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Over dit verslag
Met dit geïntegreerde verslag legt Eneco Groep verant-

woording af over haar financiële en niet-financiële prestaties 

in 2019 en haar financiële, maatschappelijke en ecologische 

waardecreatie. We kiezen voor een compact en transparant 

verslag dat op basis van een stakeholder- en materialiteits-

analyse voorziet in de informatiebehoefte van onze belang-

hebbenden. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de International 

Financial Reporting Standards (IFRS) en de relevante 

 bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Wij conformeren ons verslag aan de standaarden van het 

Global Reporting Initiative (GRI). Aan de hand van het frame-

work van de International Integrated Reporting Council (IIRC) 

verduidelijken we de samenhang tussen de kernelementen 

van ons beleid. Ook rapporteren we over de voor ons 

 relevante Sustainable Development Goals (SDGs).

In 2019 zijn we lid geworden van UN Global Compact en 

rapporteren we in ons verslag onze voortgang op de tien 

 principes in elk van de vier aandachtsgebieden: mensen-

rechten, arbeidsomstandigheden, milieu, anti-corruptie. 

Deze voortgangsrapportage, de zogenoemde  ‘Communication 

on Progress’ (CoP), maakt integraal onderdeel uit van ons 

geïntegreerde jaarverslag. In de bijlage Communication on 

Progress vindt u de verwijzing in het jaarverslag naar de 

verschillende thema’s van de COP.

Het waardecreatiemodel brengt de One Planet-focus, 

het ’waarom’ van Eneco, de missie, de strategie en het 

businessmodel in beeld. De realisatie van de strategie 

wordt met gebruikmaking van strategische kritische 

prestatie-indicatoren (KPI’s) toegelicht in het onderdeel 

Voortgang en duurzaamheid en in de jaarrekening. 

Wij hebben Deloitte Accountants B.V. opdracht gegeven 

de jaarrekening 2019 te controleren en de strategische 

KPI’s en de GRI-toepassing in dit verslag te beoordelen. 

Bij de jaarrekening wordt een controleverklaring verstrekt, 

en bij de strategische KPI’s en de GRI-toepassing 

een assurance-rapport.
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Geconsolideerde jaarrekening
2019

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

x € 1 mln. Toelichting 2019 2018

Opbrengst energielevering en energie-gerelateerde activiteiten 3 4.271 4.100

Inkoop energie en energie-gerelateerde activiteiten 3.236 3.101

Brutomarge 1.035 999

Overige opbrengsten 4 61 83

Brutomarge en overige opbrengsten 1.096 1.082

Personeelsbeloningen 5 260 264

Uitbesteed werk en andere externe kosten 382 389

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa 12 220 180

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste
activa 14 76 73

Overige bedrijfskosten 26 14

Bedrijfskosten 964 920

Bedrijfsresultaat 132 162

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures 7 - -9

Financiële baten 8 9 9

Financiële lasten 9 -24 -32

Resultaat voor belastingen 117 130

Belastingen 10 -37 6

Resultaat na belastingen 80 136

Resultaatverdeling

Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders 1 -

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V. 79 136

Resultaat na belastingen 80 136
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Geconsolideerde balans

x € 1 mln. Toelichting Per 31 december 2019 Per 31 december 2018

Vaste activa

Materiële vaste activa

- Activa in eigendom 12 2.661 2.495

- Gebruiksrechten geleasede activa 13 212 -

Immateriële vaste activa 14 1.045 1.074

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 16 111 109

Uitgestelde belastingvorderingen 17 30 30

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten 18 51 84

- Overige financiële vaste activa 19 114 129

Totaal vaste activa 4.224 3.921

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop 20 1 2

Immateriële activa en voorraden 14 158 178

Handelsdebiteuren 21 655 722

Actuele belastingvorderingen 6 1

Overige vorderingen 22 162 239

Afgeleide financiële instrumenten 18 225 176

Liquide middelen 23 537 504

Totaal vlottende activa 1.744 1.822

TOTAAL ACTIVA 5.968 5.743

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V. 24 2.932 2.936

Minderheidsbelangen 24 5 3

Totaal groepsvermogen 2.937 2.939

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen 25 8 9

Overige voorzieningen 26 140 107

Uitgestelde belastingverplichtingen 17 251 267

Afgeleide financiële instrumenten 18 72 76

Leaseverplichtingen 13 193 -

Rentedragende schulden 27 479 464

Overige schulden 28 148 142

Totaal langlopende verplichtingen 1.291 1.065

Kortlopende verplichtingen

Verplichtingen aangehouden voor verkoop 20 1 3

Personeelsvoorzieningen 25 7 7

Overige voorzieningen 26 2 13

Afgeleide financiële instrumenten 18 214 150

Leaseverplichtingen 13 23 -

Rentedragende schulden 27 72 41

Actuele belastingverplichtingen 4 8

Handelscrediteuren en overige schulden 28 1.417 1.517

Totaal kortlopende verplichtingen 1.740 1.739

TOTAAL PASSIVA 5.968 5.743
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1 mln. Toelichting 2019 2018

Resultaat na belastingen 80 136

Aanpassingen voor:

- Financiële baten en lasten in het resultaat 8.9 15 23

- Belastingen ten laste van het resultaat 10 37 -6

- Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures - 9

- Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste en
immateriële activa

12, 13, 14
296 253

- Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa 5 1

- Mutatie werkkapitaal 33 55 120

- Mutatie voorzieningen, afgeleide financiële instrumenten en overige 33 -19

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 521 517

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures 1 2

Betaalde rente -20 -18

Ontvangen rente 8 10

Ontvangen (-betaalde) vennootschapsbelasting -56 -83

Kasstroom uit operationele activiteiten 454 428

Nieuw verstrekte leningen -3 -6

Aflossing verstrekte leningen - 201

Acquisitie dochterondernemingen (netto, exclusief aangekochte
liquide middelen) 15 -22 -288

Desinvestering dochterondernemingen (netto, exclusief verkochte
liquide middelen) 7 48

Acquisitie joint operations, joint ventures en geassocieerde
deelnemingen -7 -12

Desinvestering joint operations, joint ventures en geassocieerde
deelnemingen - 11

Investeringen materiële vaste activa -325 -229

Desinvesteringen materiële vaste activa 5 5

Investeringen immateriële vaste activa 14 -18 -19

Desinvesteringen activa aangehouden voor verkoop -2 6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -365 -283

Dividendbetalingen -68 -64

Betaling kortlopende leaseverplichtingen -25 -

Aflossing langlopende rentedragende schulden 27 -47 -108

Nieuw verkregen langlopende rentedragende schulden 27 82 66

Aankoop/verkoop belang minderheidsaandeelhouders 1 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -57 -106

Mutatie liquide middelen 32 39

Saldo liquide middelen per 1 januari 504 465

Translatieresultaat liquide middelen dochterondernemingen 1 -

Saldo liquide middelen inkrimping consolidatiekring - -

Saldo liquide middelen per 31 december 537 504
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Disclaimer
In dit jaarverslag worden toekomstgerichte uitspraken 
gedaan. Deze uitspraken zijn herkenbaar aan het gebruik 
van bewoordingen als ‘verwacht’, ‘naar  verwachting’, 
‘voorziet’, ‘heeft het voornemen’, en vergelijkbare 
uitdrukkingen. Deze uitspraken zijn onderhevig aan risico’s 
en onzekerheden en de werkelijke resultaten en 
gebeurtenissen kunnen aanmerkelijk afwijken van de 
huidige verwachtingen. Factoren die daartoe kunnen leiden 
zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de algehele 
economische omstandigheden, de situatie op de markten 
waarop Eneco Groep actief is, het gedrag van klanten, 
leveranciers en concurrenten, technologische 
ontwikkelingen en juridische bepalingen en voorschriften 
van regelgevende instanties die consequenties hebben voor 
de activiteiten van Eneco Groep. In aanvulling hierop, maar 
niet beperkt daartoe, kunnen toekomstige resultaten 
beïnvloed worden door financiële risico’s, zoals valuta- en 
renterisico’s  en liquiditeits- en kredietrisico’s. Eneco Groep 
verwerpt iedere aansprakelijkheid of verplichting ter zake 
van het bijwerken of herzien van onderhavige prognoses op 
basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen 
of anderszins.

Op alle in dit jaarverslag gepubliceerde foto’s berust 
copyright.

Eneco, Oxxio, Toon, Jedlix, Luminext, Eneco HollandseWind, 
Eneco WarmteWinner en Eneco HeatWinner zijn 
geregistreerde merknamen van Eneco B.V.

Dit jaarverslag wordt alleen gepubliceerd op internet in een 
Nederlandstalige en Engelstalige versie.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden 
weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 
Indien de op het internet vermelde gegevens van Eneco 
afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de 
laatstgenoemde.

Om de interactiviteit te bevorderen wordt gebruik gemaakt 
van links tussen locaties  in het jaarverslag alsook 
daarbuiten. Indien een link leidt naar een locatie buiten het 
jaarverslag (zichtbaar door het openen van een nieuw 
venster) betreft dit informatie welke geen onderdeel is van 
het door de accountant beoordeelde jaarverslag.

Uitgave
Eneco Groep Communications 
Postbus 1003
3000 BA Rotterdam
Telefoon 06 11 71 46 09 
corporatecommunicatie@eneco.
com www.enecogroep.nl
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