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Resultaten
Brutomarge en overige
opbrengsten

H1
2019
H1
2018

592
562

Bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen
(EBITDA)
H1
2019
H1
2018

272
230

Bedrijfsresultaat (EBIT)

126
115

H1
2019
H1
2018

Kasstroom uit operationele
activiteiten

–56
214

H1
2019
H1
2018

Totale opbrengsten

H1
2019
H1
2018

2.319
2.101

Resultaat na belastingen
uit voortgezette bedrijfs
activiteiten

79
75

H1
2019
H1
2018

Vermogen
Groepsvermogen

30 juni
2019
31 dec
2018

2.931
2.939

Balanstotaal

Rentedragende
schulden

579
505

30 juni
2019
31 dec
2018

Ratio’s
Groepsvermogen/
totaal vermogen

30 juni
2019
31 dec
2018

52,1%
51,2%

Credit Rating

2019
2018

BBB+
BBB+

30 juni
2019
31 dec
2018

5.627
5.743

Investeringen
(en acquisities)
in vaste activa
H1
2019
H1
2018

134
181
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Resultaten
en uitvoering
strategie Eneco
op koers

Eneco heeft goede resultaten
geboekt in het eerste halfjaar
van 2019. De winst, het
bedrijfsresultaat en de omzet
stegen, terwijl in de uitvoering
van de investeringsagenda
belangrijke stappen werden
gezet. Het opgesteld vermogen
aan duurzame productiemiddelen steeg en bij de
warmtenetten werd flink
geïnnoveerd. De klantportfolio
werd uitgebreid en er werden
diverse samenwerkingsverbanden aangegaan die
klanten helpen om te schakelen.
Kortom: de uitvoering van
Eneco’s strategie loopt volgens
plan, er is groei in duurzame
productie, energielevering en
innovatieve diensten. Hiermee
blijft Eneco een koploper in de
energietransitie en helpen wij
klanten concreet met
omschakelen, in de context van
het grote maatschappelijk debat
over het klimaatakkoord en
verduurzaming.
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•

EBITDA stijgt met 18%, netto resultaat
naar 79 miljoen euro

•

134 miljoen euro geïnvesteerd in
duurzame productie

•

62 MW toename operationele
duurzame productiebronnen

•

Eneco grote investeerder hernieuwbaar
productievermogen in Nederland

•

Innovatie in warmtenetten

•

Verkoop Eneco loopt op schema

Goede financiële
resultaten
De EBITDA groeide van 230 miljoen naar
272 miljoen euro, een stijging van ruim 18%.
Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 10%
van 115 miljoen euro naar 126 miljoen euro.
Dit is te danken aan stijgende
energieverkopen en goede resultaten van de
handelsvloer, mede als gevolg van verbeterde
marktomstandigheden. De personeelskosten
daalden met 9%, naar 119 miljoen,deels als
gevolg van herstructureringsprogramma's in
Nederland en België. De bruto marge en
overige opbrengsten steeg met 5% van
562 miljoen naar 592 miljoen euro.
De omzet steeg met bijna 10%, van 2,1 miljard
naar 2,3 miljard euro, vooral dankzij acquisities
uit het verleden die bijdroegen aan het
resultaat. De in 2018 overgenomen
activiteiten van E.ON Benelux telden nu
volledig mee, en de recente aankoop van
Robin Energie twee maanden. De winst na
belastingen steeg van 75 miljoen naar
79 miljoen euro.

Opnieuw heeft Eneco een groot bedrag,
134 miljoen euro, geïnvesteerd. Het grootste
deel is gestoken in nieuwe windparken,
namelijk 75 miljoen euro. In België gaat het
voornamelijk om het nog te bouwen offshore
windpark Seamade. In Nederland betreft het
vooral een reeks van investeringen in wind op
land. In nieuwe zonneparken is 5 miljoen
geïnvesteerd. De investering in innovatie,
vervanging en uitbreiding van warmtenetten
bedroeg 30 miljoen euro, terwijl in de warmteproductie 10 miljoen werd geïnvesteerd, met
name in vergroening van het warmtenet in
Utrecht, door middel van de Bio Warmte
Installatie.
In het eerste half jaar van 2019 hebben ruim
60.000 Nederlandse klanten een duurzame
stap gezet. Bijvoorbeeld door over te stappen
op Eneco HollandseWind, of zij hebben
geprofiteerd van de opbrengst van zonneenergie uit een Nederlands zonnepark door
een StukjeZon af te nemen, of zij produceren
zelf duurzame energie door de aanschaf van

Ruud Sondag, CEO van Eneco zegt:
’Ik ben tevreden dat de focus op de
executie van de bedrijfsstrategie ook tot
robuuste financiële verbeteringen leidt.'
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bijvoorbeeld zonnepanelen. Duurzaamheid
leeft in de maatschappij en Eneco helpt
mensen en bedrijven bij de omschakeling die
nodig is om de energietransitie te realiseren.

Groei in
energielevering
Omschakelen betekent ook meer groene
stroom leveren. Daarom is Eneco verheugd
dat het op dit vlak een aantal mooie (zakelijke)
overeenkomsten heeft kunnen afsluiten. Met
Microsoft Nederland werd een overeenkomst
aangekondigd waarbij Microsoft naar
verwachting 360.000 MWh per jaar
windenergie afneemt voor haar datacenters.
Het is de tweede overeenkomst tussen Eneco
en Microsoft, dat hiermee in totaal 720.000
MWh per jaar groene stroom afneemt.
Met deze overeenkomst is het aandeel stroom
van Eneco van het windpark op zee Borssele
III/IV (50%) zo goed als uitverkocht, zelfs al
voordat de bouw is afgerond. Andere
afnemers zijn onder andere Stedin, DSM en
Royal Schiphol Group.
In Duitsland tekende Lichtblick haar
allereerste power-purchase overeenkomst
met windparkeigenaar PNE, waarmee
consumenten en zakelijke klanten vanaf 2021
ongesubsidieerde groene energie krijgen van
het Duitse windpark Papenrode, dat een
capaciteit heeft van 13 MW.
Eneco-dochter WoonEnergie nam alle klanten
over van Robin Energie, dat eind februari
failliet werd verklaard. Circa 25.000, vaak
kwetsbare, klanten in de sociale huursector
worden voortaan beleverd door WoonEnergie.

Groei in duurzame
productiecapaciteit
De energietransitie kan niet zonder de
verschuiving van fossiele naar duurzame
productiebronnen. Mede daarom wil Eneco
haar eigen duurzame productiecapaciteit
(opgesteld vermogen) uitbreiden naar
2200 MW in het jaar 2022. Daarvoor zijn ook
het afgelopen half jaar belangrijke stappen
gezet. In totaal is 62 MW operationeel geworden, er is 245 MW in aanbouw en werd
voor ruim 97 MW aan investeringsbesluiten
genomen. Het gaat hierbij om een mix van
wind op land, wind op zee, zon op land en zon
op dak, in België en Nederland, zoals in de
onderstaande tabel wordt weergegeven.

Nieuwe duurzame
productiebronnen van Eneco
Operationeel
MW

Wind Onshore
BE

Lou Wind

3

Wind Onshore NL

Nieuwe Waterweg

21

Wind Onshore NL

Hogezandse Polder

31

Zon op Dak
BE & NL

8 projecten (o.a.
extensie Audi Brussel
2,93MW, Volvo Gent
2,88MW)

7

62

In aanbouw
MW

Wind Offshore BE

Norther

92

Wind Offshore BE

Seamade

60

Wind Offshore NL

Blauwwind
(Borssele III en IV)

73

Wind Onshore BE

Zeebrugge Pepsico

3

Wind Onshore BE

Zeebrugge Visveiling

3

Zon op Land NL

Tholen

9

Zon op Land NL

Reimerswaal

3

Zon op Dak BE

Sapa Ghlin

1

Zon op Dak NL

Flora Holland Eelde

1
245
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Investeringsbesluiten
MW

Wind Onshore NL

Blaakweg

Wind Onshore NL

Delfzijl Geefsweer

25

5

Wind Onshore NL

Delfzijl Oosterhorn

38

Wind Onshore NL

Kabeljauwbeek

15

Zon op Dak
BE & NL

5 projecten

14
97

Alle MW getallen afgerond en tegen Eneco aandeel.

Naast deze eigen bronnen sloot Eneco een
15-jarige overeenkomst voor de afname van
alle groene stroom van Windpark Fryslân, het
grootste nearshore windpark van Nederland.
Eneco en Windpark Fryslân hebben daarvoor
op 17 juli een langlopend afnamecontract
getekend. Windpark Fryslân gaat jaarlijks
1.500 GWh groene stroom produceren.
Dat komt overeen met het stroomverbruik van
500.000 huishoudens.

Eneco investeert veel in wind- en
zonneparken in Nederland. Dat blijkt uit
recent onderzoek van bureau CE Delft
(2019). Onderstaande figuur geeft inzicht
in de mate waarin elektriciteitsleveranciers (ondernemingen die stroom
verkopen aan particuliere en zakelijke
klanten in Nederland) in de periode
2013-2018 (t/m juli) hebben geïnvesteerd
in hernieuwbaar productievermogen dat
momenteel operationeel is in Nederland:

Geïnvesteerd hernieuwbaar productievermogen
In MW
400
350
300
250
200
150
100
50

Eneco

VattenfallNUON

InnogyEssent

HVC
Energie

Greenchoice
(incl. Qurrent)

Pure
Energie

ServiceHouse VrijOpNaam

Bron: CE Delft (2019), Investeringen in hernieuwbaar vermogen in Nederland;
vergelijking elektriciteitsleveranciers periode 2013-2018.
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Met Nationaal Park de Hoge Veluwe werd
per 1 april 2019 een samenwerking
aangegaan, waarbij de Hoge Veluwe vijf
jaar lang 100% groene stroom afneemt
van Eneco. In dezelfde periode ondersteunt Eneco in het kader van natuurherstel een steenmeelproject, waarmee
het Park probeert verzuring in de natuur
tegen te gaan. Dit initiatief past goed bij
de ‘One Planet-visie’ van Eneco, waarbij
Eneco zichzelf, zijn leveranciers en klanten
uitdaagt om binnen de grenzen van de
aarde te functioneren.
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Groei in innovatieve
diensten
Eneco gelooft dat investeren in productiebronnen niet genoeg is. Innovatie is net zo
belangrijk voor het slagen van de energietransitie, zowel bij mensen thuis, als bij
zakelijke spelers.
Warmtenetten vormen een belangrijk
onderdeel van ieder plan voor de
energietransitie. Eneco werkt hard om
bestaande netten te verslimmen. In de Haagse
wijk Ypenburg werd een elektrodeboiler in
gebruik genomen, waarmee een deel van de
warmteproductie wordt geëlektrificeerd en
een CO2 besparing van ongeveer 1.260 ton per
jaar wordt gerealiseerd. De elektrodeboiler
wordt ook in gezet om het net te balanceren
als er bijvoorbeeld een overschot aan
duurzame elektriciteit is. Tevens zijn er
sensoren in het net geplaatst en slimme
meters in enkele tientallen huizen, met als doel
te onderzoeken hoe in de toekomst efficiënter
met het gasverbruik en de watertemperatuur
in de warmtenetten kan worden omgegaan.

Omschakelen kan ook met de bestaande
apparatuur bij de mensen thuis. Voor de
gebruikers van een elektrische boiler heeft
Eneco de Slimmeboiler-module ontwikkeld en
geïntroduceerd. Hiermee wordt het water in
de boiler opgewarmd op de momenten dat
Eneco een groot aanbod wind- of zonnestroom heeft. Een mooi voorbeeld van de
energietransitie in praktijk.
Voor diegenen die het groter willen aanpakken
werd een minderheidsaandeel verworven in
Energie in Huis, waarmee klanten van Eneco
toegang krijgen tot de diverse producten en
diensten van Energie in Huis, zoals warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, isolatie,
en financieel advies. De samen-werking met
Roamler Tech werd uitgebreid, zodat via de
app van Roamler Tech nu ook zelfstandige
installateurs cv-ketels, boilers en warmtepompen kunnen installeren bij Eneco klanten.
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Daarbij werd in juni met Remeha de handen
ineen geslagen voor het op de markt brengen
van een aantal cv-ketels en warmtepompen.
Uniek daarbij is de GasLos garantie die
Remeha geeft, die goed aansluit aan op de
visie van Eneco. Remeha GasLos Garantie
houdt in dat wanneer een wijk van het gas
afgaat tijdens de levensduur van de nieuw
aangeschafte cv-ketel, Remeha deze ketel
terugneemt en klanten ook een korting krijgen
op een nieuw en duurzaam systeem, passend
bij hun woning.

Eneco eMobility nam het bedrijf Flow
Nederland over, handelend onder de naam
Flow Charging, waarmee circa 2.000
actieve laadpalen en 4.500 laadpassen
aan de portfolio werden toegevoegd,
waaronder van KLM en KPN. De totale
portfolio beslaat nu zo’n 14.500 actieve
laadpunten en 23.000 laadpassen, en
toegang tot meer dan 70.000 internationale laadpunten. In Duitsland startte
Lichtblick, in samenwerking met Eneco
eMobility, een dochteronderneming
gericht op de zakelijke markt. Deze richt
zich in eerste instantie op de Hamburgse
markt voor laadservices.
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Op een ander vlak werd een samenwerking
aangegaan met de Zweedse warmtepompleverancier NIBE. Hierdoor wordt het
makkelijker voor – in eerste instantie – grote
zakelijke klanten, zoals woningcorporaties,
om over te stappen op warmtepompen.
NIBE biedt onder andere elektrische
warmtepompen aan die warmte kunnen
onttrekken aan de buitenlucht, de ventilatielucht in huis of uit het grondwater. Daarmee
vormen ze een duurzaam alternatief voor
gasgestookte verwarming.

Verkoop op schema
In het privatiseringsproces van Eneco werden
belangrijke stappen gezet het afgelopen
halfjaar. De voorbereidingen werden afgerond
en eind februari ging de transactiefase van
start. De pre-kwalificatiefase en de fase van
de indicatieve biedingen zijn afgerond, het
proces bevindt zich inmiddels in de fase van
de bindende biedingen. We bevestigen dat een
potentiële koper naar verwachting rond de
Kerst van dit jaar kan worden gepresenteerd,
met afronding van het proces in 2020.
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Geconsolideerde winst- en
verliesrekening
Geen accountantscontrole toegepast.

x € 1 mln.

Toelichting

Opbrengst energielevering en energie-gerelateerde
activiteiten
Inkoop energie en energie-gerelateerde activiteiten

Eerste halfjaar 2019

Eerste halfjaar 2018

3.4

2.297

2.065

3

1.727

1.539

570

526

Brutomarge
Overige opbrengsten

22

36

Brutomarge en overige opbrengsten

592

562

Personeelsbeloningen

119

131

Uitbesteed werk en andere externe kosten

190

195

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële
vaste activa

109

88

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties
immateriële vaste activa

37

27

Overige bedrijfskosten

11

6

466

447

126

115

-11

-1

Bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en
joint ventures
Financiële baten

5

5

Financiële lasten

-11

-16

109

103

-30

-28

79

75

-

-

79

75

79

75

Resultaat voor belastingen
Belastingen

5

Resultaat na belastingen

Resultaatverdeling:
Resultaat toe te rekenen aan
minderheidsaandeelhouders
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco
Groep N.V.

Resultaat na belastingen
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Geconsolideerde balans
Met uitzondering van 31 december 2018 geen accountantscontrole toegepast.

x € 1 mln.

Toelichting

Per 30 juni 2019

Per 31 december 2018

2.733

2.495

1.053

1.074

Vaste activa
Materiële vaste activa

7

Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

8

303

352

4.089

3.921

2

2

Immateriële activa en voorraden

154

178

Handelsdebiteuren

691

722

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Activa aangehouden voor verkoop

Belasting- en overige vorderingen
Afgeleide financiële instrumenten

8

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

222

240

173

176

296

504

1.538

1.822

5.627

5.743

Groepsvermogen
Eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhouders van Eneco Groep N.V.

9

2.927

2.936

Minderheidsbelangen

9

4

3

2.931

2.939

121

116

Totaal groepsvermogen
Langlopende verplichtingen
Personeels- en overige voorzieningen
Leaseverplichtingen

7

Uitgestelde belastingverplichtingen

192

-

261

267

Afgeleide financiële instrumenten

8

71

76

Rentedragende schulden

7

445

464

Overige schulden
Totaal langlopende verplichtingen

146

142

1.236

1.065

2

3

Kortlopende verplichtingen
Verplichtingen aangehouden voor verkoop
Personeels- en overige voorzieningen

11

20

Leaseverplichtingen

7

22

-

Afgeleide financiële instrumenten

8

130

150

134

41

Rentedragende schulden
Actuele belastingverplichtingen

8

8

Handelscrediteuren en overige schulden

1.153

1.517

Totaal kortlopende verplichtingen

1.460

1.739

5.627

5.743

TOTAAL PASSIVA
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Geconsolideerd
kasstroomoverzicht
Geen accountantscontrole toegepast.

x € 1 mln.

Toelichting

Eerste halfjaar 2019

Eerste halfjaar 2018

79

75

Totale aanpassing voor kasstroom uit bedrijfsoperaties

-81

217

Totaal van ontvangen dividend en geassocieerde
deelnemingen en joint ventures, betaalde en ontvangen
rente en betaalde vennootschapsbelasting

-54

-78

Kasstroom uit operationele activiteiten

-56

214

-135

24

Resultaat na belastingen
Aanpassingen voor:

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Dividendbetalingen

-68

-64

Mutatie in langlopende rentedragende schulden

9

15

-32

Mutatie in langlopende leaseverplichtingen

-14

-

Mutatie in kortlopende rentedragende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Saldo liquide middelen per 1 januari

Saldo liquide middelen per 30 juni
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50

-

-17

-96

-208

142

504

465

296

607

Disclaimer
In dit halfjaarbericht 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 halfjaarbericht 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 halfjaarbericht 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 halfjaarbericht alsook
daarbuiten. Indien een link leidt naar een locatie buiten het
halfjaarbericht (zichtbaar door het openen van een nieuw
venster) betreft dit informatie welke geen onderdeel is van
het door de accountant beoordeelde halfjaarbericht.
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