van verdere discussies met de rating agencies, zijn de bijbehorende 
minimumratio’s voor het financieel beleid aangepast.

Norm

FFO / Netto-rentedragende schulden >= 16%

FFO rentedekking >= 3,5

Netto-rentedragende schulden / (eigen vermogen + netto-rentedragende schulden) <= 60%

Dividend beleid
Vanaf het boekjaar 2014 bedraagt het dividend over de planperiode maximaal 50% van de nettowinst uit 
normale bedrijfsvoering, waarbij een minimumdividend van jaarlijks EUR 100 miljoen wordt nagestreefd. 
Het dividendpercentage zal worden verlaagd als dit dividendbeleid ertoe leidt dat het bedrijf binnen 
vijf jaar haar A credit rating profiel kan verliezen.
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KLANT EN MARKT
Slimme meters
In het kader van de kleinschalige aanbieding van slimme meters in Nederland, heeft Enexis in het eerste halfjaar 
circa 76.000 adressen van een slimme meter voorzien. Inmiddels ligt Enexis goed op schema voor de aanbieding 
van nieuwe meters aan circa 190.000 adressen aan het eind van het jaar. De processen en systemen worden 
voorbereid op de grootschalige aanbieding die vanaf 2015 van start gaat. In dat jaar wordt de slimme meter op 
280.000 adressen aangeboden. Mede dankzij een goede aanpak van de communicatie rond de plaatsing is de 
tevredenheid bij de klanten groot: deze activiteit scoorde een rapportcijfer 7,9. Inmiddels is ook de informatiewebsite 
www.slimmemeters.nl in de lucht, een initiatief van de gezamenlijke netbeheerders in Nederland.

Hoge klanttevredenheid
Het niveau van klanttevredenheid komt over de eerste helft van 2014 over het geheel genomen vrijwel overeen 
met dat in de voorgaande jaren. Gemiddeld behaalde Enexis in die periode een score van 7,7. Dat cijfer was de 
resultante van de waardering van grootzakelijke klanten (7,5) en van consumenten en kleinzakelijke klanten (7,9). 
De klanttevredenheid wordt periodiek gemeten door een onafhankelijk bureau.

Klanttevredenheid (aselecte metingen) 1)

10

8

6

4

2

0

2013 2012 2011 20101e halfjaar 
2014

1. De steekproef is gehouden onder 375 kleinverbruikers 
 en 150 grootverbruikers.

7,7 7,6 7,6 7,67,7

Duurzame energie voor bedrijven
De website www.zelfenergieproduceren.nl heeft in het eerste halfjaar van 2014 ruim 85.000 unieke 
bezoekers getrokken. Inmiddels hebben ruim 4.500 personen een eigen account aangemaakt om hun 
ervaringen rondom zonnepanelen te kunnen delen. Daarnaast heeft Enexis in het eerste halfjaar de website 
www.zakelijkenergieproduceren.nl gelanceerd, speciaal gericht op bedrijven. Die vinden daar uitgebreide 
informatie over het duurzaam opwekken van energie en de stappen die ze daarvoor moeten nemen.

Aantal productie-installaties wederom toegenomen
Steeds meer mensen gaan over tot het zelf opwekken van energie. Het aantal producerende installaties nam 
in het eerste halfjaar 2014 met circa 16.000 installaties toe tot ruim 75.000. Dit betreft voor het overgrote deel 
zonne-installaties. De totale productiecapaciteit is daarbij gestegen naar circa 300 MWp.

Extra aandacht voor openbare verlichting
In het kader van het project ‘Licht op Openbare Verlichting’ is Enexis bezig de kwaliteit van de dienstverlening 
te verbeteren. In het afgelopen halfjaar is er vooral aandacht gegeven aan het verbeteren van de communicatielijnen 
met gemeenten en het op orde brengen van een aantal voorzieningen zoals het technisch beleid, processturing 
en de openbare verlichting-portal. Het project loopt door tot 2015 en moet uiteindelijk leiden tot zichtbare 
verbeteringen in onze primaire openbare verlichting processen.

http://www.slimmemeters.nl
http://www.zelfenergieproduceren.nl
http://www.zakelijkenergieproduceren.nl
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Groot succes voor projecten energiebewustzijn en besparing
Het project Buurkracht dat in augustus 2013 van start ging, blijkt een groot succes, zowel bij de deelnemers als bij 
gemeenten en provincies. Het project ondersteunt bewonerscollectieven kosteloos bij het samen vinden en 
uitwerken van mogelijkheden voor energiebesparing. Buurkracht kan worden ingezet door bestaande collectieven, 
maar Enexis gaat ook actief naar buurten om te helpen bij de vorming van nieuwe collectieven. Daarbij gaat het 
vooral om het beschikbaar stellen van de benodigde kennis en ervaring op technisch gebied, waaronder ook de 
zorgvuldige selectie van leveranciers en installateurs. Eind juni 2014 waren er 29 buurten bij Buurkracht betrokken. 
Een belangrijke voorloper was het project ‘Blok voor Blok’, door Fudura in Den Bosch uitgewerkt in ‘De Slimme Buurt’, 
dat eind 2014 afloopt. De hier gehanteerde methodiek wordt in Buurkracht voortgezet. Hoewel nog niet alle 
doelstellingen behaald zijn, is ‘De Slimme Buurt’ recent positief beoordeeld door de subsidiegever, het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Ook het project voor basisscholen ‘Van Zon krijg je Energie’, voorlichting over energie 
rondom een eigen zonne-installatie, is een succes. Eind juni hadden de 39 deelnemende scholen al de eerste 
34.000 kWh zelf geproduceerd.

Samenwerking voor energiebesparing
In het eerste halfjaar heeft Enexis zich ook gevoegd bij verschillende initiatieven van derden om energiebesparing te 
stimuleren. Het project ‘Slimwoner’ is met name gericht op energiebesparing door isolatiemaatregelen. Het project 
‘Waterspaarders’ richt zich met verschillende acties op het beperken van (warm)watergebruik en energie. In de 
Brabantse gemeente Haaren werkt Enexis samen in het project ‘Samen slim met energie’, dat beoogt de gemeente 
energieneutraal te maken.

Nieuwe biogasleiding in gebruik genomen
Medio mei rondde Fudura de bouw af van een 13 kilometer lange biogasverzamelleiding, eindigend bij afvalverwerker 
Attero in Wijster. Daar wordt het gas, op termijn afkomstig van meerdere leveranciers, opgewerkt tot groen gas, dat 
geschikt is voor invoeding in het gasdistributienet. Inmiddels wordt met diverse producenten en afnemers van ruw 
biogas overleg gevoerd over verdere ontwikkeling van deze oplossing.



Enexis   |   Halfjaarbericht 2014   | 10

Verslag over eerste halfjaar 2014   

ENERGIENETTEN
Investeringen op schema
De investeringen in onderhoud, vervanging en verbetering van de energienetten zijn in de eerste helft van 2014 
volgens plan uitgevoerd. De totale investeringen namen met circa 5 procent af tot EUR 217,9 miljoen (halfjaar 2013: 
EUR 228,6 miljoen). De klantgedreven investeringen bleven opnieuw achter, ook bij de reeds omlaag bijgestelde 
verwachtingen. Met name de door de recessie getroffen bouwactiviteiten zijn hiervoor verantwoordelijk. De 
hierdoor vrijgekomen capaciteit is deels aangewend voor additionele investeringen in de energienetten. Daarbij is 
een goede balans gezocht tussen het benutten van de eigen capaciteit van Enexis en die van gecontracteerde 
aannemers.

Beperkte uitvalduur
In het eerste halfjaar van 2014 daalde de uitvalduur voor elektriciteit tot 7,4 minuten per aansluiting. Dat is aanzienlijk 
minder dan in dezelfde periode van 2013 (halfjaar 2013: 14,4 minuten). In dat beeld zit wel een vertekening door 
de omvangrijke en langdurige storing in Enschede de eerste dagen van januari 2013. De uitvalduur voor gas kwam 
over het eerste halfjaar 2014 uit op 54 seconden (halfjaar 2013: 20 seconden). De stijging hiervan is voornamelijk 
veroorzaakt door een gasstoring in de Enschedese wijk Bolhaar in juni 2014. Hier zorgde een gebroken waterleiding 
ervoor dat de gasleiding brak en vol water liep, waardoor 300 huishoudens enkele dagen zonder gas zaten.

Mogelijk beperkt afwijkend van eerder gepresenteerde 
2013 cijfers als gevolg van de definitieve sectorale 
cijferopgave aan de ACM.

Betrouwbaarheid elektriciteit/jaarlijkse 
uitvalduur per aansluiting (in minuten)
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Smart grid pilot uitgebreid
De proef in Zwolle, die wil nagaan in hoeverre mensen bereid zijn in de context van een ‘smart grid’ het moment 
van energievraag af te stemmen op de beschikbaarheid van goedkope (zonne-)energie, is in 2014 uitgebreid van 
278 naar 382 bewoners. Met deze pilot ‘Jouw Energie Moment’ komt waardevolle informatie beschikbaar over 
de mogelijkheden om het moment van energieverbruik door huishoudens te beïnvloeden. De eerste inzichten 
zijn dat de deelnemers aan de pilot hun energievraag verschuiven naar een gunstiger moment, zij dit vooral vanuit 
kostenoverwegingen doen en dat vooral witgoed zich leent voor het verschuiven van de energievraag.
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MENSEN EN ORGANISATIE
Prioriteit voor veilig werken 
Veiligheid is een belangrijk thema voor Enexis. Een groot deel van de medewerkers werkt met gas en elektriciteit, 
en elke onachtzaamheid dient daarbij te worden voorkomen: ‘Wij werken veilig, of we werken niet’. Gezien dit 
streven is er begin 2014 een interne veiligheidscampagne gestart met als doel het risicobewustzijn bij medewerkers 
te vergroten. Het aantal interne meldingen van potentiele onveilige situaties door medewerkers is in het eerste 
halfjaar 2014 toegenomen. Tegelijkertijd neemt het aantal ongevallen met verzuim tot gevolg toe in het eerste 
halfjaar, met name door kleine incidenten (vallen, struikelen). Hoewel in het eerste halfjaar van 2014 incidenten 
met de kernactiviteiten gas en elektriciteit niet tot ongevallen hebben geleid, krijgen ook kleine ongelukjes en 
gevaarsituaties veel aandacht, omdat ze potentieel grotere incidenten kunnen inleiden. Verontrustend, en nieuw 
voor Enexis, zijn twee incidenten met fysiek geweld tegen medewerkers die letsel tot gevolg hadden. Enexis 
beschouwt de verbetering van de veiligheid als een van de prioriteiten van 2014 en zet met kracht het project 
‘Veiligheid spreekt me aan’ voort. De overtuiging bestaat dat het toenemende veiligheidsbewustzijn zich gaat 
vertalen in het juiste risicomijdend gedrag en dat het doel, het halveren van de ongevallenindex in vier jaar tijd, 
wordt behaald. Eind juni bedroeg de DART-rate 0,74 voor Enexis-medewerkers, tegenover 0,46 over het eerste 
halfjaar van 2013. Voor medewerkers van gecontracteerde aannemers was de DART-rate op dat moment 1,09, 
tegen 1,47 in het eerste halfjaar van 2013.

DART-rate 1) Enexis medewerkers en derden
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1. DART (Days Away Restricted of Transferred)-rate: het aantal ongevallen met als gevolg verzuim of aangepast werk per 200.000 gewerkte uren.
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Duurzame inzetbaarheid en nieuw sociaal beleid
Onder invloed van de grote veranderingen in maatschappij en (energie)markt is ook de organisatie van Enexis volop 
in beweging. Een belangrijk doel daarbij is, het ontwikkel- en verandervermogen van de organisatie te vergroten. 
Ingrijpende veranderingen, zoals de invoering van Het Nieuwe Werken, hielpen de basis te leggen voor een op 
verandering en participatie gerichte bedrijfscultuur. Daarin past de wijziging van het per mei 2014 aflopende Sociaal 
Plan in een nieuw Sociaal Beleid, dat meer is gericht op blijvende inzetbaarheid en begeleiding van werk naar werk. 
Blijvende inzetbaarheid is ook het thema van een aantal pilots waarin medewerkers via scholing en oriëntatie op 
andere bedrijfsonderdelen hun carrièrekansen verbreden. Het resultaat van deze inspanningen levert een dubbel 
rendement: voor de betrokkene in de vorm van betere kansen op een bevredigende werkplek en voor de organisatie 
in de vorm van meer flexibiliteit.

Medezeggenschap op nieuwe leest
Het nieuwe sociaal beleid is ontwikkeld in nauwe samenspraak met Ondernemingsraad en vakbonden. Het was een 
van de exponenten van een nieuwe aanpak van het georganiseerd overleg, beter passend bij de manier waarop 
de organisatie zich bezig is te ontwikkelen. Vakbonden, OR en bestuur trekken samen op om Enexis in staat te stellen 
de rol te spelen die in het kader van de veranderingen in de energiewereld van haar verwacht wordt.



Enexis   |   Halfjaarbericht 2014   | 12

Verslag over eerste halfjaar 2014   

FINANCIËLE GANG 
VAN ZAKEN
Algemeen
Enexis heeft in de eerste zes maanden van 2014 een netto-omzet gerealiseerd van EUR 696,1 miljoen en een 
nettowinst van EUR 135,7 miljoen.

Netto-omzet, kosten van omzet en brutomarge inclusief overige opbrengsten
In het eerste halfjaar van 2014 heeft Enexis een brutomarge inclusief overige opbrengsten gerealiseerd van 
EUR 583 miljoen, een daling van EUR 1 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. De daling wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de inkoopkosten van EUR 8 miljoen, deels gecompenseerd 
door een omzetstijging van EUR 7 miljoen als gevolg van een lichte tariefstijging. De gestegen inkoopkosten 
zijn grotendeels het gevolg van hogere inkoopkosten voor transport bij Tennet.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn in 2014 met EUR 10 miljoen gedaald ten opzichte van de eerste helft in 2013. 
De operationele kosten van Enexis zijn met EUR 18 miljoen gedaald ten opzichte van 2013, de afschrijvingslasten 
zijn met EUR 8 miljoen gestegen.

De operationele kostendaling van per saldo EUR 18 miljoen valt uiteen in een drietal posten:

 Õ EUR 16 miljoen besparingen en efficiencyverbeteringen in de processen van Enexis;
 Õ EUR 6 miljoen lagere kosten als gevolg van de introductie van het Nieuwe Marktmodel;
 Õ EUR 4 miljoen hogere kosten door de cao-verhoging en een minder grote vrijval van personeelsgerelateerde 

voorzieningen ten opzichte van afgelopen jaar.

De gestegen afschrijvingskosten van EUR 8 miljoen zijn een rechtstreeks gevolg van het groeiende investeringsniveau 
in zowel de netten als de slimme meters.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van Enexis bedraagt EUR 220,8 miljoen over de eerste zes maanden van 2014. Dit is EUR 9 miljoen 
meer dan over de vergelijkende periode in 2013.

Resultaat deelnemingen en financiële baten en lasten
De bijdrage van deelnemingen aan het resultaat is met EUR 1 miljoen gelijk aan afgelopen jaar. De financiële lasten 
zijn ten opzichte van 2013 met EUR 12 miljoen afgenomen. De belangrijkste reden voor de afname is het wegvallen 
van rentekosten van de afgeloste aandeelhouderslening per september 2013.

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen nam met 9% toe tot EUR 135,7 miljoen (halfjaar 2013: EUR 124,0 miljoen). De redenen voor 
de toename van het resultaat na belastingen zijn de genoemde omzetstijging in combinatie met kostenbeheersing, een 
geleidelijke productiviteitsverhoging en het uitblijven van eenmalige kosten zoals in 2013, waaronder hogere rentekosten.

Credit rating
Op 7 mei 2014 heeft credit rating agency Standard & Poor’s de corporate credit rating van Enexis Holding N.V. 
en Enexis B.V. opnieuw beoordeeld en gehandhaafd op AA- met een stable outlook. De credit rating van Moody’s 
bleef in het 1e halfjaar ongewijzigd staan op Aa3 met een stable outlook.

De gerealiseerde ratio’s voor het financieel beleid bedroegen ultimo halfjaar 2014:

Realisatie

FFO / Netto-rentedragende schulden 32%

FFO rentedekking 6,7

Netto-rentedragende schulden / (eigen vermogen + netto-rentedragende schulden) 33%
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Vernieuwing stand-by kredietfaciliteit
Met ingang van 27 juni 2014 heeft Enexis Holding N.V. een nieuwe gecommiteerde, stand-by kredietfaciliteit (Revolving 
Credit Facility) afgesloten, ter vervanging van de bestaande, aflopende kredietfaciliteit. De nieuwe kredietfaciliteit is 
afgesloten met een banksyndicaat bestaande uit 11 banken en heeft een omvang van EUR 600 miljoen. De looptijd van 
de kredietfaciliteit bedraagt 5 jaar met 2 verlengingsopties na jaar 1 en jaar 2.
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GECONSOLIDEERDE 
HALFJAARCIJFERS 2014
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

bedragen in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013

Netto-omzet uit hoofde van leveringen van 
goederen en diensten 696,1 688,5

Kosten van omzet 121,6 113,2

Brutomarge 574,5 575,3

Overige bedrijfsopbrengsten 8,6 8,9

Brutomarge inclusief overige 
bedrijfsopbrengsten 583,1 584,2

Personeelskosten 134,6 138,7

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 151,7 144,0

Kosten uitbesteed werk, materialen en andere 
externe kosten 64,7 74,5

Overige bedrijfskosten 11,3 15,6

Totaal bedrijfskosten 362,3 372,8

Bedrijfsresultaat 220,8 211,4

Resultaat deelnemingen 0,7 0,7

Financiële baten 3,2 3,5

Financiële lasten 42,6 54,4

Financiële baten en lasten -39,4 -50,9

Resultaat vóór belastingen 182,1 161,2

Belastingen 46,4 37,2

Resultaat na belastingen 135,7 124,0

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders - -

Aandeelhouders 135,7 124,0

Gemiddeld aantal aandelen in boekjaar 149.682.196 149.682.196

Winst per aandeel 1) 0,91 0,83

1. In euro’s, verwatering van winsten is niet van toepassing.
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

bedragen in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013

Resultaat na belastingen 135,7 124,0

Vrijval niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve 0,4 0,4

Belastingen vrijval niet-gerealiseerde resultaten via eigen vermogen -0,1 -0,1

Totaalresultaat incl. niet-gerealiseerde resultaten via hedgereserve en 
eigen vermogen 1) 136,0 124,3

1. De niet-gerealiseerde bedragen in het totaalresultaat betreffen louter bedragen die in latere perioden in de winst-en-verliesrekening 
worden verantwoord.
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Geconsolideerde balans

bedragen in miljoenen euro’s 30 juni 2014 31 december 2013

Activa
Materiële vaste activa 5.800,0 5.729,4

Immateriële vaste activa 106,8 111,2

Deelnemingen 11,9 12,4

Overige financiële vaste activa 11,5 12,1

Vaste activa 5.930,2 5.865,1

Voorraden 19,7 22,5

Vorderingen 177,9 175,2

Overige financiële activa (kortlopend) 62,2 87,1

Liquide middelen 80,2 115,0

Vlottende activa 340,0 399,8

Totaal activa 6.270,2 6.264,9

bedragen in miljoenen euro’s 30 juni 2014 31 december 2013

Passiva
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 149,7 149,7

Agioreserve 2.436,3 2.436,3

Algemene reserve 669,5 549,9

Hedgereserve -4,6 -4,9

Resultaat van het boekjaar 135,7 239,1

Eigen vermogen 3.386,6 3.370,1

Rentedragende verplichtingen (langlopend) 1.748,4 1.750,6

Voorzieningen (langlopend) 66,9 68,4

Vooruitontvangen bijdragen in aanleg van netten en aansluitingen 1) 562,3 537,2

Latente belastingen 193,7 197,9

Langlopende verplichtingen 2.571,3 2.554,1

Handelsschulden en overige te betalen posten 234,9 210,2

Rentedragende verplichtingen (kortlopend) 47,4 80,9

Winstbelasting 4,5 24,2

Voorzieningen (kortlopend) 12,1 12,7

In volgend jaar te amortiseren vooruitontvangen bijdragen 13,4 12,7

Kortlopende verplichtingen 312,3 340,7

Totaal passiva 6.270,2 6.264,9
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

bedragen in miljoenen euro’s 1e halfjaar 2014 1e halfjaar 2013

Resultaat na belastingen 135,7 124,0

Mutatie in hedgereserve 0,3 0,3

Resultaat na belastingen en mutatie 
hedgereserve 136,0 124,3

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 151,7 143,9

Geamortiseerde bijdragen in aanleg van netten 
en aansluitingen -6,6 -5,8

Mutatie operationeel werkkapitaal 4,1 -13,2

Mutatie latente belastingen -4,2 12,4

Mutatie voorzieningen (langlopend) -1,3 -7,5

Overige 0,5 0,9

Kasstroom uit operationele activiteiten 280,3 255,0

Investeringen materiële en immateriële vaste 
activa -217,9 -228,6

Ontvangen bijdragen in aanleg van netten en 
aansluitingen 32,3 33,5

Verstrekte leningen -0,9 -6,2

Toename/afname deposito’s 25,0 45,5

Aflossing verstrekte leningen 1,3 4,9

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -160,1 -150,9

Kasstroom voor financieringsactiviteiten 120,1 104,1

Opname van rentedragende verplichtingen 
exclusief schulden aan kredietinstellingen - 3,7

Aflossing van rentedragende verplichtingen 
exclusief schulden aan kredietinstellingen -2,6 -2,3

Uitbetaald dividend -119,5 -114,5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -122,1 -113,1

Totaal kasstromen -2,0 -9,0

Netto liquide middelen minus schulden aan 
kredietinstellingen begin boekjaar 47,9 41,8

Netto liquide middelen minus schulden aan 
kredietinstellingen ultimo verslagperiode 46,0 32,8
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

bedragen in miljoenen euro’s
Aantal gewone 

aandelen
Aandelen

kapitaal
Agio

reserve
Algemene 

reserve
Hedge

reserve 1)
Resultaat 
boekjaar

Totaal 
eigen 

vermogen

Stand per 1 januari 2013 149.682.196 149,7 2.436,3 440,7 -5,5 223,7 3.244,9
Bestemming resultaat 2012 - - - 109,2 - -109,2 0

Dividenduitkering over 2012 2) - - - - - -114,5 -114,5

Amortisatie hedgereserve in 1e halfjaar 2013 - - - - 0,3 - 0,3

Resultaat na belastingen in 1e halfjaar 2013 - - - - - 124,0 124,0

Subtotaal 1e halfjaar 2013 - - - 109,2 0,3 -99,7 9,8

Stand per 30 juni 2013 149.682.196 149,7 2.436,3 549,9 -5,2 124,0 3.254,7
Amortisatie hedgereserve in 2e halfjaar 2013 - - - - 0,3 - 0,3

Resultaat na belastingen 2e halfjaar 2013 - - - - - 115,1 115,1

Subtotaal 2e halfjaar 2013 - - - - 0,3 115,1 115,4

Stand per 31 december 2013 3) 149.682.196 149,7 2.436,3 549,9 -4,9 239,1 3.370,1

Stand per 1 januari 2014 149.682.196 149,7 2.436,3 549,9 -4,9 239,1 3.370,1
Bestemming resultaat 2013 - - - 119,6 - -119,6 0

Dividenduitkering over 2013 2) - - - - - -119,5 -119,5

Amortisatie hedgereserve in 1e halfjaar 2014 - - - - 0,3 - 0,3

Resultaat na belastingen 1e halfjaar 2014 - - - - - 135,7 135,7

Subtotaal 1e halfjaar 2014 - - - 119,6 0,3 -103,5 16,5

Stand per 30 juni 2014 3) 149.682.196 149,7 2.436,3 669,5 -4,6 135,7 3.386,6

1. De hedgereserve is geen uitkeerbare reserve.
2. De in 2014 aan aandeelhouders toekomende en betaalde dividenduitkering over 2013 bedraagt EUR 0,80 per aandeel (2013: EUR 0,77), waarbij is 

gerekend met het aantal aandelen gedurende het boekjaar.
3. Medio 2014 bedroeg het totaal eigen vermogen per aandeel EUR 22,62 (ultimo 2013 voor winstbestemming: EUR 22,52), waarbij is gerekend met 

het aantal aandelen op het eind van de verslagperiode.  
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TOELICHTING OP DE 
GECONSOLIDEERDE 
HALFJAARCIJFERS
Algemeen
Enexis Holding N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Rosmalen. In dit halfjaarbericht zijn de 
financiële gegevens opgenomen over het eerste halfjaar van 2014 van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen.

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie.

Voor een analyse van het resultaat wordt verwezen naar de financiële gang van zaken zoals opgenomen 
op bladzijde 12 van dit halfjaarbericht.

De functionele valuta van Enexis Holding N.V. is de euro. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen 
in miljoenen euro’s.

Grondslagen voor de consolidatie
De geconsolideerde balans, winst-en-verliesrekening, het overzicht van het totaalresultaat en het kasstroomoverzicht 
bevatten de balans, winst-en-verliesrekening, het overzicht van het totaalresultaat en het kasstroomoverzicht van 
Enexis Holding N.V. en haar groepsmaatschappijen.

De geconsolideerde halfjaarcijfers bevatten de halfjaarcijfers van de vennootschap en haar dochterondernemingen 
per 30 juni 2014. Van zeggenschap wordt sprake zodra de Groep variabele opbrengsten uit haar betrokkenheid bij de 
deelneming geniet of daar rechten op heeft en in staat is haar macht over de deelneming aan te wenden om de 
hoogte van die opbrengsten te beïnvloeden. In concreto heeft de Groep uitsluitend zeggenschap over een 
deelneming indien zij:

 Õ macht over de deelneming kan uitoefenen (d.w.z. bestaande rechten waarmee zij op dat moment in staat is om 
de relevante activiteiten van de deelneming te sturen);

 Õ een variabele opbrengst uit haar betrokkenheid bij de deelneming geniet of daar rechten op heeft; en in staat 
is de macht over de deelneming aan te wenden om de hoogte van de opbrengsten te beïnvloeden.

Wanneer de Groep niet over de meerderheid van de stemrechten of gelijksoortige rechten in een deelneming 
beschikt, betrekt zij alle relevante feiten en omstandigheden in de beoordeling of zij macht over de deelneming 
kan uitoefenen, zoals:

 Õ de contractuele afspraken met andere houders van stemrechten in de deelneming;
 Õ rechten uit hoofde van andere contractuele afspraken;
 Õ de stemrechten en potentiële stemrechten van de Groep.

De Groep beoordeelt haar zeggenschap over een deelneming opnieuw indien zich feiten en omstandigheden 
voordoen die erop wijzen dat een of meer van de drie elementen van zeggenschap een wijziging hebben ondergaan. 
De consolidatie van een dochteronderneming vangt aan zodra de Groep de zeggenschap over de dochter verkrijgt 
en wordt gestaakt zodra zij die verliest. De activa, verplichtingen, baten en lasten van een gedurende het jaar 
overgenomen of afgestoten dochteronderneming worden vanaf de datum waarop de Groep de zeggenschap verkrijgt 
tot de datum waarop zij die verliest in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten opgenomen. 
De winst of het verlies en iedere component van de niet-gerealiseerde resultaten worden aan de houders van 
gewone aandelen van de moedermaatschappij van de Groep toegerekend, evenals aan de minderheidsbelangen, 
ook al resulteert dit in een negatieve stand voor de minderheidsbelangen. Waar nodig vinden aanpassingen in de 
jaarrekening van dochterondernemingen plaats, zodat de grondslagen voor financiële verslaggeving met die van 
de Groep in overeenstemming zijn. Bij consolidatie worden alle activa, verplichtingen, vermogen, baten, lasten en 
kasstromen voorvloeiend uit transacties binnen de groep volledig geëlimineerd.
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Een wijziging in het eigendomsbelang in een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap wordt 
administratief verwerkt als een eigen-vermogenstransactie. Indien de Groep de zeggenschap over een 
dochteronderneming verliest, dan:

 Õ neemt ze de activa (met inbegrip van eventuele goodwill) en verplichtingen van de dochteronderneming niet 
langer in de balans op;

 Õ neemt ze de boekwaarde van eventuele minderheidsbelangen in de voormalige dochteronderneming niet langer 
in de balans op;

 Õ neemt ze de in het eigen vermogen opgenomen cumulatieve valutaomrekeningsverschillen niet langer in de 
balans op;

 Õ neemt ze de reële waarde op van de vergoeding die is ontvangen;
 Õ neemt ze de reële waarde op van een eventuele in de voormalige dochteronderneming behouden (kapitaal)

belang;
 Õ boekt ze een eventueel overschot of tekort over naar de winst- en verliesrekening;
 Õ boekt ze het aandeel van de moedermaatschappij in de componenten die voorheen in de niet-gerealiseerde 

resultaten werd opgenomen over naar ofwel de winst- en verliesrekening ofwel de ingehouden winst, zoals te 
doen gebruikelijk zou zijn geweest indien zij de betreffende activa of verplichtingen rechtstreeks had afgestoten.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
In dit bericht zijn dezelfde waarderingsgrondslagen gehanteerd als in de jaarrekening 2013 van Enexis Holding N.V. die 
te vinden is op www.enexis.nl, met uitzondering van de navolgende wijzigingen in standaarden en interpretaties die 
met ingang van 1 januari 2014 van kracht zijn.

Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden van toepassing per 1 januari 2014  
Standaarden effectief per 1 januari 2014 
Met ingang van 1 januari 2014 is IAS 32 – Presentatie van financiele instrumenten: Salderen van financiële activa en 
financiële verplichtingen van kracht. Als gevolg van de toepassing van deze standaard kunnen de onderliggende 
cashpoolovereenkomsten zoals door Enexis overeengekomen met ING en RBS de liquide middelen van de diverse 
entiteiten binnen de Groep niet met elkaar gesaldeerd worden. Enexis heeft deze wijziging reeds vervroegd toegepast 
in de jaarrekening 2013. 

In 2014 zijn per 1 januari diverse wijzigingen van toepassing die geen gevolgen hebben voor de geconsolideerde 
halfjaarrekening van Enexis:

 Õ IFRS 10 – De geconsolideerde jaarrekening;
 Õ IFRS 11 – Gezamenlijke overeenkomsten;
 Õ IFRS 12 – Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten;
 Õ IFRS 10 en IFRS 12 – Overgangsbepalingen;
 Õ IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 – Beleggingsinstellingen;
 Õ IAS 27 –  De enkelvoudige jaarrekening;
 Õ IAS 28 – Financiële belangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures;
 Õ IAS 39 – Financiële instrumenten: Opname en waardering – Vernieuwing van derivaten en voortzetting van 

hedge accounting;
 Õ IFRIC 21 – Heffingen van overheidswege.

Toekomstige standaarden en wijzigingen vastgesteld in eerste halfjaar 2014 
Onderstaande verbeteringen en wijzigingen van IFRS-standaarden zijn gepubliceerd, maar in het eerste halfjaar 2014 
nog niet aanvaard door de Europese Unie.

 Õ IFRS 9 –  Financiële instrumenten, van kracht per 1 januari 2018;
 Õ IFRS 14 – Overlopende posten uit hoofde van tariefregulering; van kracht per 1 januari 2016;
 Õ IFRS 15 – Contractuele opbrengsten met klanten, van kracht per 1 januari 2017;  
 Õ IAS 19 – Personeelsbeloningen – Toegezegd pensioenregelingen: Werknemersbijdragen, van kracht per 1 juli 2014;
 Õ Jaarlijkse verbeteringen van IFRSs, cyclus 2010-2012, van kracht per 1 juli 2014;
 Õ Jaarlijkse verbeteringen van IFRSs, cyclus 2011-2013, van kracht per 1 juli 2014.                       

Enexis beoordeelt momenteel de gevolgen van deze standaarden. Mogelijke verbeteringen of aanpassingen zijn van 
toepassing met ingang van boekjaren na 2014.

Seizoensinvloeden
Er is bij Enexis geen sprake van seizoensinvloeden die het resultaat in materiële zin beïnvloeden.
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Goodwill
De jaarlijks verplichte impairment test op goodwill met betrekking tot de overname van Intergas zal worden 
uitgevoerd in het tweede halfjaar van 2014. Er wordt geen materiële aanpassing van de boekwaarde van de goodwill 
verwacht vanuit deze impairment test.

Reële waarde langlopende leningen
Enexis had per 30 juni 2014 EUR 1.732 miljoen (31 december 2013: EUR 1.733 miljoen) aan langlopende leningen op haar 
balans staan. De reële waarde van deze langlopende leningen bedraagt EUR 2.021,7 miljoen (31 december 2013: 
EUR 1.927,2 miljoen) waarbij de waarden van de rentebetalingen en de terugbetalingen van de hoofdsommen contant 
zijn gemaakt tegen verschillende rentes, waarmee rekening wordt gehouden met het tijdseffect. De reële waarde is 
gestegen door een verdere daling van de marktrente.
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Segmentatie-informatie 1e halfjaar
Enexis Holding N.V. onderscheidt hierbij de volgende te rapporteren segmenten:

 Õ De gereguleerde activiteiten.
 Õ Overig.

Bovengenoemde indeling is gebaseerd op de interne rapportagestructuur, met name de geconsolideerde 
maandrapportage en het bedrijfs(jaar)plan. Vanwege de grote mate van administratieve verzelfstandiging zijn 
nagenoeg alle omzetten, kosten, activa en passiva te alloceren aan de segmenten. 

De gereguleerde activiteiten vormen verreweg het grootste onderdeel binnen Enexis (zowel qua netto-omzet, 
resultaat na belastingen als totaal activa is het aandeel van deze activiteiten meer dan 90%). 

De als ‘Overig’ opgenomen segmenten betreffen de activiteiten van Fudura B.V. en Enexis Vastgoed B.V. 

Kosten en opbrengsten die onderling tussen de onderscheiden segmenten in rekening zijn gebracht alsmede 
onderlinge vorderingen, schulden en rekening-courantverhoudingen zijn geëlimineerd. De kosten en de opbrengsten 
betreffen nagenoeg geheel de terbeschikkingstellingsvergoeding voor activa.

Enexis gereguleerd Enexis overig
Normalisatie en 

eliminaties Enexis totaal

bedragen in miljoenen euro’s
1e halfjaar 

2014
1e halfjaar 

2013
1e halfjaar 

2014
1e halfjaar 

2013
1e halfjaar 

2014
1e halfjaar 

2013
1e halfjaar 

2014
1e halfjaar 

2013

Winstenverliesrekening
Netto-omzet 664,3 657,5 37,5 35,7 -5,7 -4,7 696,1 688,5

Overige bedrijfsopbrengsten 9,0 10,8 1,5 - -1,9 -1,8 8,6 9,0

Bedrijfsresultaat 203,1 197,0 17,7 14,4 - - 220,8 211,4

1e halfjaar 
2014

Ultimo 
2013

1e halfjaar 
2014

Ultimo 
2013

1e halfjaar 
2014

Ultimo 
2013

1e halfjaar 
2014

Ultimo 
2013

Activa en verplichtingen
Totaal activa 6.201,5 6.143,0 171,8 182,4 -103,2 -60,5 6.270,2 6.264,9
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Informatie verbonden partijen
In het eerste halfjaar 2014 is EUR 119,5 miljoen aan dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders en is voor 
EUR 0,5 miljoen aan leningen verstrekt aan Stichting Mijnaansluiting.nl. Daarnaast is een bedrag van EUR 0,9 miljoen 
ontvangen van EDSN als reguliere aflossing op een in 2013 verstrekte lening. Verdere transacties met verbonden 
partijen vinden plaats uit hoofde van reguliere bedrijfsvoering en tegen marktconforme tarieven en voorwaarden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
De niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa wijken, buiten een reguliere afwikkeling daarvan, per ultimo 
juni 2014 niet wezenlijk af van de in noot 30 ‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen en activa’ van de jaarrekening 
2013 gepresenteerde verplichtingen en activa per ultimo 2013.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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BEOORDELINGS-
VERKLARING
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Enexis Holding N.V.

Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht op de pagina’s 14 tot en met 23 opgenomen geconsolideerde tussentijdse 
financiële informatie van Enexis Holding N.V. te Rosmalen bestaande uit de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
en het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, 
de geconsolideerde balans per 30 juni 2014, het geconsolideerd kasstroomoverzicht en het geconsolideerd 
mutatieoverzicht eigen vermogen over de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 en de toelichting 
beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de 
tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse 
financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410, ‘Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de 
openbaar accountant van de entiteit’. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen 
van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren 
van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer 
dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons 
niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang 
die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 
tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 niet, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie.

Den Haag, 5 augustus 2014

Ernst & Young Accountants LLP

  
w.g. J. Niewold RA
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