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Object AW Eneco Holding N.V. 
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Indicator/Vraag Antwoord Toelichting  Score 

Financiële bijdrage 
   

Wat is de omvang in € van de 
bijdrage aan de exploitatie vanuit 
de gemeente? 

€ 0,00 n.v.t.  

Wat is de omvang in € van de 
impuls (incidentele) bijdrage 
vanuit de gemeente? 

€ 0,00 n.v.t.  

Wat is de omvang in € van 
uitstaande 
leningen/garantstellingen vanuit 
de gemeente? 

€ 0,00 n.v.t.  

Wat is de omvang in € van het 
aandelenkapitaal in het bezit van 
de gemeente? 

20.830 aandelen (0,42% van 
het totaal van alle aandelen) in 
zowel Eneco Groep als Stedin 
Groep. 

20.830 aandelen (0,42% van 
het totaal van alle aandelen).   

 

Wat is de omvang in € van het 
financieel belang van de 
gemeente? 

Zie hierboven en toelichting. 

Wat de aandelen in Eneco 
Groep precies waard zijn zal 
het komende jaar (2017/2018) 
duidelijk worden in verband 
met een mogelijk 
verkooptraject, 

 

Kerngegevens 
   

Wat zijn de actuele 
ontwikkelingen gedurende het 
begrotingsjaar? 

   

Hoe ziet de financiële 
ontwikkeling van de verbonden 
partij eruit? 

Eneco heeft vertrouwen in de 
verdere ontwikkeling van haar 
bedrijven. Externe factoren 
waaronder lagere gereguleerde 
nettarieven zullen echter van 
invloed zijn op toekomstige 
financiële resultaten. 

  

Wat zijn de risico’s van de 
verbonden partij? 

Lagere gereguleerde 
nettarrieven en gedwongen 
splitsing van Eneco Holding 
N.V. in een 
energieproductiebedrijf (Eneco 
Groep) en een netwerkbedrijf 
(Stedin Groep).  

Stedin Groep kent een laag 
risicoprofiel vanwege haar 
gereguleerde activiteiten. Het 
rendement van Stedin staat 
de laatste jaren echter wel 
onder druk vanwege 
tariefregulering (lees: 
verlaging tarieven) door 
toedoen van de Autoriteit 
Consument & Markt. 
Eneco Groep heeft een hoger 
risicoprofiel omdat haar 
activiteiten gericht zijn op 
productie en levering in een 
concurrerende internationale 
markt met veel externe 
factoren. 

 

Sturing 
   

Zijn de sleutelposities bezet 
binnen de verbonden partij? 

Goed  20 

Hoe zou u de markt typeren 
waarop de verbonden partij 
opereert? Motiveer uw gekozen 

Turbulent 
Door de splitsing van Eneco is 
de discussie op gang 
gekomen om het commerciële 

50 
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antwoord in de toelichting. deel (Eneco Groep- 
energieproductielevering) te 
behouden dan wel af te 
bouwen (verkopen). 

Beheersing 
   

Is er een werkend systems van 
risicomanagement (beschreven, 
berekend en beheerst) 

Voldoende  30 

Verantwoording 
   

Is de jaarrekening over het 
lopende jaar sluitend? (rekening 
houdend met eventuele 
gemeentelijke subsidie) 

Voldoende  30 

Is er bij de meest recente 
jaarrekening een goedkeurende 
accountantsverklaring 
afgegeven? 

Goed  20 

Toezicht houden 
   

Heeft de gemeente voldoende 
mogelijkheden om in te grijpen 
wanneer zich afwijkingen 
voordoen? 

Nee  50 

Heeft de gemeente de 
mogelijkheid om de deelname en 
betrokkenheid te beëindigen? 

Voldoende  30 

Voldoen de ratio's voor liquiditeit 
(minimaal 1,0) en solvabiliteit 
(minimaal 30%) aan de gestelde 
norm? 

Voldoende  30 

Is er een meerjarenbegroting 
aanwezig die sluitend is? 

Voldoende  30 

 


