
Segmenten Omzet Kosten Overige Operationele Afschrijvings- Bedrijfs- Materiële Vooruitontvangen

van omzet Opbrengsten kosten kosten resultaat vaste activa bijdragen

Transport- en aansluitdienst elektriciteit 810 231 14 271 158 163 4.081 565

Transportdienst gas 251 1 105 67 80 1.763 75

Aansluitdienst gas 68 3 17 17 37 497 94

Meetdienst elektriciteit 74 50 29 -5 222 0

Meetdienst gas 49 30 21 -2 139 0

Overige activiteiten 56 1 0 57 0

Niet toe te rekenen 6 -6 132

Totaal 1.308 231 19 473 299 324 6.835 734

Aanvullende segmentinformatie behorende bij de Jaarrekening 2017 van Enexis B.V.

Winst- en verliesrekening Balans

Toelichting bij segmentinformatie behorende bij de jaarrekening 2017 van Enexis B.V.

De segmentatie is afgeleid van en aanvullend op de gecontroleerde jaarrekening van Enexis B.V. 2017, welke is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van Enexis Holding N.V.
Op deze segmentatie zelf is geen accountantscontrole toegepast.
De segmenten en de toe te rekenen posten uit de Winst-en verliesrekening en de balans zijn in overleg met de ACM vastgesteld. 
Op 1 januari 2017 is het volledige personeel overgegaan van Enexis B.V. naar Enexis Personeel B.V. waarbij alle aan het personeel te relateren materiële en immateriële activa zijn 
overgedragen. 
Per 20 juni 2017 zijn het gereguleerde deel van Endinet B.V. alsmede Endinet Infra Bedrijfsvoering B.V. met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 gefuseerd met Enexis B.V.
De aan de segmenten Transport- en aansluitdienst elektriciteit, Transportdienst gas en Aansluitdienst gas toegerekende overige opbrengsten betreffen de in 2017 geamortiseerde bijdragen 
bij investeringen in aanleg van netten en aansluitingen.
De aan Overige activiteiten toegerekende omzet en overige opbrengsten betreffen voornamelijk activiteiten in opdracht en voorrekening van derden.
De niet toe te rekenen afschrijvingskosten hebben betrekking op niet toewijsbare materiële vaste activa zoals niet-primaire gebouwen en magazijnen,, rijdend materieel, inrichting 
werkplaatsen en overige activa die niet zijn overgedragen aan de Personeel B.V. 
Per 1 januari 2018 is de naam van Enexis B.V. gewijzigd in Enexis Netbeheer B.V. en is de vestigingsplaats Rosmalen gewijzigdin ’s-Hertogenbosch.


