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Resultaten

Omzet en bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belasting 

Bijzondere baten en lasten

Resultaat na belasting

Investeringen in materiële vaste activa

Eigen vermogen

Cash-f low

Ratio’s

Eigen vermogen/totaal vermogen

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Interest coverage rate

Personeel

Aantal FTE’s per jaarultimo 

Verkoopvolumes

Elektriciteit (GWh)

Gas (miljoen m3)

Warmte (TJ)

Pro forma

1.837,5

170,2

112,4

-7,4

105,0

154,9

449,3

229,7

24,0%

8,9%

2,80

3.761

12.777

4.258

7.557

2 0 0 0

1.992,5

182,2

165,5

533,3

698,8

132,3

878,7

820,1

28,1%

28,6%

10,92

3.816

14.423

4.231

7.653

1 9 9 8

Pro forma

1.904,0

171,5

107,4

11,8

119,2

173,3

410,3

262,2

22,0%

10,3%

2,31

3.671

12.241

4.130

7.684

1 9 9 9
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diensten maximaal op deze behoeften af te stemmen.
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Op basis van deze proposities streeft ENECO Energie tevens

naar maximalisering van de aandeelhouderswaarde.
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V o o r w o o r d

2000, een turbulent begin van
een nieuw millennium
Het afgelopen jaar was voor ENECO

Energie het meest turbulente jaar uit

haar historie. Met kracht werd het

beleid van strategische focus op

energie voortgezet. Dat resulteerde

onder andere in de verkoop van onze

kabeltelevisie- en telecommunicatie-

activiteiten. Wij versterkten onze

marktpositie in Nederland door een fusie van de

energiebedrijven ENECO, Delfland, Zuid- en

Midden-Kennemerland, Amstelland, Weert en

Noordoost-Friesland. Verdere versterking verkregen

we door de aankoop van het Energiebedrijf

Midden-Holland en Gasbedrijf Zeist en Omstreken. 

Voor het nieuwe bedrijf kozen we de naam 

’ENECO Energie’. Er is een campagne gestart

waarmee wij ons profileren in de markt en

onderscheidend willen zijn van de concurrentie.

Ook is begonnen met het positioneren op de

consumentenmarkt met het inrichten van een

klantencontactcentrum en het uitgeven van Air Miles.

ENECO Energie is in het verslagjaar gestart met 

de voorbereidingen voor het grootschalige project

ENECO 2002. Dit project heeft als doel de

organisatie van het bedrijf af te stemmen op de

competitie op de liberale energiemarkten. 

Een belangrijk aspect is de vermindering van kosten.

De komende jaren worden ons door de nationale

toezichthouder DTe hoge kortingspercentages op

de distributie-omzet opgelegd. De markt komt vrij,

wat ons tot een zware concurrentieslag dwingt. 

Om ENECO Energie voor te bereiden op de nieuwe

marktverhoudingen is een geheel nieuwe inrichting

van het bedrijf noodzakelijk. Het tempo waarin dit

geschiedt, ligt bijzonder hoog om tijdig de nieuwe

organisatie gereed te hebben. Consequentie van een

en ander is de onvermijdelijke uitstroom van

medewerkers. Uit respect voor de vaak jarenlange

inzet van deze medewerkers biedt ENECO Energie

hen goede begeleiding en met bepaalde

werkgarantie. Het hiervoor opgerichte

Bureau Personele Transitie zet zich in

voor verantwoorde plaatsing van mede-

werkers buiten ons bedrijf. Door de

liberalisering zal het energielandschap

veranderen. In de hevige concurrentie-

strijd zullen alleen de wezenlijk sterke

partijen overleven. Wij zijn ervan

overtuigd, dat in de toekomst op de

open Europese energiemarkt slechts plaats zal zijn

voor enkele grote spelers. Reeds bij de fusie hebben

wij rekening gehouden met het aangaan van een

internationale alliantie. Wij willen dit proces af-

ronden voor de voltooiing van de liberalisering van

de markt. De aandeelhouders onderschrijven dit

standpunt. Voordat de Raad van Bestuur formele

stappen zal zetten, zal zij zich ervan vergewissen 

dat er draagvlak is bij alle betrokkenen en dat 

de regelgeving van de overheid geen obstakel 

kan vormen. 

In het verslagjaar traden de heren mr. J.F. de Haas

en mr. ir. C.J. Remijnse toe tot de Raad van Bestuur.

De heer mr. ing. H.J. van Eerten nam afscheid. 

Voor zijn grote inzet voor ENECO Energie zijn wij

hem zeer erkentelijk. Een woord van dank gaat ook

uit naar alle medewerkers die zich hebben ingezet

voor elkaar, de klanten en het bedrijf. Het is 

een verdienste dat zij in een turbulent jaar vol

onzekerheid hebben bijgedragen aan het goede

bedrijfsresultaat. 

Vol vertrouwen ziet de Raad van Bestuur de

ontwikkelingen en de resultaten in 2001 tegemoet.

Rotterdam, 20 april 2001

Namens de Raad van Bestuur 

ENECO Holding NV

drs. R. Blom, voorzitter
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O r g a n i s a t i e  v a n  E N E C O  E n e r g i e

Raad van Bestuur
drs. R. Blom (voorzitter)

Raad van Commisarissen
mr. N.J. Westdijk MBA
(voorzitter)

Raad van Commisarissen

Concern staven

Business units

Ondersteunende units

Industriële markt, productie en milieu Particuliere en MKB markt Infrastructuur

Bestuurlijke, 
Juridische
& Fiscale Zaken

Concern-
communicatie

Concernstrategie Financiën, 
Economie & 
Informatiebeleid

Corporate
Human Resources

Mergers &
Acquisitions

Regulatory 
Affairs

Energiehandelsbedrijf

ENECO Shell Energy
Partnership VOF

Meter 365 CityTec

Maatwerk Facilitair bedrijf

Energy Systems &
Services

EnergieLease

ENECO-Netbeheer

Corporate Accounts Business Development
Energie distributie

Regionale 
Energiebedrijven
• Haaglanden
• Merwedestreek
• Linker Maasoever
• Rechter Maasoever
• Weert
• Zeist e.o.
• Midden Holland
• Delfland
• Zuid-Kennemerland
• Midden-Kennemerland
• Amstelland
• Noord Oost Friesland

ENECO NetDiensten

Service-units

Organisatie per 20 april 2001. ENECO Energie verandert haar organisatie in de loop van 2001 naar een divisiestructuur Ł

met drie divisies: Consumenten, Business to Business en Infrastructuur. 

ENECO Energie

ENECO Netbeheer



5Raad van Commissarissen 
ENECO Holding NV 
mr. N.J. Westdijk MBA (voorzitter)

ir. J.G. Andreae

drs. P.J.H.M. van Dijk

drs. J.G. Drechsel

J. Noorland

mr. drs. G.A.A. Verkerk

D. van Vliet

prof. dr. B. de Vries

prof. dr. D.M.N. van Wensveen

Raad van Bestuur
drs. R. Blom (voorzitter) 

drs. J.B.M. ten Berge

drs. J.B. van Dongen RA (vanaf 1 januari 2001)

mr. ing. H.J. van Eerten (tot 1 mei 2000) 

mr. J.F. de Haas         

mr. ir. C.J. Remijnse

Vennootschapsecretaris
mr. J.W. Weijers 

Platform Ondernemingsraden
R. Brinkman (voorzitter) ENECO 

R.C. de Groot (vice-voorzitter) Delf land 

J.H.J. v.d. Wiel (eerste secretaris) Zuid-Kennemerland

K. Mulder (tweede secretaris) Noordoost-Friesland

J.G. Beugelsdijk Delf land

W. Groeneweg ENECO 

C.E.M. Hogenbrik Zuid-Kennemerland

H.L. Janssen Weert

Th.H. Jurgens Delf land

A.W. Keizer Amstelland

N. Lesman Noordoost-Friesland

C.R.W. Lindner ENECO 

R.J. Meier Zeist en Omstreken

H.M. v.d. Mortel Weert

M. Pruim Midden-Kennemerland

H.R. Rogmans Midden-Kennemerland

A. Stolk ENECO 

W. Zweers Amstelland
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Gearceerd is het gebied waarin ENECO Energie distribueert. 

Buiten dit gebied levert ENECO sinds 1998 aan industriële 

en grootzakelijke klanten.
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A a n  d e  A l g e m e n e  V e r g a d e r i n g  
v a n  A a n d e e l h o u d e r s

Overeenkomstig artikel 24 en 27 van de

vennootschapstatuten leggen wij u hierbij 

de jaarrekening over het jaar 2000 van 

ENECO Holding NV, die door de Raad van

Commissarissen op 20 april 2001 is vastgesteld,

ter goedkeuring voor. 

De jaarrekening is ondertekend door de Raad

van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De vennootschappelijke winst- en verliesrekening

sluit met een resultaat van € 60.588.734. 

Na uitkering van € 22.008.000 op uitgegeven

winstbewijzen aan de aandeelhoudende

gemeenten, is € 38.580.734 voor bestemming

beschikbaar. Aangezien de vennootschappelijke

winst- en verliesrekening slechts een periode van

een half jaar betreft, wordt voorgesteld om als

uitkering op winstbewijzen en als dividend in

totaal 40% van het geconsolideerde resultaat uit

gewone bedrijfsuitoefening na belasting over het

kalenderjaar 2000 uit te keren. Dit resulteert in

een dividend van € 44.176.207 naast de hierboven

genoemde uitkering op winstbewijzen van 

€ 22.008.000. Deze bestemming is in de jaar-

rekening verwerkt.

De jaarrekening is gecontroleerd door 

Arthur Andersen. De verklaring is opgenomen op

bladzijde 44 van dit verslag. Wij adviseren u

deze jaarrekening goed te keuren.

Rotterdam, 20 april 2001

Namens de Raad van Commissarissen

mr. N.J. Westdijk MBA

Voorzitter

Aandeelhouders*

Gemeenten met meer dan 2% van de aandelen

Rotterdam (31,09%), Den Haag (16,43%), 

Dordrecht (8,99%), Delft (2,53%), Zoetermeer (2,43%).

Gemeenten met tussen 1 en 2% van de aandelen 

Amstelveen, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk,

Capelle aan den IJssel, Leidschendam, Pijnacker,

Ridderkerk, Rijswijk, Schiedam, Spijkenisse,

Vianen, Voorburg, Zwijndrecht.

Gemeenten met minder dan 1% van de aandelen

Aalsmeer, Achtkarspelen, Akersloot, Alblasserdam,

Albrandswaard, Ameland, Barendrecht,

Bergschenhoek, Bernisse, Binnenmaas,

Bloemendaal, Brielle, Castricum, Cromstrijen,

Dirksland, Dongeradeel, Ferwerderadiel,

Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem,

Graafstroom, ’s-Gravendeel, Haarlemmerliede &

Spaarnwoude, Hardinxveld-Giessendam,

Heemstede, Heerjansdam, Hellevoetsluis,

Hendrik Ido Ambacht, Kollumerland c.a.,

Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Leerdam,

Liesveld, Limmen, Lingewaal, Middelharnis,

Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Nootdorp,

Oostf lakkee, Oud-Beijerland, Ouderkerk,

Papendrecht, Rozenburg, Schiermonnikoog,

Sliedrecht, Strijen, Uithoorn, Westvoorne,

Zandvoort, Zederik.

* De aangegeven percentages worden uiterlijk eind 2001

definitief vastgesteld als gevolg van de financiële

uitkomst van een aantal bij de fusie overeengekomen

clausuleringen.



B e r i c h t  v a n  d e  R a a d  v a n  
C o m m i s s a r i s s e n

Per 1 juli is de fusie tussen ENECO,

Delf land, EZK, GMK, Amstelland,

Noordoost-Friesland en Weert

geëffectueerd. Alle Raden van

Commissarissen van de fusiepartner-

bedrijven zijn – naast de reguliere

onderwerpen – zeer intensief betrok-

ken geweest bij het fusieproces. 

Per de datum van de fusie zijn alle

Raden afgetreden onder gelijktijdige

benoeming van de nieuwe Raad van Commissa-

rissen van ENECO Holding NV. Een aantal

commissarissen is opnieuw benoemd. Bij ENECO

zijn afgetreden de heren drs. R.M. Smit (voor-

zitter), P. Kapel, ir. N. Ketting, drs. M. Thomassen

en A. Wiegman. De huidige Raad is alle afgetreden

commissarissen zeer erkentelijk voor al hetgeen

zij voor de onderscheiden bedrijven hebben

gedaan en voor hun waardevolle bijdragen

gedurende soms vele jaren.

De heer mr. J.H.A. van den Muijsenberg is in

verband met zijn benoeming tot burgemeester

van Wassenaar als commissaris afgetreden. 

In zijn plaats is de heer drs. P.J.H.M. van Dijk

benoemd per 1 oktober 2000.

De Raad is betrokken geweest bij de vorming 

en benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur.

De Raad heeft na 1 juli driemaal vergaderd in

aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 

Eenmaal is vergaderd buiten aanwezigheid van

de Raad van Bestuur. Voorts werd in december

een Algemene Vergadering van Aandeelhouders

gehouden, die door de meerderheid van de 

Raad is bijgewoond. In deze aandeelhouders-

vergadering is onder meer het voorstel met

betrekking tot het honorarium van de Raad en

de benoeming van de vennootschapsaccountant

goedgekeurd. De Overlegvergaderingen van de

Ondernemingsraad zijn in de regel

bij toerbeurt bijgewoond door een

tweetal commissarissen. De Raad

heeft een audit committee

ingesteld.

De strategie van de onderneming

was regelmatig onderwerp van

bespreking. Liberalisering en

internationale partnering stonden

hierbij centraal. In de eerste vergadering zijn

besluiten genomen in het kader van de nieuwe

statuten, het bestuursreglement, het rooster van

aftreden, alsmede over de uitgifte van aandelen

door de vennootschap. Voorstellen zijn

goedgekeurd met betrekking tot het aangaan van

een lease-transactie, de begroting en het

treasuryplan 2001. 

Aan de hand van periodieke rapportages 

is de Raad op de hoogte gehouden van belang-

rijke projecten. Over het Project ENECO 2002

wordt ook periodiek gerapporteerd.

Over de voortgang van het verbeterplan van 

de administratieve en financiële organisatie 

is meerdere malen gerapporteerd. Aan de hand 

van de aanbevelingen van de Commissie Peters

over Corporate Governance is een checklist op-

gesteld. Hierbij is vastgesteld, dat ENECO voldoet

aan de aanbevelingen, voorzover relevant voor

niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Rotterdam, 20 april 2001

Namens de Raad van Commissarissen 

ENECO Holding NV

mr. N.J. Westdijk MBA
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De vooruitzichten voor ENECO Energie zijn goed.

Op de zakelijke en industriële energiemarkt

bekleedt ENECO Energie een sterke positie. 

Daar in de komende jaren ook de andere markten

opengaan, moet de strijd om die markten nu

goed voorbereid worden. In sommige gevallen is

die strijd al ontbrand. ENECO Energie heeft met

haar missie positie gekozen en zal in de komende

jaren de ingeslagen koers met kracht voortzetten.

ENECO Energie is zich ervan bewust, dat de strijd

gaat om klanten. De eisen en wensen van haar

klanten staan voorop. Daaraan optimaal tegemoet

te komen is volgens ENECO Energie alleen

mogelijk als er onversnipperde aandacht is op

energie. Het moet voor haar klanten duidelijk

zijn waarvoor hun energieleverancier staat.

Vermenging van belangen in andere markt-

sectoren werkt verwarrend. Daarom heeft 

ENECO Energie ervoor gekozen een energiebedrijf

te zijn. Daarmee kan met volle overtuiging

worden gewerkt aan voortdurende verbetering

van de dienstverlening aan klanten. Uiteindelijk

komt dat ook tot uitdrukking in de waarde van

het bedrijf.

Marktontwikkelingen
De wereldwijde deregulering van de energievoor-

ziening, de liberalisering van de energie-

markten, de privatisering van energiebedrijven

en de internationalisering zetten zich in de

eenentwintigste eeuw voort. De veilige mono-

poliepositie van nutsbedrijven maakt daardoor

in een rap tempo plaats voor concurrentie-

verhoudingen. Dit heeft betrekking op zowel 

de verkoop- als de inkoopmarkt. Beide 

markten zullen een sterker internationaal

karakter krijgen. 

Meer dan de helft van de staten in de V.S. hebben

inmiddels hun energiewetgeving geliberaliseerd.

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag.

Daardoor wordt met name de elektriciteits-

productie steeds meer het speelveld van enkele

sterk groeiende bedrijven. Zij richten hun 

blik ook op het buitenland. Amerikaanse en 

Britse energiebedrijven hebben inmiddels grote

belangen in elkaars energiemarkten. Bij de

verkoop van elektriciteit vervult in de V.S. het

internet een opvallende rol. Dankzij internet

kan vanuit één vestiging in het gehele land

worden gehandeld. Een fors aantal nieuwkomers

betrad op deze wijze met wisselend succes de

verkoopmarkt. Maar ook particuliere en

zakelijke klanten organiseren zich via internet

om zo kortingen te kunnen bedingen. Verder

speelt het internet een belangrijke rol bij de

inkoop van energie.

De nationale wetgevingen van de EU-lidstaten

zijn in verschillende mate aan de Europese

richtlijnen aangepast. Duitsland, Finland,

Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben al

een volledig opengestelde elektriciteitsmarkt. 

De overige EU-lidstaten, waaronder Nederland,

zijn alle ongeveer even ver (ca. 35 %) en volgen

een vrijwel gelijk tijdpad. De Franse wetgeving

loopt echter nog ver achter. De liberalisering van

de gasmarkt toont ongeveer hetzelfde beeld.  

Voor een goede marktwerking moeten

voorwaarden gesteld worden aan de transport-

en distributienetten, die van nature een

V e r s l a g  v a n  d e  R a a d
v a n  B e s t u u r
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monopolistisch karakter hebben. Een nieuwe

Europese wetgeving zal de vrije toegang gaan

regelen tot de nationale transportnetten.

Onafhankelijke, nationale toezichthouders

moeten toezien op de naleving van de energie-

wetgeving, tarieven beoordelen en technische

eisen stellen aan de netten. In dat opzicht

blijven Duitsland, dat al in 1998 volledig was

geliberaliseerd, en België achter.

Europese bedrijven proberen hun positie te

versterken door kostenreductie, fusies en

overnames, afstoten van niet-kernactiviteiten 

en het vormen van inkoopconsortia. In Duitsland

ontstonden door fusies twee giganten, RWE en

E.On, die met het Franse EdF tot de sterkste

partijen in Europa behoren. EdF en het Zweedse

Vattenfall kochten sterke marktposities in

Duitsland. Ook de twee grootste Nederlandse

marktspelers, NUON en Essent, verwierven

belangen in het buitenland.

In Nederland kregen industriële klanten begin

1999 vrije keuze. De markt voor groene stroom

opent medio 2001. De gas- en elektriciteitsmarkt

van de middensector komt begin 2002 vrij en de

consumentenmarkt volgens planning begin 2004.

Het Platform Versnelling Energieliberalisering

heeft voorgesteld de consumentenmarkt reeds op

1 januari 2003 vrij te geven. 

In het verslagjaar nam de Nederlandse overheid

in overeenstemming met de Europese regelgeving

belangrijke besluiten over elektriciteit en gas. 

In maart werd de nieuwe Gaswet aangenomen. 

In oktober kwam de overheid met de elektriciteits-

producenten overeen om TenneT, de nationale

beheerder van het transportnet, over te nemen.

De nationale toezichthouder, Dienst Toezicht

energie (DTe), stelde in november voor elke

netbeheerder een efficiencykorting op het

transporttarief voor gebonden klanten vast. 

De kortingen zijn gebaseerd op vergelijkend

onderzoek van de binnenlandse markt. Voor elk

van de komende drie jaren is de korting

gemiddeld 6%; voor ENECO Energie zelfs 7,7%.

Daarnaast bepaalt de DTe maximale leverings-

tarieven voor de gebonden klanten zolang de

consumenten-markt nog niet is vrijgegeven.

In het begin van het verslagjaar ontstond

commotie over de verdeling van de beperkte

importcapaciteit. Die beperking zorgde voor 

een explosie van de elektriciteitsprijzen 

op de Amsterdamse energiebeurs APX. ENECO,

EZH en REMU werden daarvan bijna de dupe. 

Begin februari werd een compromis gesloten

over aanvullende contractering van elektriciteit

onder het zogenaamde Protocol. 

Het aantal energiedistributiebedrijven is in

Nederland afgenomen tot tien, waarvan de 

drie grootste partijen zijn: NUON, Essent en

ENECO Energie. Buitenlandse bedrijven trachten

in Nederland marktaandeel te veroveren. In 1999

kwamen reeds drie van de vier Nederlandse

elektriciteitsproducenten in buitenlandse handen

(UNA werd overgenomen door het Amerikaanse

Reliant, EZH door het Duitse Preussen Elektra 

en EPON door het Belgische Electrabel en de 

ING-bank). In 2000 wilde het grootste Duitse

energiebedrijf RWE de energiebedrijven Intragas,

Obragas en Haarlemmermeer inlijven. 

Endesa, het grootste Spaanse energiebedrijf,

wilde de energiebedrijven REMU (Utrecht) en

NRE/GRE (Eindhoven) kopen. De overnames

konden niet worden geëffectueerd, omdat

toestemming van de overheid ontbrak.  

De goedkeuring voor het overnemen was aan 

het einde van het verslagjaar onzeker. 

Zoals in de V.S. betraden nieuwkomers, die

vooral het internet gebruiken als verkoopkanaal,

de Nederlandse markt. Het bekendste voorbeeld

daarvan is Energiebedrijf.com. Ook ontstonden

er enkele inkoopcombinaties.

De verwachte daling van de gas- en elektrici-

teitsprijzen, zoals die in de afgelopen jaren in
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geliberaliseerde landen te zien was, werd niet

gerealiseerd. Oorzaken hiervoor waren de door

hogere olie- en gasprijzen explosief gestegen

brandstofkosten, en in Nederland vooral de

hogere belastingen.

Strategie 2000
Het mondiale opengaan van de energiemarkten

is een bedreiging voor behoudende energie-

bedrijven, maar biedt kansen voor dynamische

en f lexibele bedrijven die gebruik weten te

maken van nieuwe mogelijkheden. In Nederland

– zoals in de meeste landen – houdt dat in, dat

de energiebedrijven in een hectisch, commercieel

vaarwater komen, na jaren in luwte geopereerd

te hebben. Om de concurrenten de loef af te

kunnen steken moet een sterk schip worden

gebouwd en een winnende koers worden uitgezet.

Daarom was 2000 voor ENECO Energie een druk

jaar met vele structurele ontwikkelingen.

In het verslagjaar zette ENECO Energie de

ingezette koers van 1999 stevig voort. Teneinde

de continuïteit van de onderneming te kunnen

blijven garanderen bleef het bedrijfsbeleid

gericht op de volgende doelen: bied particuliere

en zakelijke klanten perfecte dienstverlening,

wees een uitstekende werkgever en streef naar

een hoge aandeelhouderswaarde. 

In 1999 nam ENECO Energie de strategische

beslissing om te groeien naar een dominante

positie op de Nederlandse markt voor energie 

en energiegerelateerde producten en diensten.

Activiteiten die niet tot dit kernconcept behoren,

kunnen de concentratie op de kerntaken verstoren.

Daarom werd in maart de unit Kabeltelevisie &

Telecommunicatie (K&T) verkocht aan het 

internationale communicatiebedrijf UPC. 

De marktdynamiek en het risicoprofiel 

van K&T verschilden te veel van de energie-

markt. Ook werden de automatiserings-

activiteiten overgedragen aan Atos Origin, 

om met een sterke partner te bouwen aan 

nieuwe informatiesystemen, en omdat systeem-

beheer geen kerntaak is. 

Marktverbreding werd gevonden in de samen-

bundeling van verschillende energiebedrijven. 

In juli werd de aandelenfusie tussen de

energiebedrijven ENECO Energie, Amstelland,

Delf land, EZK (Zuid-Kennemerland), GMK (Midden-

Kennemerland), Noordoost-Friesland en Weert

bezegeld. Voorts werden de energiebedrijven GZO

(Zeist en Omstreken) en EMH (Midden-Holland)

aangekocht. Het aldus ontstane concern

presenteert zich onder de naam ENECO Energie. 

Ook in de toekomst zal ENECO Energie zich

inzetten voor samenwerking met binnen- en

buitenlandse partners. Het grootscheepse project

ENECO 2002 zal medio 2001 leiden tot een

nieuwe organisatie. Daarmee zal ENECO Energie

zich nog beter kunnen richten op de toekomstige

energiemarkt. Belangrijke doelstellingen van het

project zijn de adaptatie aan de eisen en wensen

van de markt, de overheid en de nationale

toezichthouder DTe, en kostenreductie. 

Deze doelstellingen worden onder andere bereikt

door de organisatie in te richten in een drietal

sterke divisies: consumenten, business-to-business

en infrastructuur. Zo kan ENECO Energie de

concurrentie beter het hoofd bieden.

Profilering is in een commerciële markt van

levensbelang. Daarom versterkte ENECO Energie

haar naamsbekendheid met doelgerichte

sponsoring en reclame. ENECO Energie heeft als

eerste energiebedrijf in Nederland – vooruitlopend

op de liberalisering van de consumentenmarkt –

een klantenloyaliteitsprogramma. Daartoe is

ENECO Energie in zee gegaan met Loyalty

Management Nederland, de uitgever van Air Miles. 

ENECO Energie wil haar klanten niet alleen de

beste prijs bieden, maar ook een perfecte dienst-

verlening. Daartoe zijn de contacten die klanten

met ENECO Energie zoeken geconcentreerd in het

V e r s l a g  v a n  d e  R a a d  v a n  B e s t u u r
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Customer Contact Center (CCC). De medewerkers

van het CCC handelen de contacten met

consumenten via telefoon en internet af. 

Het CCC blijkt zeer succesvol te zijn.

ENECO Energie maakt zich sterk voor de interne

en externe toepassingen van moderne communi-

catietechnieken. Contacten met consumenten,

zakelijke klanten en leveranciers zullen steeds

meer via moderne media lopen. In het verslag-

jaar werd een intranet in gebruik genomen, 

dat de interne communicatie sterk bevordert. 

Voorts werd een aanzet gegeven tot het

moderniseren van de website www.eneco.nl. 

ENECO Energie geeft voorrang aan het garan-

deren van de basisvoorzieningen op het gebied

van elektriciteit, gas, warmte en koude. Zij wil

dat doen met een open oog voor het milieu.

Daartoe werd het verantwoord gebruik van

fossiele brandstoffen gestimuleerd, alsmede het

gebruik van duurzame energiebronnen, bijvoor-

beeld door het aanbieden van Ecostroom®. 

Voorts zet ENECO Energie zich in voor onderzoek

naar nieuwe energiezuinige toepassingen.

Financiële resultaten
ENECO Holding NV is in het verslagjaar opgericht.

Om het inzicht in de resultaten te verbeteren is

in de geconsolideerde jaarrekening het gehele

jaar 2000 opgenomen en zijn ter vergelijking 

de pro forma balans en resultaten voor het jaar

1999 weergegeven. 

Door de unit K&T in beide jaren niet mee te

consolideren is de vergelijkbaarheid eveneens

bevorderd. 

ENECO Energie bleek ook in 2000 een financieel

gezonde onderneming met een goed bedrijfsresul-

taat. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

bedroeg € 165 miljoen. Dat betekent een stijging

met € 53 miljoen ten opzichte van het voorgaande

boekjaar. De boekwinst op de verkoop van de

unit K&T van ruim € 0,77 miljard, die is

opgenomen onder de buitengewone baten en

lasten, heeft in het bijzonder bijgedragen tot de

stijging van het netto resultaat. In het begin van

het verslagjaar ontstond grote onzekerheid op de

inkoopmarkt voor elektriciteit. Door gebrek aan

importcapaciteit moest tegen hoge prijzen

worden ingekocht op de Nederlandse markt. Bij

het opmaken van de jaarrekening 1999 was reeds

rekening gehouden met dit risico. De resultaten

van 2000 werden hierdoor nauwelijks beïnvloed.

Al met al is de brutomarge op energie gestegen.

Door het goede resultaat over 2000 en de boek-

winst op de verkoop van de unit K&T werd het

eigen vermogen verder versterkt. De sterke

balanspositie van de onderneming komt mede

tot uitdrukking in de recent verkregen waardering

van AA- van Standard & Poors.

Niet alle bedrijfsonderdelen droegen bij aan het

resultaat. De markt voor warmtekrachtinstallaties

is door de prijsstelling van elektriciteit niet

meer rendabel. 

Reeds in 1999 zijn voorzieningen getroffen 

om deze problemen het hoofd te bieden.

De unit Afvalverbranding kampt eveneens 

met rode cijfers, waarvoor in de eerste helft 

van dit jaar een verliesvoorziening is getroffen. 

In het verslagjaar werd een voorziening voor

grootschalige warmtevoorzieningsprojecten

hieraan toegevoegd. De goede kaspositie wordt
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aangewend om het concern te versterken door

verdere fusies, overnames of samenwerkings-

verbanden. 

ENECO Energie zal ook versterkt worden door

een algehele herstructurering van de organisatie.

Dit gaat gepaard met grote investeringen, die 

bij het verder opengaan van de energiemarkten

vanaf 2002 hun vruchten zullen afwerpen.

Kostenbesparing en slagvaardigheid zijn tevens

nodig als antwoord op de efficiencykorting die

de toezichthouder DTe aan de netbeheerbedrijven

heeft opgelegd. Over de jaren 2001 tot en met

2003 betekent deze korting een aanzienlijk

omzetverlies.

Desondanks zijn de financiële vooruitzichten

voor 2001 goed. In dit jaar zal de gehele

organisatie zo zijn ingericht dat zij aan de verder-

gaande liberalisering van de energiemarkt het

hoofd kan bieden. In samenhang met de inves-

teringen in de markt verwachten wij dat het

resultaat uit de gewone bedrijfsoefening

duidelijk kan stijgen.

Ontwikkelingen bij de
bedrijfsonderdelen 

Energiehandelsbedrijf (EHB)

Het verslagjaar was voor het EHB een hectische

tijd. Snelle marktontwikkelingen dwongen tot

het verder stroomlijnen van de organisatie.

Kosten- en risicobeheersing zijn sleutelbegrippen

in een concurrerende energiemarkt, waar de

prijs een dominante factor is en de winstmarges

smal zijn. Hiervoor zijn belangrijke stappen

gezet als onderdeel van het reorganisatieproject

ENECO 2002. 

De voorbereidingen voor de marktbewerking 

van de klanten die vanaf 1 januari 2002 hun

leverancier kunnen kiezen, werden geïntensiveerd.

Door een reeds gevormde voorziening in 1999 

werd het resultaat nauwelijks beïnvloed door 

de noodzaak om aan het begin van het jaar dure

elektriciteit in te kopen op de energiebeurs APX

als gevolg van beperkte importcapaciteit.

ENECO Energie Shell Energy (ESE)

Het verslagjaar was het eerste volledige jaar van

de joint venture tussen het EHB en Shell Energy.

ESE koopt alle energie in voor geheel ENECO

Energie. Zij is ook verantwoordelijk voor de

marketing van en de verkoop in de vrije

elektriciteitsmarkt aan grootzakelijke en

industriële klanten. 

Beide partners hebben van deze activiteiten 

veel geleerd. Voor ENECO Energie is de ervaring

met de inkoop en de handel in een vrije

energiemarkt bijzonder belangrijk voor 

de verdere toekomst. Dat geldt ook voor de

opgebouwde marketingkennis. 

Het aantal contracten dat voor de zakelijke

markt in 2000 werd afgesloten voor 2001 en later,

toont een daling. Dit was een bewuste keuze die

betrekking had op de verhouding tussen sturing

op omzet en marge. 

Energiebedrijven voor particulieren en het

midden- en kleinbedrijf

BDE (Business Development Energiedistributie)

en de twaalf regionale energiebedrijven 

van ENECO Energie maakten ingrijpende 

veranderingen door. De afstemming van de 

fusiebedrijven op elkaar vroeg intensieve

aandacht en inspanning. BDE is de marketing-

unit van ENECO Energie voor consumenten en

klanten uit het midden- en kleinbedrijf. 

De activiteiten zijn gericht op de werving en 

het behoud van en de service aan deze klanten. 

Ten behoeve van de energiebedrijven bereidt 

BDE de liberalisering van de markten van

consumenten en het midden- en kleinbedrijf voor. 

In het verslagjaar werd een centraal meldpunt

voor klanten, het ’Customer Contact Center’ (CCC)

ingericht. Hiervoor is een locatie ingericht in het

V e r s l a g  v a n  d e  R a a d  v a n  B e s t u u r
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centrum van Rotterdam. Om technische redenen

wordt voorlopig alleen het telefoonverkeer van

de regio’s Dordrecht, Den Haag en Rotterdam

door het CCC behandeld. 

In het verslagjaar werd de korting voor klanten

die hun maandelijkse nota automatisch betalen,

afgeschaft. Aan het einde van het jaar werd 

in de regio’s Dordrecht, Den Haag en Rotterdam

een loyaliteitsprogramma geïntroduceerd.

Consumenten krijgen Air Miles omdat ze klant

zijn, en op basis van hun betalingsgedrag, 

dus niet op basis van hun energieverbruik. 

Dit loyaliteitsprogramma zal in de loop 

van 2001 ook bij de overige energiebedrijven

worden ingevoerd.

Als gevolg van de regels van de DTe werd het

elektriciteitstarief voor consumenten administratief

gesplitst in een transport- en een leveringstarief.

Dit onderscheid wordt nog niet apart op de nota’s

vermeld. De tarieven zijn in het verslagjaar voor

het eerst vastgesteld door de DTe.

De website van ENECO Energie (www.eneco.nl) is

gebruikersvriendelijker ingericht. Er is o.a. meer

informatie over energieverbruik en Air Miles.

Ook kunnen nu de meterstanden via internet

worden doorgegeven. ENECO Energie is zich 

ervan bewust, dat het internet als communicatie-

en marketinginstrument in belang zal toenemen.

Daarom zal voortdurend aandacht worden

gegeven aan nieuwe en betere webtoepassingen.

Energy Systems & Services (ES&S)

ES&S had een bewogen jaar. Niet-renderende

activiteiten, zoals advies- en milieudiensten,

inspecties en internationale activiteiten, zijn

gestopt. Dit had evenwel geen nadelige gevolgen

voor belangrijke projecten op het gebied van

alternatieve en duurzame energiebronnen,

bouwkundige energievoorzieningen, warmte-

krachtkoppeling en koude-installaties. 

Voorts houdt ES&S zich bezig met het samen-

brengen en optimaliseren van industriële

energie- en reststromen. Een aantal warmte-

krachtinstallaties zal worden aangepast om 

hun rentabiliteit te verhogen.

De bouw van de energiecentrale van Unimills in

Zwijndrecht nadert zijn voltooiing. Er is op vier

Vinexlocaties een begin gemaakt met het ontwerp

en de bouw van energiehuisjes, die dienen voor

de energievoorziening in wijken.

ES&S neemt deel in het North Sea Wind Power

Consortium, dat zich gaat inschrijven op de

bouw van een windturbinepark voor de kust 

van Egmond aan Zee. Voor de windparken

Slufter en Herkingen zijn activiteiten opgestart

om de windmolens te vervangen, waarna bijna

een verdubbeling van het huidige vermogen

zal worden gerealiseerd. 

Het doel om met zonne-energie een elektrisch

vermogen van 1 MW  te bereiken, is ruimschoots

gehaald. In 2000 zijn in Den Haag en Rotterdam

spraakmakende projecten gerealiseerd in het

kader van het project Zonnestroom. Het dak 

van het gemeentearchief van Rotterdam kreeg de

grootste zonnecellenbedekking van Nederland.   

In het verslagjaar werd een samenwerkings-

verband aangegaan op het gebied van ruimtelijke

ontwikkeling met Arcadis. 

ES&S voorziet meer samenwerkingsverbanden 

in de nabije toekomst.

CityTec

De organisatie werd sterker gericht op de

kernproducten: openbare verlichting, verkeers-

regelinstallaties, parkeersystemen, kunstwerken

(bruggen, sluizen e.d.), verlichte bewegwijzering

aan lichtmasten en reclame. Bij vele van deze

producten speelt verkeersveiligheid een rol.

Daarom is bijvoorbeeld het optimaliseren van 

de bedrijfszekerheid van de openbare verlichting



en de afstemming van verkeersregelinstallaties

een voortdurende zorg. Door de fusie is de 

markt van CityTec groter geworden. 

In 2001 wordt een aantal nieuwe producten 

en diensten geïntroduceerd. CityTec zal

aansluiten bij de wensen van meer zekerheid 

en beter bereikbaar worden voor de klanten. 

EnergieLease Holland (ELH)

ELH is haar marktpositie opnieuw aan het

bezien. Dat zal ertoe leiden, dat zij zich vooral

gaat richten op verwarmingsinstallaties. Naast

verhuur en onderhoud zal ELH deze installaties

ook gaan verkopen. Producten met een beperkte

omzet zijn uit het assortiment gehaald. 

De directe concurrentie is toegenomen. ELH is

daarom begonnen met een actieve marktbewer-

king. Om het aantal klanten uit te breiden is 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten met

een leverancier van verwarmingsinstallaties. 

Deze leverancier fungeert als verkoopkanaal voor

de onderhoudsdiensten en de verhuurproducten

van EnergieLease. 

In het verslagjaar is een vergaande samen-

werking met Gemeentewerken Rotterdam tot

stand gekomen. 

Voorts heeft ELH een eigen installatiegroep

opgericht, zodat voortaan meer werkzaamheden

in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. 

Facilitair Bedrijf (FB)

In het verslagjaar is het Facilitair Bedrijf

uitgebouwd tot dienstverlener voor geheel

ENECO Energie. Inkoop, logistiek en de bouw-

kundige beheersactiviteiten worden in 2001

overgedragen aan het infrastructuurbedrijf. 

De resterende activiteiten worden onder-

gebracht in een nieuw organisatieonderdeel. 

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

Het informatie- en communicatiebeleid is verder

uitgewerkt. De belangrijkste uitgangspunten zijn

de keuzes voor standaardpakketten, bewezen

oplossingen en betrouwbare leveranciers. 

Verder behoren ICT-ontwikkeling en -beheer niet

tot de kerntaken van ENECO Energie. Daarom

zijn de activiteiten van het rekencentrum ACN

op 1 juni 2000 overgedragen aan Atos Origin

Nederland. Dit betekende ook de overgang van

114 ACN-medewerkers naar dit bedrijf. 

Tussen ENECO Energie en Atos Origin is een

raamovereenkomst gesloten voor de duur van

drie jaar. Atos Origin beheert voor ENECO Energie

de ICT-infrastructuur in de ruimste betekenis.

Het functionele beheer van strategische 

applicaties is niet overgedragen. 

NetBeheer en NetDiensten

NetDiensten verleent ENECO NetBeheer diensten

op het gebied van bedrijfsmiddelenbeheer, tech-

nische realisatie, bedrijfsvoering en onderhoud.

Er werd een aantal projecten uitgevoerd voor de

nieuwbouw van hoogspanningsnetten en voor de

modificatie van de stations- en netautomatisering. 

Voor de bouw van de hogesnelheids- en de

Betuwelijn voerde NetDiensten grootschalige

kabelverleggingsprojecten uit. De portfolio van

infrastructurele opdrachten van NetBeheer werd

vrijwel volledig door NetDiensten uitgevoerd,

inclusief de aansturing van onderhouds- en

storingswerkzaamheden in de regiobedrijven.

Ten behoeve van transportcontracten en

aansluitdiensten is een loketfunctie opgezet.

Op het gebied van veiligheid werd voor heel 

ENECO Energie een veiligheidsplatform

geïnstalleerd. Daarin worden alle veiligheids-

aspecten besproken en gecoördineerd. 

Voor alle organisatieonderdelen is een uniforme

methode van incidentenregistratie ingevoerd 

en is het veiligheidsbeleid van ENECO Energie

geformuleerd. Het doel is om het aantal (bijna)

ongevallen door preventieve maatregelen 

zoveel mogelijk te voorkomen.

Door de fusie beschikt ENECO Energie nu over

vijf zelfstandige netbeheerorganisaties die eigen

jaarverslagen uitbrengen.

V e r s l a g  v a n  d e  R a a d  v a n  B e s t u u r
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Personeel en sociaal beleid
Het is onvermijdelijk, dat de turbulente beweging-

en op de energiemarkt directe gevolgen hebben

voor de medewerkers van ENECO Energie.

Concurrentieverhoudingen dwingen de energie-

bedrijven tot hogere productiviteit, een ontwik-

keling die ook in landen om ons heen zichtbaar

is. De Raad van Bestuur gaat ervan uit dat naar

alle waarschijnlijkheid een kwart van het

personeelsbestand boventallig wordt. 

Keerzijde is, dat de veranderende energiesector

nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden vereist.

Daarvoor werden onder andere trainees aan-

genomen via het ENECO Jong Talent Programma.

Door de concentratie op kerndoelen worden

andere vaardigheden overbodig. Het uitgangspunt

van ENECO Energie is dat de uitstroom zonder

gedwongen ontslagen plaatsvindt. Dankzij

duidelijke afspraken met de ondernemingsraad

verliep in het verslagjaar de uitstroom van 

171 medewerkers op een voor alle partijen

bevredigende wijze.

De verkoop van de unit K&T aan UPC 

op 28 maart betekende het afscheid van 

213 medewerkers. Het overdragen van

automatiseringsactiviteiten aan Atos Origin 

op 1 juni leidde tot het vertrek van 114

personeelsleden. De werkzaamheden van de

huisdrukkerij werden vanaf 1 juni uitbesteed.

Zeven medewerkers gingen over naar het

grafisch bedrijf Neroc, dat door ENECO Energie

als eerste leverancier is gekwalificeerd. Twee

medewerkers werden bij Neroc gedetacheerd. 

De fusie en de bedrijfsovernames leidden tot  

een vergroting van het personeelsbestand. 

Uiteraard had ENECO Energie te maken met

verschillen in de personele regelingen van de

verschillende bedrijven. Met de vakbonden is 

een sociaal plan opgesteld waarin de personele

consequenties en de randvoorwaarden van de

fusie werden vastgelegd. Aan het einde van 

het verslagjaar had ENECO Energie in totaal 

3816 medewerkers in dienst, gerekend naar

volledige dagtaken. De uitvoering van het

project ENECO 2002 heeft belangrijke conse-

quenties voor de organisatie en dus ook voor het

personeel. Vóór het einde van het verslagjaar is

het eerste echelon (directeuren en managers)

benoemd. In de eerste helft van 2001 worden de

andere echelons successievelijk ingevuld.

Er is begonnen met de invoering van een com-

petentiesysteem. Dit systeem wordt gehanteerd

bij werving en selectie en bij de beoordeling van

de persoonlijke ontwikkeling van managers. 

Het systeem draagt bij aan het inzicht in en het

hanteren van de sterk veranderende eisen die

aan hen moeten worden gesteld. Afronding van

de invoering wordt in 2001 voorzien.

Communicatie, PR en sponsoring
ENECO Energie heeft de strategie om te commu-

niceren in het tempo van de liberalisering in het

verslagjaar voortgezet. Om de reclamebestedingen

zo rendabel mogelijk in te zetten kiest ENECO

Energie er bewust voor haar communicatie af te

stemmen op de momenten waarop de markten

van de verschillende klantgroepen vrij komen. 

In de grootzakelijke en industriële markt is

uitgebreid campagne gevoerd in dag- en

opiniebladen en op televisie. ENECO Energie

heeft zich in dit segment gepositioneerd als 
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no-nonsense bedrijf dat beschikt over diep-

gaande branchekennis, een uitstekende service

en een optimale prijs/prestatieverhouding. 

In de consumentenmarkt is aan het eind 

van het verslagjaar het Air Miles programma 

geïntroduceerd. ENECO heeft hiervoor 

een bijzonder succesvolle multimediale

campagne gevoerd. 

Om de landelijke bekendheid van ENECO Energie

verder te vergroten werd in het verslagjaar de

inzet van reclame en sponsoring bij sport-

wedstrijden en evenementen vergroot.

ENECO Energie ging enkele nieuwe sponsor-

contracten aan, onder andere met voetbalclub

Roda JC, NOC*NSF, Rotterdam Culturele

Hoofdstad 2001, Madurodam en het World Port

Tournament (honkbal). Ook bij 

de wereldklimaatconferentie in Den Haag 

was ENECO Energie als sponsor aanwezig. 

Voortvloeiend uit de strategische keuze 

om zich te concentreren op energie heeft 

ENECO Energie de unit K&T afgestoten. 

Daardoor kwam de weg vrij om bij de 

fusie in juli de naam ENECO te wijzigen 

in ENECO Energie. Bovendien is in het logo 

het woord ‘energie’ toegevoegd. Hierdoor 

is direct duidelijk in welke branche 

ENECO Energie actief is. 

De naams- en logowijzigingen zijn gecommuni-

ceerd via advertenties en persoonlijke brieven

aan klanten. Daarnaast is de vernieuwde huis-

stijl bij alle fusiepartners integraal ingevoerd. 

Aan het eind van het verslagjaar is de ontwik-

keling gestart van een nieuw campagneconcept

waarmee ENECO Energie gedurende 2001 haar

onderscheidende positie verder zal uitbouwen. 

Internet
ENECO Energie onderkent het toenemend

strategisch en commercieel belang van het

internet voor de onderneming. In het verslag-

jaar zijn de internetactiviteiten binnen 

ENECO Energie geïnventariseerd en getoetst. 

Als gevolg van deze inventarisatie en uit

praktijkobservaties bij andere commerciële

bedrijven heeft ENECO Energie een centrum

ingericht waarin professionele kennis over

en ervaring met dit medium zijn gebundeld. 

Dit centrum gaat de benodigde vaardigheden

verder uitbouwen om de bedrijfsonderdelen 

snel en adequaat te kunnen ondersteunen 

bij de opzet en de uitwerking van hun plann

en met handel en communicatie via internet.

Het centrum zorgt voor synergie tussen de

verschillende toepassingen van ENECO Energie.

Het dient ook als kraamkamer voor nieuwe

initiatieven die mogelijk maar ook noodzakelijk

worden gemaakt door de ontwikkeling van ICT-

technieken, voortschrijdende inzichten en de

verandering van markten. 

Het consumentendeel van de website van 

ENECO Energie werd gemoderniseerd en in 

lijn gebracht met het toepassingsdoel van 

ENECO Energie en de wensen van de bezoekers.

Medio 2001 zullen de andere delen van de

website op eenzelfde wijze zijn aangepast.

ENECO Energie introduceerde daarnaast de

website www.ecostroom.nl, waarin bezoekers

gerichte informatie over Ecostroom® vinden. 

ENECO Energie is in het verslagjaar gestart 

met een intern elektronisch communicatienet. 

Dit intranet zal in 2001 uitgroeien tot een

volwaardig medium voor uitwisseling van

informatie en kennis. 

ENECO 2002
ENECO Energie bereidt zich in hoog tempo voor

op de volledige liberalisering van de energiemarkt

in Nederland en in de overige lidstaten van de

Europese Unie. Daartoe is in het verslagjaar de

projectgroep ENECO 2002 in het leven geroepen. 

Centraal in het project staat de vorming van
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enkele gespecialiseerde divisies, gericht 

op de markten voor consumenten, business-to-

business en infrastructuurbeheer. 

ENECO Energie wil hiermee haar klanten 

de komende jaren kostenefficiënt, doelgericht 

en competitief tegemoet treden. 

Parallel aan dit proces wordt een postfusie-

operatie uitgevoerd, die tot taak heeft de

integratie van de fusiepartijen snel en zorgvuldig

te laten verlopen. Van essentieel belang in 

het project ENECO 2002 is de aandacht voor 

een geheel nieuwe en geavanceerde ICT-

structuur. Die structuur is van belang om goed

te kunnen inspelen op de eisen en mogelijk-

heden van de vrije klanten. Daarnaast stelt de

structuur ENECO Energie in staat risico’s te

onderkennen en te beheersen en operationele

kostenverlagingen te bewerkstelligen.

Milieubeleid 
Voor het milieubeleid wordt verwezen naar de

jaarrekening (pag. 40-41) waar gerapporteerd

wordt over de B-MAP. Het milieubeleid komt

uitvoeriger aan de orde in een apart verslag, 

dat medio 2001 zal verschijnen. 

Medezeggenschap
De ondernemingsraden van Amstelland, Delf land,

ENECO Energie, Midden-Kennemerland, Noordoost-

Friesland, Weert en Zuid-Kennemerland hebben in

het verslagjaar het Platform Ondernemingsraden

(POr) opgericht. Het POr werd overlegpartner van

de Raad van Bestuur op concernniveau. 

In het eerste halfjaar is met het POr intensief

overlegd over de voorgenomen fusie. 

Na het totstandkomen van ENECO Energie 

was project ENECO 2002 het belangrijkste

onderwerp van overleg. In goed overleg werd 

de nieuwe hoofdstructuur van ENECO Energie

vastgesteld. Aan het einde van het verslagjaar

zijn de hoofdstructuren van de drie divisies en

van het Corporate Center voor advies aan het

platform voorgelegd. 

Ook is de oprichting van het Bureau Personele

Transitie besproken. 

Klantenadviesraad 
ENECO Energie overlegt sinds 1995 met klanten-

vertegenwoordigingen. Elk energiebedrijf had

een Klantenraad, die overleg pleegde met de

regiodirecteur over regionale aangelegenheden.

Daarnaast was er een Klantenforum dat overleg

voerde met een lid van de Raad van Bestuur van

ENECO Energie over concern-aangelegenheden.

Beide overlegplatforms zijn inmiddels opgeheven.

In 2001 zal hiervoor in de plaats een Klanten-

adviesraad komen. ENECO Energie streeft naar

een samenwerkingsvorm die ook kan functio-

neren als de energiemarkt geheel vrij is.

De nieuwe raad zal de klanten van de energie-

bedrijven uit de Haagse, de Rotterdamse en 

de Dordtse regio vertegenwoordigen. 

Ook daarin zal regelmatig worden overlegd 

met ENECO Energie over plannen die de 

klanten raken, waaronder de energietarieven. 

Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd

worden uitgebracht over onderwerpen die van

belang zijn voor de ENECO Energie klanten.

Evenals bij het opgeheven klantenforum, zullen

in de Klantenadviesraad vertegenwoordigers 

van de belangrijkste klantengroepen actief 

zijn, onder andere twee Kamers van Koophandel, 

de Consumentenbond, consumenten en 

middenstanders.

Winstverdeling 
Aangezien de vennootschappelijke winst- en

verliesrekening slechts een periode van 

een half jaar betreft, wordt voorgesteld om 

als uitkering op winstbewijzen en als dividend

in totaal 40% van het geconsolideerd resultaat

uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting over

het kalenderjaar 2000 uit te keren. Dit resulteert

in een dividend van € 44.176.207 naast de

uitkering op winstbewijzen van € 22.008.000.
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Vooruitblik
Het vooruitzicht van ENECO Energie is uitstekend

mits adequaat op de nieuwe marktverhoudingen

wordt ingespeeld. Met de afronding van het

project ENECO 2002 in 2001 zet het bedrijf een

belangrijke stap in de richting van een markt-

gerichte, functionele organisatie die voldoet aan

de eisen van marktwerking en de hedendaagse

maatschappij. Tevens zal een volledige integratie

van de fusiepartners worden bereikt.

Ook de duidelijke doelstelling van ENECO Energie

zal bijdragen aan het toekomstige succes. 

ENECO Energie wil de beste zijn op haar gebied

door zich te specialiseren in de handel in energie

en energiegerelateerde producten. De verbetering

van de dienstverlening aan de klanten is in het

verslagjaar grondig aangepakt. 

ENECO Energie is echter ook afhankelijk 

van onbeïnvloedbare externe factoren, zoals

overheidsmaatregelen. In elk geval zal de DTe, 

en later een Europese toezichthouder, het 

rendement van het netbeheerbedrijf (blijven)

bepalen. Dit is weliswaar interessant voor

risicomijdende investeerders, maar de risico-

volle energiehandel zal deze investeerders 

juist afschrikken. 

Over een jaar of vijf, als de energiegrenzen

openstaan, is in Europa slechts plaats voor 

circa tien energie-giganten. ENECO Energie 

zal als autonome organisatie op Europees 

niveau te weinig omvang hebben om over-

tuigend in de toptien te presteren. 

Een sterke internationale partner zal daarom

meer financiële draagkracht moeten bieden 

en voor strategische synergie zorgen.

Rotterdam, 20 april 2001

De Raad van Bestuur

drs. R. Blom (voorzitter) 

drs. J.B.M. ten Berge

drs. J.B. van Dongen RA

mr. J.F. de Haas

mr. ir. C.J. Remijnse 

V e r s l a g  v a n  d e  R a a d  v a n  B e s t u u r
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G e c o n s o l i d e e r d e  b a l a n s
p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0  n a  v o o r g e s t e l d e  w i n s t b e s t e m m i n g

( b e d r a g e n  i n  € 1 . 0 0 0 )

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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Pro forma

Activa

Immateriële vaste activa 1.663 2.728 

Materiële vaste activa 1.682.311 1.387.080 

Financiële vaste activa 41.369 58.038 

Vaste activa 1.725.343 1.447.846 

Voorraden 17.825 16.416 

Vorderingen 341.642 318.390 

Effecten 986.641

Liquide middelen 57.706 90.018 

Vlottende activa 1.403.814 424.824 

Totaal activa 3.129.157 1.872.670 

Passiva

Groepsvermogen 878.656 449.351 

Minderheidsbelang derden 

in groepsmaatschappijen 2.459 

Voorzieningen 464.279 234.600 

Langlopende schulden 656.792 527.664 

Kortlopende schulden 1.129.430 658.596 

Totaal passiva 3.129.157 1.872.670 

2 0 0 0 1 9 9 9



G e c o n s o l i d e e r d e  w i n s t -  e n
v e r l i e s r e k e n i n g

o v e r  h e t  j a a r  g e ë i n d i g d  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0

( b e d r a g e n  i n  € 1 . 0 0 0 )

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0

Pro forma

Omzet energielevering 1.782.041 1.622.543 

Inkoop energie - 1.258.445 - 1.127.248

Toeslag MAP in omzet - 19.938 - 16.964

Bruto marge energie 503.658 478.331 

Overige bedrijfsopbrengsten 210.447 214.958 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 50.629 33.731 

Netto opbrengsten 764.734 727.020 

Personeelskosten 184.451 183.803 

Materiaalkosten, uitbesteed werk 

en overige externe kosten 266.586 235.694 

Afschrijvingen 121.328 124.721 

Overige bedrijfskosten 10.189 12.586 

Totaal bedrijfskosten 582.554 556.804 

Bedrijfsresultaat 182.180 170.216 

Resultaat deelnemingen 135 3.145 

Financiële baten en lasten - 16.679 - 60.877

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 182.180 170.216 

Vennootschapsbelasting op resultaat 

uit gewone bedrijfsuitoefening - 176 - 81

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

na belasting 165.460 112.403 

Buitengewone baten en lasten 533.326 - 7.378

Aandeel derden in resultaat - 29

Resultaat na belasting 698.786 104.996 

2 0 0 0 1 9 9 9
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K a s s t r o o m o v e r z i c h t
o v e r  h e t  j a a r  g e ë i n d i g d  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0

( b e d r a g e n  i n  € 1 . 0 0 0 )

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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2 0 0 0 1 9 9 9

Pro forma

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 182.180 170.218 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 121.328 124.721 

Toename voorzieningen 229.679 101.228 

Veranderingen in werkkapitaal
Toename voorraden - 1.409 - 763

Toename vorderingen - 23.252 - 79.846

Toename niet-rentedragende korte schulden 155.266 88.037 

130.605 7.428

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 663.792 403.595 

Saldo resultaat op deelnemingen 135 3.145 

Saldo betaalde en ontvangen rente - 16.679 - 60.877

Saldo buitengewone baten en lasten 533.326 - 7.378

Aandeel derden in resultaat - 29

Vennootschapsbelasting - 176 - 81

516.606 - 65.220

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.180.398 338.375 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving groepsmaatschappijen/deelnemingen - 3.600

Verwerving effecten - 986.641

Verkoop groepsmaatschappijen/deelnemingen 17.897 14.911 

Overige mutaties financiële vaste activa 3.817 

Afname vorderingen op deelnemingen - 5.044 - 1.121

Investeringen in immateriële vaste activa - 879 - 1.385

Investeringen in materiële vaste activa - 132.308 - 111.608

Investering in materiële vaste activa door 

uitbreiding consolidatiekring - 288.471 - 103.809

Desinvesteringen immateriële vaste activa 795 

Desinvesteringen materiële vaste activa 5.369 3.545 

Mutatie overige leningen 1.107 

Afname/toename minderheidsbelangen - 2.459 29 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 1.387.924 - 201.931

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename/afname langlopende schulden 129.128 - 62.574

Uitgifte van aandelen 4.852 

Vermogenseffecten door fusie - 89.853

Uitkeringen winstbewijzen en dividenden - 179.629 - 16.659

Toename rentedragende kortlopende schulden 315.568 2.342 

Overig 176 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 175.214 - 71.863

Mutatie liquide middelen - 32.312 64.581 



T o e l i c h t i n g  a l g e m e e n

Algemeen
ENECO Holding NV (de vennootschap) is op 

5 juni 2000 door Nutsbedrijven Weert Holding

NV opgericht onder de naam Dozijn Energy NV.

Op 14 juli 2000 (effectief per 1 juli 2000) heeft

de vennootschap alle geplaatste aandelen

verworven van NV ENECO, Gasbedrijf Midden-

Kennemerland Holding NV, Energiebedrijf

Delf land NV, NV Energiebedrijf Zuid-

Kennemerland Holding, Nutsbedrijf Amstelland

Holding NV, NV Holding Gasbedrijf Noordoost-

Friesland en Nutsbedrijven Weert Holding NV.

Deze verwerving heeft plaatsgevonden door

uitgifte van nieuwe aandelen en voor een gering

deel door uitgifte van obligaties en warrants

door NV ENECO of ENECO WED-Activiteiten BV. 

Derhalve behouden de aandeelhouders 

in de fusievennootschap in hoofdzaak dezelfde

stemrechten en belangen als zij hadden voor 

de fusie. Vervolgens heeft de vennootschap 

de oprichtingsaandelen, uitgegeven aan

Nutsbedrijven Weert Holding NV, ingetrokken.

Eveneens is op 14 juli 2000 de naam van de

vennootschap gewijzigd in ENECO Holding NV.

De fusie kwalificeert zich als een samensmelting

van belangen.

Consolidatiegrondslagen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de

resultaten onder de methode ‘samensmelting

van belangen’ weergegeven alsof de fusie reeds

aan het begin van het boekjaar plaatsvond. 

Vennootschappen waarin de vennootschap een

belang heeft van meer dan 50% zijn opgenomen

in de geconsolideerde balans en winst- en

verliesrekening. De 50% joint venture ENECO

Shell Energy Partnership VOF is proportioneel

geconsolideerd. Vanwege de verkoop van de

KabelTV & Telecomgroep per 28 maart 2000 zijn

voor het bevorderen van de vergelijkbaarheid 

de cijfers van deze groep in 2000 en 1999

gedeconsolideerd en is het resultaat in beide

jaren opgenomen onder resultaat deelnemingen.

De groepsmaatschappijen Automatiserings-

centrum Nutsbedrijven BV, Windpark van

Pallandt BV, Depmer BV en BV Optimalisatie 

van Kringloop- en Exergetische Processen zijn

vanwege hun te verwaarlozen betekenis op het

geheel niet geconsolideerd. Deze groepsmaat-

schappijen zijn onder de financiële vaste activa

verantwoord als deelnemingen.

Overeenkomstig Titel 9, Boek 2 BW, artikel 414

en artikel 379 is bij het Handelsregister de 

lijst gedeponeerd met de vennootschappen

waarvan de (geconsolideerde) jaarrekeningen

zijn opgenomen in de geconsolideerde jaar-

rekening van ENECO Holding NV. Tevens zijn 

bij het Handelsregister de lijsten gedeponeerd

met alle deelnemingen van ENECO Holding NV

en vennootschappen waarvoor aansprakelijk-

stellingen overeenkomstig Titel 9, Boek 2 BW,

artikel 403 zijn afgegeven.

Vergelijkende cijfers
De in de geconsolideerde balans en winst- en

verliesrekening opgenomen vergelijkende cijfers

per 31 december 1999 en over 1999 zijn samen-

gevoegde cijfers van de hierboven vermelde

fusievennootschappen rekening houdend met 

de uniforme waarderingsgrondslagen die 

vanaf 1 januari 2000 worden gehanteerd.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen

nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Immateriële vaste activa

Goodwill ontstaan bij de uitgifte van fusie-

obligaties, goodwill ontstaan bij acquisities en

bestaande goodwill bij de fusievennootschappen

is direct ten laste van de vrije reserves gebracht.

Acquisitiegoodwill wordt bepaald als zijnde het

verschil tussen de verkrijgingsprijs en de op
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reële waarde gebaseerde intrinsieke waarde van

de verkregen aandelen. De overige immateriële

vaste activa per 31 december 2000 bestaan uit

betaalde kosten voor onderzoek en ontwikkeling,

vergunningen en octrooien. 

Deze activa worden vanaf het moment dat zij

opbrengsten genereren afgeschreven in 5 jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op 

de historische uitgaafprijzen, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen

vinden plaats volgens het lineaire systeem 

en geschieden overeenkomstig de geschatte

economische levensduur, rekening houdend 

met de geschatte restwaarde.

De geschatte economische levensduur van de

materiële vaste activa is:

Terreinen geen afschrijving

Bedrijfsgebouwen 25 jaar

Machines en installaties: 

Transport- en distributienetten 

elektriciteit, gas en warmte,

incl. ontvang-, schakel- en 

transformatorstations 25 jaar

Meters 5 - 15 jaar

Bedrijfsmiddelen warmtekracht

en windenergie 10 - 15 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen:

Boilers en geisers 10 - 15 jaar

Overige 3 - 10 jaar

Op de geactiveerde uitgaven worden de van 

derden ontvangen bijdragen in aanlegkosten

direct in mindering gebracht.

Financiële vaste activa

De deelnemingen in groepsmaatschappijen 

en overige maatschappijen, waarin een belang

wordt gehouden van meer dan 20%, worden

gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.

Andere deelnemingen en effecten worden

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien de

vermindering van de waarde naar verwachting

duurzaam is, tegen lagere vermogenswaarde.

Voorraden

De voorraden materialen bestaan uitsluitend uit

grond- en hulpstoffen en worden gewaardeerd

tegen de laatst bekende inkoopprijzen, welke de

actuele waarde benaderen.

Vorderingen

De vorderingen zijn verminderd met noodzake-

lijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Effecten

De effecten betreffen beleggingen in direct

verhandelbare obligaties en zijn gewaardeerd

tegen de marktwaarden per balansdatum.

Voorzieningen

Onder de Voorziening Pensioen- en wachtgeld-

verplichtingen zijn opgenomen de lopende

wachtgeldverplichtingen en de verplichtingen

voor aan het IZA te betalen premies ziektekosten

voor gepensioneerde werknemers. De voor-

ziening voor IZA-premies vertegenwoordigt 

de contante waarde van de ingegane verplich-

tingen, alsmede een opbouw voor de toekomstige

verplichtingen voor werknemers in actieve

dienst vanaf hun 45e jaar, rekening houdend

met een rekenrente van 4%. 

De pensioenvoorzieningen voor de werknemers

zijn ondergebracht bij het ABP en de VUT-

regeling bij de Stichting Flexibel uittreden

Nutsbedrijven. 

Aan de Voorziening B-MAP worden de bij 

de klanten in rekening gebrachte toeslagen

gedoteerd en de uitgaven van activiteiten in 

het kader van het B-MAP onttrokken.

De Voorziening Ecostroom® wordt gevormd 
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uit een opslag op de tarieven die Ecostroom®-

klanten betalen. De voorziening wordt aange-

wend voor bijdragen aan de exploitatie van nieuw

te bouwen milieuvriendelijke installaties voor 

de opwekking van elektriciteit.

De Voorziening Bodemsanering dient ter

dekking van het aandeel van de vennootschap 

in de te verwachten kosten van herstel wegens

bodemverontreiniging.

De Reorganisatievoorziening dient ter dekking

van de in de komende jaren te verwachten

kosten van noodzakelijke personeelsreducties.

De Voorziening Liberalisering Energiemarkt

betreft eenmalige kosten in het kader 

van de voorbereiding op de geliberaliseerde

energiemarkt.

De Voorziening Project- en contractverliezen

dient ter dekking van toekomstige verliezen 

op projecten en contracten gedurende 

de resterende contractsduur. De project- 

en contractverliezen hebben betrekking op

onrendabel geworden investeringen in

decentrale opwekking van elektriciteit en

warmtedistributie en onrendabele contracten 

uit hoofde van afvalverwerking.

De post Overig onder de Voorzieningen 

bevat onder meer een voorziening voor de

contante waarde van de toekomstig te betalen

vergoedingen voor Letters of Credit uit hoofde

van aangegane lease-and-leaseback transacties. 

De Voorziening voor Deelnemingen heeft

betrekking op deelnemingen met een negatief

eigen vermogen welke zijn gewaardeerd tegen

netto vermogenswaarde.

Omzet energielevering

Van de verantwoorde omzet energielevering 

is een deel geraamd in verband met de over 

het jaar gespreide meteropneming bij het

merendeel van de klanten.

Inkoop energie

De inkoopkosten zijn gebaseerd op de ten tijde

van het samenstellen van de jaarrekening

bekende prijsgegevens. Definitieve afrekeningen

dienen nog plaats te vinden.

Overige opbrengsten en kosten

Overige opbrengsten en kosten worden toege-

rekend aan de periode waarop deze betrekking

hebben.

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Dit betreft in hoofdzaak eigen personeels- 

en organisatiekosten, die niet ten laste van de

exploitatie zijn gebracht, maar zijn geïnvesteerd

of geboekt ten laste van voorzieningen.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 1998 zijn de energie-

bedrijven vennootschapsbelastingplichtig. 

Op dit moment zijn de fiscale openingsbalansen

nog niet opgesteld. 

Het verschil tussen het eigen vermogen 

zoals getoond in de jaarrekening en het fiscale

eigen vermogen kan derhalve nog niet worden

aangegeven.

Voor de vennootschapsbelasting wordt er in de

jaarrekening vanuit gegaan, dat de ENECO groep

voor haar activiteiten op het gebied van de

productie, distributie en verkoop van elektri-

citeit, gas en warmte een beroep kan doen 

op de overgangsfaciliteit voor de energiesector. 

Dit betekent dat de fiscale winst belast wordt

tegen een zogenaamd inklimtarief, dat tot en

met het boekjaar 2001  0% bedraagt. 

Voor de groepsmaatschappijen, die niet onder

het inklimtarief vallen, is in de jaarrekening

rekening gehouden met een belastingpercentage

van 35% over het geschatte fiscale resultaat.

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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T o e l i c h t i n g  o p  d e
g e c o n s o l i d e e r d e  b a l a n s

o v e r  h e t  j a a r  g e ë i n d i g d  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0

Immateriële vaste activa

De mutaties in immateriële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

Materiële vaste activa

De mutaties in materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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Boekwaarde 

per 1 januari 2000 430 2.298 2.728 

Investeringen 879 879 

Desinvesteringen - 795 - 795

Afschrijvingen - 54 - 1.095 - 1.149

Boekwaarde per 31 december 2000 376 1.287 1.663 

Cumulatieve afschrijvingen

t/m 31 december 2000 125 32 157 

Aanschafwaarde per 31 december 2000 501 1.319 1.820 

Overig Onderzoek, Totaal
ontwikkeling,
licenties en overige
immateriële activa

Terreinen Machines Andere Onder- Totaal
en bedrijfs- en bedrijfs- handen
gebouwen installaties middelen werk

Boekwaarde 

per 1 januari 2000 91.418 1.181.102 90.164 24.396 1.387.080

Uitbreiding 

consolidatiekring 13.274 272.090 3.107 288.471

Investeringen 2.002 88.670 15.312 26.324 132.308

Desinvesteringen - 165 - 2.367 - 2.837 - 5.369

Afschrijvingen - 6.210 - 98.952 - 15.017 - 120.179

Boekwaarde 

per 31 december 2000 100.319 1.440.543 90.729 50.720 1.682.311 

Cumulatieve afschrijvingen 

t/m 31 december 2000 137.197 2.037.138 153.987 2.328.322 

Aanschafwaarde 

per 31 december 2000 237.516 3.477.681 244.716 50.720 4.010.633 

(bedragen in € 1.000)

(bedragen in € 1.000)
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(bedragen in € 1.000) Deelnemingen Vorderingen op Overige Totaal

deelnemingen vorderingen

Boekwaarde 

per 1 januari 2000 46.174 8.795 3.069 58.038 

Mutaties consolidatiekring - 3.467 - 3.467

Verwerving kapitaalbelangen 86 86 

Afstoting kapitaalbelangen - 17.897 - 17.897

Niet uitgekeerd resultaat - 436 - 436

Verstrekte leningen 2.202 7.111 9.313 

Ontvangen af lossingen - 3.458 - 810 - 4.268

Boekwaarde per 

31 december 2000 24.460 7.539 9.370 41.369 

Financiële vaste activa

De mutaties in financiële vaste activazijn als volgt gespecificeerd:

In het verslagjaar is de vennootschap 

lease-and-lease-back transacties aangegaan 

voor de gasnetten van ENECO Energie Zeist 

en Omstreken BV, ENECO Energie Weert BV en

het elektriciteitsnet van ENECO Energie Zuid-

Kennemerland BV met een totale transactiewaarde

van € 172 miljoen. In 1998 en 1999 waren reeds

soortgelijke transacties gesloten voor een groot

deel van de elektriciteits-, gas- en warmtenetten.

Deze activa zijn voor een langdurige periode

verhuurd aan derden, die dezelfde activa

vervolgens hebben onderverhuurd aan de

vennootschap. Aan het einde van de termijn 

van de onderverhuur heeft de vennootschap 

het recht om de bij derden berustende rechten

van onderverhuur te kopen. Het juridische en

economische eigendom van de activa is bij de 

vennootschap en haar groepsmaatschappijen

gebleven. Derhalve zijn de activa op dezelfde

wijze opgenomen als de overige materiële vaste

activa van de vennootschap.

Het netto contante waardevoordeel van de 

in 2000 gesloten leasetransactie is in 2001

ontvangen en bedraagt ruim € 5 miljoen, 

na aftrek van kosten en een voorziening voor

toekomstige kosten uit hoofde van afgegeven

Letters of Credit. Vanwege de beperkte toekom-

stige risico’s die zijn verbonden aan de transacties

en de verwachting dat de toekomstige voorwaar-

delijke en onvoorwaardelijke rechten en ver-

plichtingen elkaar volledig zullen compenseren,

is dit voordeel, evenals voorgaande jaren, 

in het verslagjaar verantwoord onder de buiten-

gewone baten.



J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0

30 Saldo per Dotaties Onttrekkingen Saldo per 31
1 januari 2000 december 2000

Pensioen- en

wachtgeldverplichtingen 57.888 6.063 3.161 60.790 

B-MAP 24.942 23.446 8.777 39.611 

Ecostroom® 512 2.222 515 2.219 

Bodemsanering 15.968 5.255 21.223 

Reorganisatie 60.021 143.029 30.117 172.933 

Liberalisering energiemarkt 80.773 5.291 75.482 

Project- en contractverliezen 72.330 2.162 2.972 71.520 

Deelnemingen 1.882 2.790 4.672 

Overig 1.057 15.954 1.182 15.829 

Totaal 234.600 281.694 52.015 464.279 

Handelsdebiteuren

Vorderingen op deelnemingen

Overige vorderingen

Overlopende activa

Totaal

Pro forma

143.194

5.370

84.326

85.500

318.390

211.652

11.561

32.866

85.563

341.642

Voorzieningen

De voorzieningen zijn als volgt gespecificeerd:

Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd (in € 1.000):

2 0 0 0 1 9 9 9

Liquide middelen

Onder de liquide middelen is een bedrag van 

€ 25 miljoen begrepen dat niet ter vrije

beschikking staat als gevolg van contractuele

afspraken uit hoofde van lease-and-lease-back

transacties.

Effecten

Van het bedrag aan effecten staat een bedrag 

van € 220 miljoen niet ter vrije beschikking.

Deze effecten zijn in onderpand gegeven voor

een opgenomen krediet.

De voorzieningen hebben overwegend een

middellang en langlopend karakter, behoudens

de reorganisatievoorziening, waarvan een bedrag

van circa € 79 miljoen als kortlopend kan

worden beschouwd.

De onder de vlottende activa opgenomen vorderingen vervallen binnen 1 jaar.

(bedragen in € 1.000)
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Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd (in € 1.000):

De af lossingsverplichtingen in 2001 zijn

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Het beleid van de vennootschap is erop gericht

20% tot 35% van de financieringsbehoefte met

variabel rentende kredieten te financieren.

Hiervoor zijn voldoende kredietfaciliteiten 

beschikbaar. Voor de leningen zijn geen 

zekerheden gesteld, met uitzondering van 

de verpanding zoals vermeld onder Effecten.

Van het totaal aan langlopende schulden 

per ultimo 2000 heeft ongeveer € 18 miljoen

betrekking op achtergestelde leningen.

Resterende looptijd <4% 4%-6% 6%-8% >8% Totaal

2-5 jaar 17.842 64.824 127.132 190.601 400.399 

6-10 jaar 29.724 33.750 111.486 53.421 228.381 

11-15 jaar 3.674 15.090 4.780 23.544 

>15 jaar 1.117 2.634 717 4.468 

Totaal 47.566 103.365 256.342 249.519 656.792 

Af lossingsverplichtingen langlopende leningen

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan leveranciers

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividenden

Overige schulden

Overlopende passiva

Kasgeldleningen

Totaal

Pro forma

132.209

76.158

78.358

33.665

16.624

150.028

121.928

49.626

658.596 

160.346

302.478

167.025

47.344

66.184

158.921

116.394

110.738

1.129.430 

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn als volgt gespecificeerd (in € 1.000):

2 0 0 0 1 9 9 9



Niet uit de balans blijkende
verplichtingen
Per balansdatum zijn verplichtingen aangegaan

inzake investeringen in materiële vaste activa 

tot een totaalbedrag van ongeveer € 2,3 miljoen.

In het kader van de aandelenfusie per 14 juli

2000 hebben NV ENECO en ENECO WED-

Activiteiten BV warrants uitgegeven die ieder

recht geven op verwerving van 100 aandelen

ENECO Holding NV. Elke warrant loopt af op 

31 december 2004 en kan in principe op elk moment

tot de expiratiedatum worden uitgeoefend.

Per 31 december 2000 heeft de onderneming

voor een bedrag van € 55,8 miljoen aan

vastrentende leningen via interest rate swap

overeenkomsten omgezet in variabel rentende

leningen. 

Na balansdatum zijn deze overeenkomsten

nagenoeg zonder winst of verlies afgewikkeld.

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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Totaal 2001 2-5 jaar >5 jaar

Huurverplichtingen 63.829 7.728 28.084 28.017 

Leaseverplichtingen 56.916 22.893 32.065 1.958 

Totaal 120.745 30.621 60.149 29.975  

De verplichtingen uit hoofde van lopende huur- en leasecontracten bedragen (in € 1.000):

Lease-and-lease-back transacties
In verband met lease-and-lease-back transacties

bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoor-

waardelijke verplichtingen en rechten, die in de

structuur van de lease volledig worden gecom-

penseerd. Ten aanzien van de verplichtingen

onder de lease heeft de vennootschap zeker-

heden verstrekt in de vorm van hypotheek- 

en pandrechten op onderdelen van de gas-,

warmte-, en elektriciteitsnetten. Tevens heeft de

vennootschap in verband met het risico van

voortijdige beëindiging van de lease-and-lease-

back transacties aanvullende zekerheden

verstrekt in de vorm van Letters of Credit 

ter waarde van € 499 miljoen die zijn gedekt 

met ondergeschikte zekerheidsrechten op 

het netwerk.

Garanties
ENECO heeft ten behoeve van haar groeps-

maatschappijen garanties verstrekt ter grootte

van circa € 1,7 miljoen.
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T o e l i c h t i n g  o p  d e  g e c o n s o l i d e e r d e
w i n s t -  e n  v e r l i e s r e k e n i n g

o v e r  h e t  j a a r  g e ë i n d i g d  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten betreffen onder

meer opbrengsten uit exploitatie openbare

verlichting, eigen opwekking van energie,

installatieservices en incasso voor derden.

Personeelskosten 
(bedragen in € 1.000)

Salarissen

Sociale lasten

Overige personeelskosten

Pensioenlasten

Mutaties voorziening pensioen- 

en wachtgeldverplichtingen

Totaal

Pro forma

142.234

18.291

8.153

15.700

- 575

183.803

2 0 0 0

144.685

19.453

7.750

14.921

- 2.358

184.451

1 9 9 9

Magazijngoederen en materialen

Diensten door derden

Precariorechten

Overige externe kosten

Totaal

Pro forma

45.604

126.173

20.893

43.024

235.694

2 0 0 0

44.510

137.895

20.839

63.342

266.586

1 9 9 9

Materiaalkosten, kosten uitbesteed werk en overige externe kosten
(bedragen in € 1.000)

Het aantal personeelsleden bedroeg in 

2000 gemiddeld 3.641, herleid op fulltime 

basis 3.716 (1999: 3.711). De totale salaris- 

en pensioenkosten van bestuurders en 

oud-bestuurders bedroegen in 2000: 

€ 2.925 duizend, inclusief de kosten van een 

eenmalige aanpassing van pensioenregelingen 

(1999: € 1.212 duizend).



Afschrijvingen
(bedragen in € 1.000)

Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Totaal

Pro forma

406

124.315

124.721

2 0 0 0

1.149

120.179

121.328

1 9 9 9

(bedragen in € 1.000)

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

Dotaties overige voorzieningen

Beloning commissarissen

Totaal

Pro forma

2.428

10.013

145

12.586

2 0 0 0 1 9 9 9

(bedragen in € 1.000)

Financiële baten:

Rentebaten leningen

Overige rentebaten  

Totaal baten

Financiële lasten:

Rentelasten leningen

Overige rentelasten

Totaal lasten

Saldo financiële baten en lasten

2 0 0 0 1 9 9 9

4.636

5.292

261

10.189

14.816

32.137

46.953

60.025

3.607

63.632

- 16.679

Pro forma

1.393

3.542

4.935

53.932

11.880

65.812

- 60.877
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Buitengewone baten en lasten
(bedragen in € 1.000)

*) In de boekwinst verkoop deelneming is 

de verkoop van de KabelTV & Telecomgroep

aan UPC per 28 maart 2000 verwerkt. 

Buitengewone baten:

Netto opbrengst cross border lease

Boekwinst verkoop deelneming*

Overige buitengewone baten  

Totaal baten

Buitengewone lasten:

Kosten i.v.m. reorganisatievoorziening

Bodemverontreiniging

Kosten i.v.m. liberalisering elektriciteitsmarkt

Fusiekosten

Overige buitengewone lasten

Totaal lasten

Saldo buitengewone baten en lasten

Pro forma

77.118

54.116

463

131.697

37.385

101.133

557

139.075

- 7.378

2 0 0 0

5.090

772.224

777.314

137.958

5.249

80.773

8.229

11.779

243.988

533.326

1 9 9 9



V e n n o o t s c h a p p e l i j k e  b a l a n s
p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0  n a  v o o r g e s t e l d e  w i n s t b e s t e m m i n g

( b e d r a g e n  i n  € 1 . 0 0 0 )

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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Activa

Financiële vaste activa 1.070.921 1.011.728 

Vaste activa 1.070.921 1.011.728 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 70.353 

Vlottende activa 70.353 

Totaal activa 1.141.274 1.011.728 

Passiva

Aandelenkapitaal 479.232 455.280

Reserves 399.424 383.885 

Eigen vermogen 878.656 839.165 

Minderheidsbelang derden in groepsmaatschappijen 59.777 

Schulden aan groepsmaatschappijen 196.434 112.786 

Overige schulden 66.184 

Totaal passiva 1.141.274 1.011.728 

2 0 0 0

31 december 1 juli

2 0 0 0
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V e n n o o t s c h a p p e l i j k e  w i n s t -  e n
v e r l i e s r e k e n i n g

o v e r  d e  p e r i o d e  g e ë i n d i g d  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0

( b e d r a g e n  i n  € 1 . 0 0 0 )

Resultaat deelnemingen 59.193

Financiële baten en lasten 1.396

Resultaat na belasting 60.589

2 0 0 0



T o e l i c h t i n g  o p  d e
v e n n o o t s c h a p p e l i j k e  b a l a n s  e n  

w i n s t -  e n  v e r l i e s r e k e n i n g
o v e r  h e t  b o e k j a a r  g e ë i n d i g d  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 0 0

Algemeen
De in de toelichting op de geconsolideerde

jaarrekening opgenomen beschrijving van

activiteiten en ondernemingsstructuur is tevens 

van toepassing op de vennootschappelijke

jaarrekening. De vennootschappelijke winst- en 

verliesrekening is op grond van artikel 402 BW 2

in beknopte vorm weergegeven.

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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Eigen Aanpassing Kapitaal- Resultaat Dividend Eigen
vermogen waarderings- uitbrei- eerste uitkering vermogen
31 december 1999 grondslagen ding halfjaar 1 juli 2000

NV ENECO 515.458 - 46.463 624.902 - 113.445 980.452 

Gasbedrijf Midden-

Kennemerland Holding NV 11.735 - 5.203 1.048 7.580 

Energiebedrijf Delf land NV 56.000 - 77.806 6.880 - 14.926

NV Energiebedrijf 

Zuid-Kennemerland Holding 18.593 - 14.127 1.237 5.703 

Nutsbedrijf Amstelland 

Holding NV 64.694 - 55.355 2.275 11.614 

NV Holding Gasbedrijf 

Noordoost-Friesland 16.618 - 10.504 1.724 7.838 

Nutsbedrijven Weert 

Holding NV 5.557 - 29.848 37.625 133 13.467 

Totaal 688.655 - 239.306 37.625 638.199 - 113.445 1.011.728 

Financiële vaste activa

De mutaties in de eigen vermogens van de gefuseerde ondernemingen tot 1 juli 2000 zijn als volgt:

Het bovenstaande eigen vermogen per 

31 december 1999 betreft de eigen vermogens

van de genoemde deelnemingen volgens de

jaarrekeningen van deze deelnemingen.

(bedragen in € 1.000)
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Financiële vaste activa per 1 juli 2000 1.011.728 

Resultaat deelnemingen 59.193 

Financiële vaste activa per 31 december 2000 1.070.921 

De mutatie in de financiële vaste activa vanaf de fusiedatum tot 31 december 2000 is als volgt 

(in € 1.000) :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 

€ 500 miljoen, verdeeld in 5.000.000 aandelen

met een nominale waarde van elk € 100. 

Per 31 december 2000 zijn 4.792.325 aandelen

geplaatst en volgestort. De overige mutaties

bestaan grotendeels uit afboeking van goodwill.

Het geconsolideerde resultaat van ENECO

Holding NV over 2000 bestaat uitsluitend uit 

de resultaten van de deelnemingen in het eerste

halfjaar vermeerderd met het vennoot-

schappelijke resultaat in het tweede halfjaar.

Aandelen- Agio Onverdeelde Totaal
kapitaal winst

Uitgifte aandelen bij oprichting 455.280 383.885 839.165 

Additionele uitgifte aandelen 23.952 35.825 59.777 

Overige mutaties - 14.691 - 14.691

Resultaat boekjaar 60.589 60.589 

Winstbewijzen - 22.008 - 22.008

Gewoon dividend - 8.286 - 8.286

Bijzonder dividend - 5.595 - 30.295 - 35.890

Saldo 31 december 2000 479.232 399.424 _95 878.656 

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen in het jaar 2000 zijn als volgt gespecificeerd:

(bedragen in € 1.000)



J a a r r e s u l t a t e n  B - M A P  2 0 0 0
( b e d r a g e n  i n  € 1 . 0 0 0 )
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Dotatie c.q. onttrekking MAP-voorziening

Ontvangsten begrepen in tarief 19.943 17.231

Overige opbrengsten 599 1.283

Rentetoevoeging 992 440

Totaal ontvangsten/baten 21.534 18.954

Kosten operationele activiteiten 4.534 5.114

Operationele kosten 3.265 3.877

Personeelskosten 1.269 1.237

Kosten kredietverstrekkingen 631 454

Subsidies ter stimulering van besparingsinvesteringen 3.505 4.955

Stimuleringsgelden 2.571 3.139

Onrendabele top 934 1.816

Bijdrage EnergieNed 107 189

Totaal uitgaven/kosten 8.777 10.712

Saldo ontvangsten/baten minus uitgaven/kosten 12.757 8.242

Verloop overzicht MAP-gelden

Omvang van de voorziening per 1 januari 2000 24.942 16.700

Uitbreiding consolidatiekring 1.912 0

Mutatie in 2000 12.757 8.242

Saldo per 31 december 2000 39.611 24.942

Reeds aangegane verplichtingen 22.535 2.269

Vrij besteedbaar 17.076 22.673

2 0 0 0 1 9 9 9
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T o e l i c h t i n g  
j a a r r e s u l t a t e n  B - M A P  2 0 0 0

Milieubeleid
Het jaar 2000 was het laatste jaar van het 

Milieu Aktie Plan van de Nederlandse

energiesector. Dit plan beoogde de overmatige

uitstoot van het broeikasgas CO2 in belangrijke

mate terug te dringen door het bevorderen van

energiebesparing door alle verbruikers van

energie. In 1999 werd het in het Bedrijfs Milieu

Aktie Plan van ENECO gestelde doel om in de

periode 1991 - 2000 een cumulatieve reductie

van de uitstoot van CO2 van 2.000.000 ton te

realiseren,  reeds bereikt. 

In het jaar 2000 werden vrijwel geen duurzame

energieprojecten gerealiseerd door aanzienlijke

vertragingen bij de voorbereidende werkzaam-

heden en vergunningsprocedures.  Hierdoor 

liep de MAP-reserve op tot ca. € 39,6 miljoen.

Inmiddels is door de Raad van Bestuur een

bestedingsplan voor deze gelden gedurende 

de komende twee jaar goedgekeurd.  Het heffen

van MAP-toeslag is per 31 december 2000

beëindigd.
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J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0



O v e r i g e  g e g e v e n s

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0

Winstbestemming
De winstbestemming is statutair geregeld 

in artikel 27 lid 2 en lid 3. De eerste zin van

artikel 27 lid 2 luidt: ‘Allereerst wordt uit de

voor uitkering beschikbare winst aan de 

houders van winstbewijzen een bedrag

uitgekeerd overeenkomstig hetgeen bij de

uitgifte van de winstbewijzen is bepaald ter

grootte van maximaal de helft van de in dat 

jaar voor uitkering beschikbare winst.’

In het derde lid van artikel 27 is opgenomen dat

een gedeelte ter grootte van maximaal de helft

van de in enig jaar voor uitkering beschikbare

winst, na aftrek van het bedrag dat aan de

houders van winstbewijzen is uitgekeerd, aan de

aandeelhouders wordt uitgekeerd naar even-

redigheid van hun aandelenbezit. 

Alle niet voor uitkering beschikbare winst zal

door de Raad van Commissarissen op voorstel

van de Raad van Bestuur, indien mogelijk in

verband met de krachtens lid 2 uit te keren

bedragen, worden bestemd tot het vormen of

versterken van reserves. 

Conform de statutaire bepalingen wordt 

aan de aandeelhouders voorgesteld de 

beschikbare winst tot een maximum van 

50% uit te keren. Omdat het resultaat in dit

oprichtingsjaar slechts 6 maanden betreft, 

wordt voorgesteld om naast voornoemde

statutaire winstbestemming een bijzonder

dividend uit te keren, met dien verstande 

dat de totale uitkering maximaal 40% 

van het geconsolideerde netto jaarresultaat 

uit gewone bedrijfsuitoefening over 2000

bedraagt. 

De winstverdeling is dan als volgt (in € 1.000):

Vennootschappelijk resultaat € 60.589

Onttrekking agio reserve 5.595

Totaal uit te keren € 66.184

waarvan:

Uitkering op winstbewijzen € 22.008

Gewoon dividend 8.286

Bijzonder dividend 35.890

Totaal uit te keren € 66.184

De uitkering op de 22.008 uitstaande 

winstbewijzen wordt per 1 juli 2001 betaalbaar

gesteld. De voorgestelde winstbestemming is

reeds in de balans per 31 december 2000

verwerkt. 
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Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2000 van ENECO

Holding NV te Rotterdam gecontroleerd. 

De jaarrekening is opgesteld onder de verant-

woordelijkheid van het bestuur van de vennoot-

schap. Het is onze verantwoordelijkheid een

accountantsverklaring inzake de jaarrekening 

te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig

algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking

tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen

dient onze controle zodanig te worden gepland

en uitgevoerd, dat een redelijke mate van

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening

geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Een controle omvat onder meer een onderzoek

door middel van deelwaarnemingen van

informatie ter onderbouwing van de bedragen 

en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens

omvat een controle een beoordeling van de

grondslagen voor financiële verslaggeving die bij

het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast

en van belangrijke schattingen die het bestuur 

van de vennootschap daarbij heeft gemaakt,

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van

de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze

controle een deugdelijke grondslag vormt voor

ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een

getrouw beeld geeft van de grootte en de samen-

stelling van het vermogen op 31 december 2000

en van het resultaat over de periode geëindigd

op 31 december 2000 in overeenstemming met

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving en voldoet aan de wettelijke

bepalingen inzake de jaarrekening zoals

opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

ARTHUR ANDERSEN

Rotterdam, 20 april 200144

J a a r r e k e n i n g  2 0 0 0
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E N E C O  E n e r g i e  
t i m m e r t  a a n  d e  w e g

ENECO Energie heeft in het jaar 2000 nadruk-

kelijk aan de weg getimmerd en is ongetwijfeld

meer bij de klant in het oog gesprongen dan

voorgaande jaren. 

Op de eerste plaats was er het samengaan met in

totaal acht regionale energiebedrijven. Deze stap

resulteerde in een forse uitbreiding van het

verzorgingsgebied. Met een reclamecampagne in

landelijke en regionale dagbladen werd

aandacht gevraagd voor de nieuw gevormde

onderneming. De klanten van de fusiepartners

van ENECO Energie werden via een mailing

geïnformeerd over de naamsverandering van hun

vertrouwde energieleverancier. Zij zullen binnen

afzienbare tijd gebruik kunnen maken van het

concurrerende producten- en dienstenaanbod 

en de gegarandeerde service van ENECO Energie. 

Verder leidde de kennis en ervaring van het

concern in diverse (zakelijke) branches ook in

2000 tot opvallende werkzaamheden en projecten

bij en voor klanten. Hieronder volgt een selectie

van de belangrijkste projecten.

Klantenservice Nieuwe Stijl
ENECO Energie introduceerde begin vorig jaar

het zogeheten voice-responssysteem. Hiermee

kunnen klanten hun meterstanden doorbellen

naar het energiebedrijf. In de tweede helft van

het jaar werd het mogelijk meterstanden door te

geven via de ENECO Energie website. De

bedoeling is om het opnemen van de

meterstanden bij de klant thuis terug te brengen

tot één keer in de drie jaar.

Telefoontjes van klanten uit de regio’s Rotterdam,

Den Haag en Dordrecht worden tegenwoordig

centraal behandeld in het nieuw opgerichte

Customer Contact Center (CCC) dat is gevestigd

aan de Westblaak in Rotterdam. Op 28 november

verrichtte bestuursvoorzitter Ronald Blom de

officiële opening. Het centrale callcenter heeft

de klantcontacten die verlopen via telefoon en 

e-mail overgenomen van de afdelingen

klantenservice van de energiebedrijven. 

In 2001 zullen ook post-, fax- en 

e-mailcontracten centraal via het CCC verlopen.

Automatische incasso
ENECO Energie maakte na een lang en zorgvuldig

besluitvormingsproces in de zomer van 2000

bekend niet langer korting toe te kennen aan

klanten die hun energierekening via automatische

incasso voldoen. Deze korting voor het gemak en

de zekerheid die automatische incasso biedt, is

niet langer als reëel ervaren.

Air Miles
ENECO Energie is de eerste en voorlopig enige

energieleverancier in Nederland die klanten 

Air Miles mag verstrekken. De overeenkomst met

de Air Miles organisatie werd in 2000 gesloten en

in december van dat jaar ontvingen alle klanten

van ENECO Energie in de regio Den Haag,

Rotterdam en Dordrecht hierover een mailing. 

De klanten reageerden zo massaal dat overuren

nodig waren om alle aanvragen snel en accuraat

te registreren. In het genoemde gebied hebben

zich 270.000 spaarders gemeld. In 2001 zullen de

overige ENECO Energie bedrijven hun klanten Air

Miles aanbieden. Klant zijn van ENECO Energie

levert de klant 1 Air Mile per maand op. Meter-

standen doorgeven via internet en automatische

incasso leveren respectievelijk 10 en 25 Air Miles op.

Warmtelevering
Circa 1100 woningen in de Papendrechtse

nieuwbouwwijk Oostpolder worden door ENECO

Energie voorzien van warmtelevering door middel

van een warmtekrachtinstallatie. Deze installatie

E N E C O  i n  d e  m a r k t
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wordt ondergebracht in een nieuw te bouwen

school in de wijk. Op 26 mei tekenden de

burgemeester van Papendrecht en de directeur

van ENECO Energie de overeenkomst waarin de

aanleg van het warmtenet is vastgelegd. 

In de nieuwe Rotterdamse wijk Nieuw-Terbregge

(860 woningen) verrezen acht zogeheten energie-

kamers waarin onder meer mini wkk-installaties

worden ondergebracht die de woningen van

warmte voorzien. Door toepassing van nieuwe

technieken kan het systeemrendement van de

totale energielevering stijgen naar 85% of hoger. 

Stortgas wordt groene stroom
Bij de vuilstortplaats Derde Merwedehaven in

Dordrecht werd op 20 april een groene energie-

centrale in gebruik gesteld. In de centrale, ook

wel benuttingsinstallatie genoemd, wordt uit

afval vrijkomend stortgas omgezet in elektriciteit

die het predikaat Ecostroom® mag dragen.

Enkele duizenden huishoudens kunnen op deze

manier van energie worden voorzien. De groene

centrale werd tot stand gebracht door ENECO

Energie en Proav, eigenaar van de stortplaats. 

CityTec wint Rotterdams
onderhoudscontract 
ENECO Energie dochter CityTec haalde in

competitie met zeven andere aanbesteders een

contract binnen voor het zogeheten inspectief

onderhoud van 53 objecten als bruggen, tunnels

en sluizen in Rotterdam. Het controleren van de

objecten en het uitvoeren van klein onderhoud

en herstel levert twaalf manjaren aan werk op.

North Sea Wind Power
ENECO Energie trad in het verslagjaar toe tot 

het consortium North Sea Wind Power. 

Het consortium is een van de gegadigden om een

100 MW windpark in de Noordzee te gaan bouwen

en exploiteren. Het is de bedoeling dat de

windmolens op zo’n acht tot tien kilometer uit

de kust van Egmond aan Zee zullen verrijzen.

Het ministerie van Economische Zaken gaat dit

project via een tender aanbesteden. 

North Sea Wind Power zal een van de inschrijvers

zijn. ENECO Energie wil graag participeren om

zo te kunnen beschikken over een deel van de

elektriciteit die het windpark op zee zal opleveren.

De verwachting is dat de totale opbrengst van

het windpark genoeg is om 80.000 huishoudens

van stroom te voorzien. Verder is het voor

ENECO Energie zeer interessant om ervaring op

te kunnen doen met windmolens op zee.

Producten voor de tuinbouwsector
De tuinbouwsector is een van de marktsegmenten

waarin ENECO Energie een sterke positie heeft. 

In het verslagjaar werden drie producten, die

specifiek voor deze sector ontwikkeld zijn,

marktrijp gemaakt. Het gaat om Energie

Efficiency Meetmodules (EEM), het Third Harmonic

Filter (THF) en Energiemonitoring. De producten

werden tijdens de tuinbouwvakbeurs NTV in de

Amsterdamse RAI gepresenteerd. EEM is een

product waarmee de energiehuishouding van

een tuinbouwbedrijf in beeld gebracht kan

worden om de efficiency te verhogen. Het THF 

is een noviteit voor plantbelichters waarmee

vervuiling uit het net die ontstaat door belichting,

kan worden gefilterd . Dit bespaart energie,

verhoogt de productie en maakt de bedrijfsvoering

veiliger. Energiemonitoring is een automatiserings-

programma om kas-, klimaat-, en energiegegevens

te kunnen registreren en analyseren. 

Het product Energiemonitoring leverde ENECO

Energie een nominatie voor de Elsevier/NTV

Tuinbouw Award op.
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J a a r v e r s l a g  2 0 0 0 M i s s i e

ENECO Energie is een energiebedrijf dat zich toelegt 

op de levering van energie en daaraan gerelateerde

producten en diensten voor particuliere en zakelijke

klanten in Nederland.

ENECO Energie onderscheidt zich door actief in te

spelen op de individuele energiebehoeften van haar

huidige en toekomstige klanten. Zij streeft naar optimale

klanttevredenheid door het aanbod van producten en

diensten maximaal op deze behoeften af te stemmen.

Hieronder wordt verstaan:

• leveren van maatwerk en optimale dienstverlening

tegen een concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding;

• anticiperen en flexibel reageren op marktontwik-

kelingen;

• permanent zoeken naar onderscheidend vermogen.

Door kennis van en inzicht in diverse branches en de

particuliere en zakelijke markten, aangevuld met kennis

van relevante technische, economische en maatschap-

pelijke ontwikkelingen, is ENECO Energie in staat haar

klanten de beste integrale en duurzame energievoor-

zieningen te bieden. 

ENECO Energie wil een uitstekende werkgever zijn 

door medewerkers te stimuleren in hun persoonlijke

ontwikkeling, met respect voor hun ambities en hun

capaciteiten. Daartoe wordt gewerkt in zelfstandige

bedrijfsonderdelen die op een eigen marktsegment zijn

gericht. ENECO Energie stuurt medewerkers decentraal

aan en geeft hen eigen verantwoordelijkheid over de

resultaten. De betrokkenheid van medewerkers bij het

bedrijf, de markt, de klanten en collega's is derhalve hoog.

Op basis van deze proposities streeft ENECO Energie tevens

naar maximalisering van de aandeelhouderswaarde.

3  j a a r  E N E C O
b e d r a g e n  i n  m i l j o e n e n  e u r o ’ s

Resultaten

Omzet en bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belasting 

Bijzondere baten en lasten

Resultaat na belasting

Investeringen in materiële vaste activa

Eigen vermogen

Cash-f low

Ratio’s

Eigen vermogen/totaal vermogen

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Interest coverage rate

Personeel

Aantal FTE’s per jaarultimo 

Verkoopvolumes

Elektriciteit (GWh)

Gas (miljoen m3)

Warmte (TJ)

Pro forma
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1.904,0

171,5

107,4

11,8

119,2

173,3

410,3

262,2

22,0%

10,3%

2,31

3.671

12.241

4.130

7.684
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