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Management 
 
Drs. B.J. Hoevers, Algemeen Directeur 
Drs. H.B. Botter RC, Manager Commerce & Regulation 
Drs. A.F. Elzinga RC, Manager Finance & Control 
Ir. R.W.J. Zanting, Manager Gastransport & interim Manager Network Development 
Mr. Drs. D.L. Zelhorst, Manager Asset Management 
 
Vanaf 1 januari tot 28 februari 2017 was Drs. A.J. Krist Algemeen Directeur en zij is per 28 februari uit 
dienst getreden. Met ingang van 28 februari 2017 was dhr. I.M. Oudejans RA benoemd als interim 
Algemeen Directeur en vanaf 1 september is Drs. B.J. Hoevers benoemd tot Algemeen Directeur. 
 
Drs K. Niemeijer tot 1 oktober 2017 als Manager Commerce & Regulation en daarna Drs H.B. Botter 
RC. 
 
Drs. B.J. Hoevers was Manager Network Development tot 1 september 2017. Ir. R.W.J. Zanting is 
vanaf 1 september 2017 benoemd als interim Manager Network Development. 
 
Ing. E.E. Lycklama à Nijeholt was Manager Information Management tot 1 juni 2017. Deze functie is 
komen te vervallen.  
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Directieverslag 
 
 
Algemeen 
Landelijk netwerkbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) is eigenaar en beheerder van het 
landelijk gastransportnet. GTS is verantwoordelijk voor de verkoop van de transportdiensten, de 
uitvoering van het gastransport en de ontwikkeling van het Nederlandse gastransportnet. 
 
We geven in het jaarverslag van GTS B.V. de geconsolideerde cijfers van de Landelijk Netbeheerder 
GTS om beter inzicht te verschaffen in de resultaten van GTS. Waar in dit directieverslag gesproken 
wordt over landelijk netwerkbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) dan betreft dit het geheel 
van GTS B.V en GGS B.V. Wanneer er gesproken wordt over Gasunie Transport Services B.V. (GTS 
B.V.) dan betreft dit de vennootschap en is dit specifiek met GTS B.V. aangegeven. De in dit 
jaarverslag opgenomen jaarrekening heeft enkel betrekking op GTS B.V. 
 
Missie 
GTS biedt op een klantgerichte en transparante manier gastransportdiensten aan. Veiligheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. We dienen het publieke 
belang en werken op professionele wijze aan waardecreatie voor onze stakeholders. 
 
Visie 
GTS streeft ernaar een organisatie te zijn die de markt als beste bedient, flexibel inspeelt op 
veranderingen in de omgeving, nieuwe gasstromen mogelijk maakt, de introductie van duurzame 
energie faciliteert en zo een spilfunctie vervult in de Noordwest-Europese gasmarkt. 
 
Taken 
GTS biedt gastransportdiensten aan en diensten die daarmee verband houden, zoals 
kwaliteitsconversie en balancering. GTS is onder meer verantwoordelijk voor: 
• het beheer, de werking en de ontwikkeling van het gastransportnet op economische basis; 
• de bewaking van een veilig, betrouwbaar en doelmatig transportsysteem; 
• voldoende transportcapaciteit; 
• de koppeling met andere netten, zowel nationaal als internationaal; 
• de uitvoering van publieke taken op het gebied van leveringszekerheid (o.a. pieklevering en 

noodlevering) en het kleineveldenbeleid; 
• beheren gaskwaliteit;  
• het balanceren van het net. 
 
Toezicht 
De ACM houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken die aan GTS zijn opgedragen. De 
Gaswet stelt eisen aan de wijze waarop GTS zijn taken vervult. Zo beschikt GTS over een reglement 
dat waarborgt dat klanten van GTS gelijk behandeld worden. 
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Businessmodel Gasunie Transport Services  
De landelijk netbeheerder GTS biedt in Nederland haar diensten aan op een klantgerichte en 
transparante manier. Wij verkopen de beschikbare capaciteit in een betrouwbaar netwerk tegen 
gereguleerde voorwaarden. Op entrypunten kan het gas in het netwerk worden ingevoed en op 
exitpunten kan een klant het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af waarmee ze 
capaciteit boeken op bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde periode 
(jaar, kwartaal, maand of dag). Ons netwerk concurreert ten aanzien van het transport van 
transitstromen met netwerken in andere Noordwest-Europese landen.  
 
De tarieven die we aan onze klanten in rekening brengen zijn gereguleerd. Ze worden jaarlijks 
vastgesteld door de toezichthouder die elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw vaststelt. 
De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM).  
 
Investeringen  
Het ontwerp en het gebruik van het netwerk bepalen de totale beschikbare capaciteit. GTS investeert 
op doelmatige wijze in voldoende transportcapaciteit om zo te kunnen voorzien in de totale 
marktbehoefte. Daarbij is het uitgangspunt dat de gasvoorziening voor kleinverbruikers in Nederland 
wordt gegarandeerd op een dag met een gemiddelde effectieve etmaal temperatuur in De Bilt van  
– 17 °C (graden Celsius). Nieuwe investeringen worden, voor zover zij naar het oordeel van ACM 
doelmatig zijn, toegevoegd aan de kostenbasis van GTS, zodat GTS deze via de tarieven kan 
terugverdienen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Voorwoord	

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Gasunie Transport Services, waarin u kunt lezen welke 
ontwikkelingen GTS heeft doorgemaakt het afgelopen jaar. Een jaar waarin een vergelijkbare 
hoeveelheid aardgas door ons netwerk is getransporteerd met het jaar ervoor. En bovendien, op een 
enkele korte onderbreking na, met een hoge transportzekerheid.  
 
Op 8 januari van dit jaar liet de aardbeving bij Zeerijp  de schaduwkant van de gaswinning zien, 
waarna SodM adviseerde om vanuit het oogpunt van veiligheid de gaswinning van het Groningenveld 
zo snel mogelijk terug te brengen tot 12 miljard kubieke meter. Deze drastische verlaging zal 
ingrijpende maatregelen vergen, zowel voor de korte als de middellange termijn.  
Binnen onze wettelijke taken kunnen wij een goede bijdrage leveren aan het helpen de productie van 
het Groningenveld in eerste instantie te reduceren tot 12 miljard kubieke meter en vervolgens de 
afhankelijkheid van Groningenproductie verder te beperken, zonder dat de leveringszekerheid in 
gevaar komt. Op dit moment draait onze kwaliteitsconversie op vol vermogen en we bereiden de bouw 
van een nieuwe stikstofinstallatie voor om de afbouw van de gaswinning uit Groningenveld mogelijk te 
maken. Daarnaast kunnen we op langere termijn ondersteunen om de vraag naar gas uit het 
Groningenveld te verminderen. Dit kan door middel van het faciliteren van de ombouw van (grote) 
industrieën van L-gas naar H-gas.  
 
De kwaliteitsconversie inzet is in 2017 verder toegenomen, van 258 TWh in 2016 naar 286 TWh in 
2017, zodat de verminderde productie van het Groningenveld opgevangen kon worden en toch aan de 
vraag naar laagcalorisch gas te kunnen voldoen. In december resulteerde de extra vraag naar 
kwaliteitsconversie in onze hoogste stikstofinzet deze eeuw met 560.000 m3 stikstof per uur. 
Op het gebied van Europese samenwerking hebben we het afgelopen jaar een aantal stappen gezet, 
zoals de marktintegratie tussen GTS en BBL. Hierdoor zijn de twee meest liquide hubs van Europa, 
TTF en NBP, direct met elkaar gekoppeld en maakt BBL sinds 1 januari dit jaar onderdeel uit van het 
TTF marktgebied. 
  
Ondanks dat er in 2017 minder gas werd verhandeld in Noordwest-Europa, bouwde TTF haar 
voorsprong als grootse gashandelsplaats van Europa het afgelopen jaar verder uit. In 2017 vond 48% 
van de Europese gashandel plaats op TTF, tegenover 47% in 2016. Dit bevestigt wederom dat de 
Nederlandse gasmarkt goed functioneert. 
 
Namens GTS wil ik onze klanten en andere stakeholders bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen en de goede samenwerking. Ook wil ik onze collega´s bedanken voor hun inzet om 
dagelijks het gastransport op de juiste wijze te verzorgen. 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers, 
Algemeen directeur  
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Financiële	Resultaten	

De kerncijfers hieronder betreffen de geconsolideerde cijfers van de Landelijk Netwerkbeheerder GTS. 
 
Kerncijfers 

In € miljoenen 2017  2016 

    

Totale opbrengsten 927,8  1.208,4 

Totale lasten -/- 631,8  -/- 1.127,9 

    

Bedrijfsresultaat 296,0  80,5 

Financieringsbaten en –lasten -/- 84,5  -/- 124,2 

    

Resultaat voor belastingen  211,5    -/- 43,7 

Belastingen -/- 52,9  11,0 

    

Resultaat na belastingen 158,6  -/-32,7 

    

 
Opbrengsten 
We hebben met het transport van gas en daaraan gerelateerde diensten in Nederland een omzet van 
€ 924,4 miljoen gerealiseerd. De daling in de totale opbrengsten hangt samen met de lagere 
toegestane inkomsten zoals door de toezichthouder ACM vastgesteld in het Methodebesluit voor de 
reguleringsperiode 2017-2021. 
 
Totale lasten 
De totale lasten zijn in 2017 afgenomen met € 496,2 miljoen ten opzichte van 2016. Dit is voor € 450 
miljoen het gevolg van de in 2016 verwerkte bijzondere waardevermindering van het gastransportnet. 
Daarnaast zorgt de integratie in 2017 van de LNG Peakshaver binnen GTS voor een daling van circa   
€ 40 miljoen als gevolg van het wegvallen van onderlinge leveringen.  
 
Financiering  
Wij hebben een leningsfaciliteit van € 7 miljard, welke door Gasunie ter beschikking is gesteld. De 
looptijd van deze faciliteit eindigt op 31 december 2029 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. De 
partijen zijn overeengekomen dat tussentijds op de faciliteit kan worden getrokken dan wel afgelost. 
In 2017 is de omvang van de uitstaande lening gedaald. 
 
De Minister van Economische Zaken heeft regels gesteld ten aanzien van goed financieel beheer door 
een netbeheerder in het ‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’. Deze regels bestaan uit een aantal 
financiële ratio’s waaronder een eigenvermogensminimum. Per kwartaal beoordeelt de vennootschap, 
rekening houdend met de bepalingen in het ‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’, of er afgelost 
dan wel getrokken moet worden op de faciliteit. Middels deze ratio’s wordt een adequate solvabiliteit 
en liquiditeit gewaarborgd. Eind 2017 bedroeg de solvabiliteit 56,5% (2016: 54,3%). 
 
De financieringsbaten en -lasten zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar als gevolg van een 
dalende omvang van de opgenomen financiering. 
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Investeringen 
Het jaar 2017 stond in het teken van ons meerjarig vervangingsprogramma. Daarnaast zijn we bezig 
met de vervanging van ons ICT besturingssysteem voor ons gastransportnet (Jason). De totale 
investeringen in 2017 bedroegen € 207,4 miljoen tegen € 266,3 miljoen in 2016. 
 
Verder optimaliseren vervangingsprogramma 
Wij hebben het meerjarig vervangingsprogramma voor afsluiters, meet- en regelstations en 
gasontvangstations in 2017 voortgezet. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de conditie van de 
vrijgekomen onderdelen. Op basis van dit onderzoek is het programma bijgesteld, omdat bepaalde 
onderdelen daarvan vanuit risico-perspectief niet langer noodzakelijk bleken te zijn. Deze bijstelling 
geldt met name voor afsluiters waarbij het tempo van vervanging vanaf 2020 met een derde wordt 
verlaagd tot 100 per jaar. Dit levert een investeringsreductie op van circa 20 miljoen euro per jaar. 
 
In 2016 was al besloten om na 2020 te stoppen met het preventief renoveren van 
gasontvangststations. In aanvulling hierop is nu de keus gemaakt om in 2019 en 2020 alleen nog 
enkele stations waarover al afspraken zijn gemaakt met klanten, volledig te renoveren. De nadruk bij 
gasontvangststations komt daarmee te liggen op correctief onderhoud in plaats van grootschalige 
renovatie. Tot en met 2020 levert dit in totaal een investeringsreductie op van circa 30 miljoen euro. 
Met betrekking tot meet- en regelstations is een onderzoek gestart naar de risico effectiviteit van het 
lopende renovatieprogramma. 
 
Een analyse van externe corrosie op het Regionaal Transport Leidingnetwerk (RTL) heeft aangetoond 
dat het risico op leidingbreuk ten gevolge van externe corrosie verwaarloosbaar klein is. Het van 
kracht zijnde RTL leidinginspectieprogramma is daarom vervangen door een nieuw programma om de 
kathodische bescherming verder te verbeteren. Daarmee treedt een verschuiving op van inspectie 
naar preventie. Deze maatregel levert een netto kostenreductie op van 5 miljoen euro per jaar.  
 
De inzet van onze infrastructuur verandert. Dat komt omdat het aandeel van duurzame bronnen als 
wind en zon en van gassen als groen gas en waterstof sterk zal toenemen en de vraag naar aardgas 
afneemt. Daarnaast verandert de richting van de gasstromen. Er komt steeds minder gas afkomstig 
uit het Groningenveld en steeds meer uit buitenlandse bronnen. 
 
Een en ander heeft gevolgen voor de inzet van onze infrastructuur. Wij bekijken continu op welke 
manier wij deze veranderingen optimaal kunnen faciliteren en wat dit betekent voor de inzet van ons 
netwerk. Omdat het gastransport in de huidige situatie de komende jaren ook plaats kan vinden 
zonder inzet van alle compressorstations naar de eindgebruikers, hebben wij compressorstation 
Schinnen tijdelijk buiten gebruik gesteld. Daarnaast zijn er vergelijkbare plannen ontwikkeld voor de 
compressorstations Oldeboorn, Ommen (voor de G-Gas onderdelen), en Alphen, die mogelijk in 2019, 
2020 en 2024 buiten gebruik worden gesteld. Daarmee worden vervangingsinvesteringen uitgesteld 
en operationele kosten voorkomen, maar houden wij deze beschikbaar voor hernieuwde inzet of 
gebruik.  
 
Een nieuw besturingssysteem voor ons gastransportnet 
In 2015 zijn we het Jason programma gestart om het besturingssysteem van ons gastransportnetwerk 
te vervangen. Met het nieuwe besturingssysteem kunnen we meer dan voorheen de transportstromen 
accuraat volgen en voorspellen en ondersteunt het onze dispachters optimaal in het nemen van 
beslissingen. Ook het implementeren van nieuwe functionaliteit voor de bewaking van 
transportzekerheid en kostenreductie van gastransport wordt hiermee mogelijk.  
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Het Jason programma nadert zijn voltooiing. Ondanks de omvang en complexiteit liggen we nog 
steeds op schema om het systeem in het voorjaar van 2018 in gebruik te nemen. Tevens is de 
verwachting dat het Jason project binnen budget gerealiseerd gaat worden.  
 
Personele Zaken en operationele kosten 
Onze medewerkers zijn in dienst van Gasunie en voor onbepaalde tijd bij GTS gedetacheerd. De 
effectieve bezetting van GTS ultimo 2017 bedroeg 225,9 fulltime-equivalenten (ultimo 2016: 244,5). 
GTS heeft in 2017 dienstverleningsovereenkomsten met Gasunie afgesloten voor circa € 380 miljoen 
(2016: circa € 410 miljoen) aan operationele kosten. Deze operationele kosten hebben betrekking op 
de inzet van medewerkers, materialen, diensten en andere kosten zoals transport gerelateerde 
energiekosten. Deze dienstverlening vindt plaats tegen kostprijs. 
 
Gedragscodes en wet- en regelgeving 
De naleving van gedragscodes en wet- en regelgeving wordt door GTS overeenkomstig de wijze van 
haar aandeelhouder N.V. Nederlandse Gasunie ten uitvoering gebracht. Hiervoor wordt verwezen naar 
de uitgebreide paragraaf inzake risicomanagement in het jaarverslag van N.V. Nederlandse Gasunie. 
 
Advisering Ministerie van Economische Zaken 
GTS heeft in 2017 de Minister van Economische Zaken geadviseerd bij het instemmingsbesluit van het 
kabinet ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Daarbij hebben wij aangegeven welke levering 
vanuit het Groningenveld benodigd is om in de gasjaren 2017 t/m 2020 (oktober 2016 tot oktober 
2020) de leveringszekerheid van L-gas binnen Nederland, Duitsland, België en Frankrijk te 
waarborgen. Daarnaast hebben wij de Minister van Economische Zaken gerapporteerd over de vraag 
en aanbod van het laagcalorische gas tot 2030. Hierbij is uitgegaan van een jaarlijkse productie van 
het Groningenveld van 21,6 miljard kubieke meter.   
 
In 2018 heeft GTS op verzoek van de minister, naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 
januari 2018, een leveringszekerheidsanalyse uitgevoerd, waarin wij hebben gekeken naar de 
gevolgen voor de leveringszekerheid als de gaswinning in Groningen wordt verlaagd. Aanvullend heeft 
GTS een scenariostudie uitgevoerd waarin wij de minister hebben geadviseerd hoe de gaswinning in 
Groningen vanuit het oogpunt van leveringszekerheid zo snel mogelijk omlaag kan worden gebracht 
tot in eerste instantie 12 miljard kubieke meter per jaar. Eén van de belangrijkste maatregelen in dit 
advies is de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. De nieuw te bouwen 
stikstofinstallatie levert een reductie op van circa 7 miljard kubieke meter Groningengas per jaar (bij 
een koud jaar). Hierdoor kan direct na ingebruikname van de installatie begin 2022 het niveau van 12 
miljard kubieke meter  gerealiseerd worden. 
 
LNG Peakshaver onderdeel van GTS 
Sinds 1 januari 2017 maakt de Peakshaver onderdeel uit van het netwerk van GTS. De overdracht van 
de Peakshaver naar GTS is gebeurd door middel van een juridische fusie, waardoor de Peakshaver 
installatie volledig ten dienste staat van GTS. Deze fusie werd ingegeven door de wijzigende markt 
voor G-gas als gevolg van de afname van de Groningen productie. Als gevolg van deze 
veranderingen is de Peakshaver, vanwege de locatie van de installatie en de transport ondersteunende 
functie, onmisbaar voor GTS. Dit heeft tot het besluit geleid om de Peakshaver onder te brengen bij 
GTS, waardoor het asset management en de operationele aansturing de directe verantwoordelijkheid 
van GTS is geworden. 
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Fusie GTS en GGS 
In het kader van het nieuwe methodebesluit 2017-2021 zijn afspraken gemaakt tussen ACM, 
markpartijen en GTS. Eén van de gemaakte afspraken is dat GTS afziet van de splitsing en de 
landelijk netbeheerder blijft voor zowel het hoofdtransportnet (HTL) en het regionale transportnet 
(RTL). Het in stand houden van GGS B.V. als afzonderlijk bedrijf heeft hierdoor geen toegevoegde 
waarde. Er is besloten om met ingang van 2 januari 2018 GTS B.V. en GGS B.V. te laten fuseren. 
 

Resultaten	gastransport 

Onze gastransport- en infrastructuuractiviteiten staan centraal in onze strategie. Wij voeren deze 
activiteiten zo efficiënt mogelijk uit. Wij zorgen voor een goede werking en de ontwikkeling van het 
gastransportnet. Dit doen wij door het borgen van de transportzekerheid en het aanbieden van 
passende diensten aan onze klanten. Veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn 
staan hierbij voorop.  
	
Transportzekerheid 
De gasstromen die door ons netwerk gaan zijn niet alleen bestemd voor de binnenlandse markt in 
Nederland, maar ook voor de landen om ons heen, zoals Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Zo leveren we ook een bijdrage aan de transportzekerheid in Noordwest-Europa. 
 
Het veilig en betrouwbaar transporteren van gas is één van onze belangrijkste resultaatgebieden. Een 
onderbreking van het gastransport komt in ons net zelden voor. Door een goede besturing van ons 
net en door goed beheer en onderhoud van onze infrastructuur creëren we de optimale 
omstandigheden voor een hoge transportzekerheid.  
 
In 2017 hebben we een hoge transportzekerheid gerealiseerd. Er vond één korte onderbreking plaats 
in de gaslevering aan een industriële afnemer. We hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van 
deze transportonderbreking en geconcludeerd dat de procedures adequaat zijn, maar dat het hier een 
menselijke fout betrof. 
 
Fractionele afname getransporteerd gas 
In 2017 is in Nederland 1,2% minder aardgas getransporteerd dan in het vorige jaar, met een 
gemiddelde temperatuur die 0,3 °C hoger was. Zo hebben onze klanten 960 TWh (98,2 miljard m3) 
gas door onze netwerken laten transporteren ten behoeve van eindgebruikers in binnen- en 
buitenland. In 2016 was dat 971 TWh (99,4 miljard m3). Dit is veroorzaakt door verschillende 
verschuivingen. Binnenlands gebruik was nagenoeg gelijk, transport voor vullen bergingen (binnen- en 
buitenland) iets hoger en transport naar het buitenland lager. Onderverdeeld naar gassoort was het H-
gas transport nagenoeg gelijk en het G-gas transport iets lager. 
 
Meer kwaliteitsconversie 
Om de verminderde productie van het Groningenveld op te vangen is de inzet van onze 
kwaliteitsconversiecapaciteit in 2017 verder toegenomen. Hiermee kunnen we hoogcalorisch H-gas 
mengen met stikstof tot een kwaliteit die vergelijkbaar is met het laagcalorische G-gas. Daardoor 
kunnen we blijven voldoen aan de vraag naar G-gas. De hoeveelheid geconverteerd H-gas is gestegen 
van 258 TWh in 2016 naar 286 TWh in 2017. 
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Energiekosten voor gastransport  
Bij een grotendeels vergelijkbaar gastransport waren de energiekosten in 2017 hoger dan in 2016. De 
verhoging van de kosten kwam met name door de hogere prijzen van gas en elektriciteit, hogere 
conversiekosten en hogere compressiekosten wegens een hogere import van Noors gas.  
 
Pieklevering en noodlevering 
Pieklevering en noodlevering zijn twee belangrijke publieke taken van ons ten behoeve van de 
kleinverbruikers. Pieklevering is aan de orde als de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur lager is 
dan – 9,0 °C. In 2017 hebben wij in het kader van de pieklevering geen gas geleverd aan 
huishoudens. 
Noodlevering treedt in werking als een vergunninghouder geen aardgas kan leveren aan 
kleinverbruikers. In 2017 is noodlevering niet nodig geweest. 
 
Vermindering van onze eigen footprint 
Binnen GTS zijn wij zeer bewust van onze publieke taak, milieu en omgeving. Daarom is er een 
footprint reductie werkgroep opgericht waarbij het Leak Detection and Repair (LDAR) programma een 
belangrijke rol speelt om onze footprint te verminderen.  
 

Veiligheidsprestaties	

Veiligheid voor onze medewerkers en onze omgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het 
kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden. Het scheppen van een gezonde en veilige werkomgeving 
en het minimaliseren van (milieu) risico’s voor de omgeving heeft daarom prioriteit. Onze 
veiligheidsresultaten m.b.t. ongevallen met verzuim is in 2017 verbeterd ten opzichte van 2016. Het 
aantal letselgevallen met verzuim (voor eigen medewerkers en aannemers) is gedaald van 9 naar 5.  
 

Ontwikkeling	klantenorganisatie 

We willen onze dienstverlening als een serviceorganisatie verder ontwikkelen door in gesprek te 
blijven met de markt. Inzicht in ontwikkelingen in de markt die we van onze klanten en andere 
stakeholders tijdens diverse contactmomenten ontvangen is waardevol voor ons. Zeker nu de 
gasmarkt aan de vooravond staat van een nieuwe periode: de energietransitie. Een periode waarin 
aardgas een andere plaats gaat innemen. Het helpt ons om onze dienstverlening nog beter af te 
stemmen op de klantbehoefte. We intensiveren daarom de interactie met marktpartijen.	
 
In gesprek met klanten 
Onze producten en diensten moeten onze klanten in staat stellen hun business te doen. Via onder 
andere shippers meetings en marktconsultaties zoeken wij de dialoog. Afgelopen jaar hebben wij 
naast een tweetal shippers meetings, meerdere marktconsultaties georganiseerd o.a. in het kader van 
de Balgzand Bacton Leiding (BBL) integratie in het TTF marktgebied, het netwerk ontwikkelingsplan 
(NOP), introductie van Virtual Interconnection Points (VIPs) en de implementatie van de network code 
on harmonised transmission tariff structures for gas (NC TAR). In 2018 zullen wij wederom actief zijn 
in het voeren van de dialoog met onze klanten. 
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Daarnaast hebben wij in 2017 met de verschillende representatieve organisaties van gedachten 
gewisseld over de energietransitie en de gevolgen voor de Nederlandse gasmarkt. Hieruit is een 
gezamenlijk stakeholder overleg ontstaan met als onderwerp: de ontwikkeling van de Nederlandse 
gasmarkt. Vanuit dit platform kunnen we gezamenlijk ontwikkelingen initiëren en stimuleren om 
vervolgens gezamenlijk sturing te geven aan de realisatie.  
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
Onze prestatie toetsen wij regelmatig middels een klanttevredenheidsonderzoek. Het onderzoek uit 
2016 en gesprekken met onze klanten hebben ertoe geleid dat GTS het jaar 2017 in het teken heeft 
gesteld van investeren in de toekomst. Door veel met de markt in gesprek te gaan streven wij naar 
een producten- en dienstenpakket dat toegespitst is op de behoeften van onze klanten. De gevolgen 
van nieuwe ontwikkelingen, zoals de marktintegratie tussen GTS en BBL, zullen onze klanten 
grotendeels in 2018 gaan ervaren, en daarom hebben wij ervoor gekozen om einde 2018 het volgende 
klanttevredenheidsonderzoek te houden. 
 
Klachtenafhandeling 
Voor alle vragen of eventuele klachten kunnen de shippers terecht bij de customerdesk en de 
industriële klanten bij de industriedesk. Hier worden zij door een team van specialisten geholpen. 
Hiermee voorziet GTS in een goede bereikbaarheid en gespecialiseerde aanspreekpunten. 
 
De klachten die bij ons binnenkomen proberen wij zo snel mogelijk en naar tevredenheid af te 
handelen. In 2017 hebben we 2 klachten van shippers en 1 klacht van industriële aangeslotenen 
ontvangen en afgehandeld. Vergeleken met 3 klachten van shippers en 3 klachten van industrieel 
aangeslotenen in 2016. 
  

Ontwikkelingen	in	de	markt	

TTF (gashandelsplaats in Nederland) 
De Nederlandse virtuele gashandelsplaats TTF (Title Transfer Facility) is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot de meest toonaangevende liquide gashub van Europa. Dat is onder meer terug te zien in de 
Tradability Index van ICIS Heren, waar TTF als enige gashandelsplaats (en dat na kalenderjaar 2017 
al voor de 10e keer op rij) de maximale score behaalde voor het gemak waarmee shippers gas kunnen 
kopen of verkopen.  
 
In 2017 is er in Noordwest Europa minder gas verhandeld dan in 2016. Een lagere volatiliteit en een 
stabielere olieprijs zorgden voor een daling in gashandel. Ook leidde de aanhoudende nieuwsstroom 
over Groningen en de Engelse berging Rough in 2017 tot minder additionele handel dan in 2016. 
Gevolg is dat er ook op TTF in kalenderjaar 2017 minder gas is verhandeld (20.962 TWh) dan in het 
voorafgaande jaar (21.468 TWh). Van de top drie Noordwest Europese gashandelsplaatsen kende TTF 
in 2017 de procentueel laagste daling in verhandeld volume.. Het fysieke volume dat via TTF door het 
netwerk van GTS stroomde, het netto TTF-volume, bedroeg in 2017 540 TWh tegen 516 TWh in 2016. 
Net als in voorgaande jaren is daarmee het fysieke TTF-volume groter dan de Nederlandse 
gasconsumptie. Zowel partijen in binnen- als buitenland maken bij de invulling van hun gasbehoefte 
gebruik van TTF. Het maximum actieve aantal TTF-handelaren op een dag is in 2017 verder 
toegenomen tot 151 (was 143 in 2016). 
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De bilaterale Over-The-Counter handel (OTC) nam af van 16.607 TWh (in 2016) naar 15.592 TWh. 
Het via gasbeurzen verhandelde TTF-segment daarentegen steeg van 4.861 TWh naar 5.370 TWh in 
2017, een stijging van 10% ten opzichte van 2016. 
 
TTF bouwde haar voorsprong als grootse gashandelsplaats van Europa daardoor het afgelopen jaar 
verder uit. In 2017 vond 48% van de Europese gashandel plaats op TTF, tegenover 47% in 2016. Dit 
bevestigt wederom dat de Nederlandse gasmarkt goed functioneert. 
 

Resultaten	energietransitie	

Een CO2 neutrale energievoorziening vraagt om een vernieuwende kijk op energievraagstukken. Wij 
willen onze kennis en ervaring van energie-infrastructuren en markten inzetten om de energietransitie 
mogelijk te maken en te versnellen. We werken met steeds meer partijen samen om duurzame, 
betaalbare en betrouwbare oplossingen te realiseren. Dit doen we door het ontwikkelen van een lange 
termijn visie en door bij te dragen aan verschillende initiatieven. 
 

Van gezamenlijke lange termijn visies naar consequenties voor ons net 
In opdracht van GTS en Tennet heeft ECN vier energiescenario’s ontwikkeld, waarin de 
marktontwikkeling van gas en elektriciteit integraal wordt beschreven. Stakeholders hebben positief 
gereageerd op dit initiatief en het bereikte resultaat. Deze scenario’s worden gebruikt voor 
infrastructuur- en investeringsplannen en dienden ook als basis voor het door ons gepubliceerde 
netwerkontwikkelingsplan (NOP 2017). 
 
De Nederlandse netbeheerders, die verenigd zijn in de brancheorganisatie Netbeheer 
Nederland, brachten het ‘Net voor de Toekomst’ uit. De scenario’s in deze studie bevestigen de 
wisselwerking tussen hernieuwbare elektriciteit en gas. In de toekomstige energievoorziening is 
sprake van steeds verdergaande systeemintegratie tussen elektriciteit, gas en warmte en tussen 
centraal en lokaal. Deze belangrijke samenhang tussen energiedragers in de toekomst wordt door de 
gezamenlijke netbeheerders gezien en gedeeld, waarmee het voortdurende belang van gasnetten voor 
de energietransitie wordt onderstreept. 
 
Onze bijdrage aan de warmtetransitie gebouwde omgeving zet door 
Zowel nationaal als regionaal zijn we betrokken bij de warmtetransitie van de gebouwde omgeving.  
 
Op nationaal niveau hebben we aan de SER borgingscommissie een extra pakket maatregelen voor 
het energieakkoord gepresenteerd; we hebben de Green Deal Aardgasloze wijken ondertekend, we 
zijn betrokken bij de uitwerking van de transitiepaden hoge- en lage temperatuur door de Ministeries 
van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Bij de warmtetafel zijn we betrokken bij 
de ontwikkeling van het afwegingskader voor de warmtetransitie en we hebben ook een positie 
voorbereid voor het kostenverdelingsvraagstuk dat samenhangt met de warmtetransitie. Samen met 
de installatiebranche Uneto VNI hebben we een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een landelijk 
opleidingsprogramma duurzame warmtetechnieken voor installateurs. 
 
Regionaal stimuleren we door intensieve samenwerking met gemeentes, regionale netbeheerders, 
woningcorporaties en installateurs de uitrol van de hybride warmtepomp. Onder andere door 
Groenversnelling, een project waarbij in 100 woningen in Winsum (Groningen) een hybride 
warmtepomp is geïnstalleerd in combinatie met het gebruik van groen gas. Maar ook door met de 
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gemeente Groningen en regionale netbeheerder Enexis samen te werken aan het uitwerken van 
energie-omgevingsplannen. Met dezelfde gemeente hebben we een samenwerkingsovereenkomst 
getekend om via een energieloket energiebesparende maatregelen aan te bieden aan huizenbezitters. 
We hebben meegewerkt aan de toevoeging van warmtepompen aan het assortiment en dragen bij aan 
de promotie van de hybride warmtepomp.  
  

Waterstofleiding in Zeeland 
Dow Benelux, Yara, en ICL-IP, industriële bedrijven in de Zeeuwse Delta regio, zijn van plan om 
waterstof voor industriële toepassing uit te wisselen via ons netwerk. Dit voornemen was in 2016 
bekrachtigd via de Green Deal Waterstof Symbiose in de Delta Regio. Deze Green Deal heeft als doel 
om waterstoftransport in dit gebied mogelijk te maken binnen het kader van onze wettelijke taak. 
Tijdens de uitvoering van de Green Deal bleek dat het wettelijke en regulatoire kader niet toereikend 
is om het door GTS uit te laten voeren. Vervolgens is in afstemming met de projectpartners inclusief 
het Ministerie van Economische Zaken en met ACM tot een oplossing gekomen, door het project en de 
leiding over te dragen aan een nieuw op te richten entiteit, Gasunie Waterstof Services B.V. (GWS). 
Hiermee is het buiten het kader van de wettelijke taak van GTS gebracht. De leiding zal naar 
verwachting in 2018 worden overgedragen. 

 

Ontwikkelingen	regulering	

In Nederland geldt een systeem van omzetregulering: de tarieven worden bepaald door de toegestane 
omzet voor het betreffende jaar te delen door de geschatte de omvang van de capaciteitsboekingen. 
Indien deze omvang in de praktijk anders is en daarmee de behaalde omzet, wordt het verschil in 
omzet verrekend in volgende jaren.  
De door de toezichthouder toegestane omzet bestaat uit een kapitaalkostenvergoeding voor het 
geïnvesteerd vermogen, een vergoeding voor de jaarlijkse afschrijvingskosten (berekend op basis van 
de door de toezichthouder vastgestelde afschrijvingstermijnen en activawaarde) en een vergoeding 
voor de operationele kosten. 
 
Reguleringsmethodiek 
In het methodebesluit van GTS beschrijft toezichthouder ACM de regels die bepalen hoe hoog de 
inkomsten van GTS mogen zijn en de wijze waarop GTS haar efficiënte kosten mag terugverdienen, 
gedurende een bepaalde reguleringsperiode. Deze regels zijn bepalend voor de hoogte van onze 
tarieven. Op 24 februari 2017 heeft ACM, op basis van met GTS en marktpartijen overeengekomen 
afspraken, de methode van regulering van GTS voor een periode van vijf jaar (2017-2021) 
vastgelegd. Dit methodebesluit, dat met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 van 
toepassing is, bevat voor het eerst een vergelijking van de kostenefficiëntie van GTS met die van 
andere Europese gastransportbedrijven (kostenbenchmark), inclusief investeringskosten uit het 
verleden. Het gebruik van een dergelijke kostenvergelijking is omstreden, maar uiteindelijk werd er 
een compromis bereikt. Naar verwachting zal ACM ook in een volgend methodebesluit gebruik maken 
van een dergelijke kostenbenchmark. 
 
Naast de kostenbenchmark bevat het methodebesluit ook andere parameters en regels die de hoogte 
van de inkomsten van GTS bepalen zoals de Weighted Average Cost of Capital (WACC), 
productiviteitsverbetering evenals regels voor de wijze waarop GTS haar efficiënte kosten mag 
terugverdienen. GTS heeft tegen de hoogte van de vastgestelde productiviteitsverbetering en WACC 
beroep aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). 
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Tariefbesluit 
Het tarievenbesluit 2019 wordt in mei 2018 gepubliceerd. Eerdere tarievenbesluiten werden 
normaalgesproken pas tegen het einde van het jaar gepubliceerd. De nieuwe Europese netwerk code 
betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren schrijft echter voor dat de publicatie al in het 
voorjaar plaatsvindt. Deze nieuwe netwerk code leidt tevens tot een hernieuwde tarievenstructuur die 
naar verwachting ingaat met de tarieven voor 2020.   
 
Samenwerken in Europees verband 
Energiegebruikers hebben baat bij sterke internationale gasverbindingen en een liquide gasmarkt. Dit 
is gunstig voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gas. In een energiewereld die steeds 
internationaler wordt, willen we onze infrastructuur zo goed mogelijk blijven benutten en de waarde 
ervan behouden of zelfs vergroten. 
 
In dit streven blijven we kijken naar mogelijkheden tot een intensievere samenwerking met andere 
gasinfrastructuurbedrijven. Daarmee stimuleren we de ontwikkeling van een competitieve, 
leveringszekere en duurzame Europese gasmarkt en bevorderen we de marktliquiditeit. Dit zorgt 
voor een verdere verbreding en versterking van onze netwerken. 
 
Marktintegratie 
In het kader van deze samenwerking hebben GTS en BBL Company in 2017 de integratie van de BBL-
pijpleiding in het TTF-marktgebied voorbereid. Door het opheffen van interconnectiepunt Julianadorp 
ontstaan de volgende voordelen: een directe koppeling tussen de twee meest liquide hubs van Europa, 
TTF en NBP, aantrekkelijker transport waardoor shippers eerder kunnen inspelen op arbitragekansen, 
een significante toename van flexibiliteit voor de Nederlandse markt en stimulering van de liquiditeit 
op TTF. Sinds 1 januari 2018 is de BBL-pijpleiding onderdeel van het TTF-marktgebied. 
 
De samenwerking door TSO’s vindt onder andere plaats in ENTSOG (European Network of 
Transmission System Operators for Gas) en PRISMA European capacity platform. Binnen ENTSOG 
werken TSO’s aan het opstellen en implementeren van Europese netwerkcodes, het tienjarig 
netontwikkelingsplan en de bevordering van transparantie. Ook in 2017 heeft GTS verder gewerkt aan 
het mede vormgeven van nieuwe Europese netwerkcodes, zoals voor tariefstructuren en om de 
verbinding tussen marktgebieden te vereenvoudigen.  
 
PRISMA  
PRISMA is het belangrijkste Europese boekingsplatform voor grenscapaciteit, waar in totaal 37 TSO’s 
uit 16 verschillende EU-lidstaten hun grenscapaciteit op aanbieden. GTS is één van 24 aandeelhouders 
van PRISMA.  
 
Transparency 
Om de werking van de Europese en nationale gasmarkt optimaal te faciliteren zijn door de Europese 
wet- en regelgeving verschillende eisen gesteld aan de publicatie van gegevens van 
transportcontracten en het gebruik daarvan. Wij faciliteren deze omvangrijke publicaties via 
verschillende podia die gebaseerd zijn op de Europese wet- en regelgeving. Omdat het voor de 
marktdeelnemers van groot belang is dat de gepubliceerde informatie consistent en vergelijkbaar is 
werken wij in Europese verband (ENTSOG) continu mee aan de invulling van de publicaties en de 
ontwikkeling van de Europese transparency platform. Daarmee leveren wij een grote bijdrage aan de 
harmonisatie van de publicaties en een transparante toegang tot marktinformatie.  
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Risicomanagement	

Jaarlijks vindt een strategische risicoanalyse plaats die is geïntegreerd in de business planning en 
control cyclus. Voor dit assessment wordt een tijdshorizon van 5 – 10 jaar gebruikt. 
 
De belangrijkste risico’s uit het Strategisch Risk Assessment zijn: 
• Regulering Methodebesluit ACM. 
• Stapsgewijze L-gas af en ombouw waarbij nut en noodzaak ter discussie wordt gesteld. 
• Uitval van kwaliteitsconversie leidt tot een hogere productie vanuit het Groningenveld 
• Toenemende complexiteit van het ICT landschap 
• Onvoldoende mandaat bij calamiteiten / schaarste waarbij GTS wel in de positie komt om besluiten 

te moeten nemen. 
 
Voor een nadere toelichting op de beheersing van de financiële risico’s verwijzen wij naar punt 14 van 
de nadere toelichting op de balans in de jaarrekening. 
 
 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers 
Groningen, 27 maart 2018 
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Jaarrekening Gasunie Transport Services B.V. 
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Balans per 31 december (vóór winstbestemming)  

 
 
 
In miljoenen euro’s Nadere 

toelichting 
   2017   2016 

Activa       
Vaste activa       
- materiële vaste activa 2  5.336,4  5.324,3  
- financiële vaste activa 3  0,1  0,1  
- uitgestelde belasting vorderingen 4  339,8  359,3  

         
    5.676,3  5.683,7 
Vlottende activa       
- vorderingen op handelsdebiteuren 5   90,9  144,1 
- liquide middelen 6   -  - 

         
Totaal    5.767,2  5.827,8 

       
       
Passiva       
Eigen vermogen       
- geplaatst kapitaal 7  1,0  1,0  
- agio 8  1.199,3  1.012,1  
- herwaarderingsreserve 9  1.405,0  1.443,0  
- wettelijke reserve deelnemingen   -  -  
- overige reserves 10  -/- 63,4  162,9  
- resultaat boekjaar 11  158,5  -/- 11,3  

         

    2.700,4  2.607,7 
       

Voorzieningen 12   12,6  12,4 
       

Langlopende verplichtingen       
- rentedragende leningen    -  - 
- schulden aan groepsmaatschappijen 13   3.054,2  3.207,7 

       
Kortlopende verplichtingen    -  - 

         
Totaal    5.767,2  5.827,8 
            

 



19 
 

Winst-en-verliesrekening over het boekjaar 

 
 
In miljoenen euro’s Nadere 

toelichting 
  2017   2016 

      
Opbrengsten 16 924,5  1.174,0  
Overige bedrijfsopbrengsten  33,2  63,6  
        
Som der bedrijfsopbrengsten   957,7  1.237,6 

      
      
Overige bedrijfslasten 17 -/- 457,8  -/- 559,6  
Afschrijvingskosten 2 -/- 204,9  -/- 198,0  
Bijzondere waardeveranderingen  -  -/- 371,8  

        
Totale lasten    -/-662,7   -/- 1.129,4 

        

Bedrijfsresultaat   295,0  108,2 
      

Financieringsbaten- en lasten 18  -/- 83,6  -/- 123,3 
        

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening 
vóór belastingen 

  211,4  -/- 15,1 

      
Belastingen 19  -/- 52,9  3,9 

        

Resultaat ná belastingen   158,5  -/- 11,2 
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Toelichting op de financiële overzichten 

Opmaken en vaststellen van de jaarrekening 
De jaarrekening 2017 is opgemaakt door de Directie op 27 februari 2018. De opgemaakte 
jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
08 maart 2018. 
 
Aard der bedrijfsactiviteiten 
Gasunie Transport Services B.V. is opgericht op 2 juli 2004. Gasunie Transport Services B.V. is een 
100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie. 
 
Gasunie Transport Services B.V. is de eigenaar en netbeheerder van het landelijk gastransportnet in 
de zin van de Gaswet. Gasunie Transport Services B.V. heeft tot taak om het landelijke 
gastransportnet in Nederland op economische voorwaarden in werking te hebben, te onderhouden en 
te ontwikkelen op een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het transport 
van gas waarborgt en het milieu ontziet. 
 
Per 1 januari 2014 heeft Gasunie Transport Services B.V. het eigendom van het gastransportnetwerk 
in Nederland en de daarmee samenhangende activa, passiva en activiteiten overgenomen van de N.V. 
Nederlandse Gasunie. De overdracht van het eigendom van het gastransportnetwerk in Nederland 
maakt onderdeel uit van de certificering van Gasunie Transport Services B.V. als onafhankelijke 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet. 
 
Gasunie Transport Services B.V. (GTS B.V.) heeft het eigendom van het tot dat moment door haar 
beheerde RTL-netwerk met ingang van 1 januari 2016 afgesplitst aan een nieuw opgerichte entiteit: 
Gasunie Grid Services (GGS B.V.). GTS B.V. houdt met ingang van 2016 aandelen met zeggenschap in 
GGS BV en N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) houdt de aandelen met winstrechten in GGS B.V. 
Hierdoor heeft GTS B.V. het afgesplitste netwerk indirect in eigendom. De gastransportnetten van GTS 
B.V. en GGS B.V. vormen samen het landelijk gastransportnet (LNB) zoals bedoeld in de Gaswet. GTS 
B.V. is in 2016 aangewezen als netbeheerder van het landelijk gastransportnet en GTS B.V. is een 
zelfstandig opererende dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie).  
 
Met ingang van 2 januari 2018 zal GTS B.V. fuseren met GGS B.V. 
 
Gasunie Transport Services B.V. neemt als landelijk netbeheerder diensten af van de N.V. Nederlandse 
Gasunie en van Gasunie Grid Services B.V. Gasunie Transport Services B.V., N.V. Nederlandse 
Gasunie en Gasunie Grid Services hebben de afspraken met betrekking tot deze samenwerking 
zodanig vastgelegd dat de leveringszekerheid, transportzekerheid en de veiligheid van het 
gastransport zijn gewaarborgd. 
 
De activiteiten alsmede de resultaten van Gasunie Transport Services B.V. worden in belangrijke mate 
bepaald door de nationale en Europese regulering van de energiemarkten. De taken van Gasunie 
Transport Services B.V., de toegang tot het gastransportnetwerk alsmede het tarief voor het transport 
van gas door het gastransportnetwerk worden bepaald door de Nederlandse toezichthouder (ACM). 
 
De vennootschap is statutair en feitelijk gevestigd te Groningen op Concourslaan 17, ingeschreven 
onder KvK-nummer 02084889. 
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Alle op balansdatum uitstaande aandelen van GTS B.V. worden gehouden door de N.V. Nederlandse 
Gasunie. 
 
 
Fusie met Gasunie Grid Services B.V. 
Op 2 januari 2018 is Gasunie Transport Services B.V. gefuseerd met Gasunie Grid Services B.V. in de 
zin van Boek 2 Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij heeft Gasunie Transport Services B.V. op 1 
januari 2018 de stemrechtloze aandelen verkregen van N.V. Nederlandse Gasunie. Op 2 janauri 2018 
is vervolgens het gehele vermogen van Gasunie Grid Services B.V. onder algemene titel verkregen en 
is Gasunie Grid Services B.V. van rechtswege opgehouden te bestaan. Gasunie Transportservices B.V. 
zal de werkzaamheden van Gasunie Grid Services B.V. op dezelfde wijze voortzetten; Gasunie 
Transportservices B.V. is en blijft de beheerder van het landelijke gastransportnet. 
 
 
Besluit Financieel Beheer Netbeheerder 
De landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) dient te voldoen aan de BFBN vereisten 
zoals vastgelegd in de Gaswet in artikel 32 lid 11 respectievelijk artikel 10e en het bijbehorende 
Besluit Financieel Beheer Netbeheerder (besluit BFBN). Dit Besluit bestaat uit een aantal financiële 
ratio’s waaronder een eigenvermogensminimum. Een netbeheerder dient zich te voldoen aan de 
gestelde financiële ratio’s. Mocht zij daar niet aan voldoen dan dient zij dit onverwijld te melden aan 
de ACM en dient zij een herstelplan in te dienen. 
 
 
Uitgangspunten voor de grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening 
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 
Oordelen en schattingen door het management 
Het management maakt bij het opstellen van de jaarrekening schattingen en beoordelingen, die de 
gerapporteerde bedragen voor activa en passiva op balansdatum en het resultaat over het boekjaar 
beïnvloeden. De invloed van oordelen en schattingen zijn met name van belang bij de waardering van 
vaste activa, voorziening voor opruimingskosten en saneringen en uitgestelde belastingen. Indien 
relevant, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Vaste activa 
Vaste activa betreffen onder andere het gastransportnetwerk. 
 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde, en 
bijzondere waardeveranderingen. Hiertoe zijn aannames gedaan over de levensduur, restwaarde en 
toekomstige kasstromen van voornamelijk de transportleidingen. 
 
 
 
 



22 
 

Een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten valt onder een reguleringsregime. De toekomstige 
kasstromen en de daarmee samenhangende realiseerbare waarde van de gereguleerde activa worden 
mede bepaald door oordelen en schattingen ten aanzien van de kasstromen die binnen het 
reguleringskader kunnen worden verdiend. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar punt 1 van 
de nadere toelichting op de balans. 
 
Voorziening voor opruimingskosten en saneringen 
Een voorziening voor opruimingskosten en saneringen is gevormd naar aanleiding van besluiten van 
het management om binnen afzienbare tijd specifieke activa buitengebruik te stellen, te verwijderen 
of te saneren, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving. De omvang van deze voorziening 
was in eerste instantie bepaald aan de hand van algemene kengetallen, zoals bijvoorbeeld kosten per 
eenheid verhoogd met een generieke opslag voor project management. Voor aanvullende informatie 
verwijzen wij naar punt 13 van de nadere toelichting op de balans. 
 
Een voorziening voor algemene opruimingskosten op langere termijn wordt niet opgenomen omdat 
het thans niet aannemelijk wordt geacht dat het opruimen van transportleidingen en toebehoren aan 
de orde zal komen. Verwacht wordt dat de opbrengsten van een alternatieve aanwending (op termijn) 
verminderd met de kosten van conservering zullen opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten van 
het opruimen. 
 
Uitgestelde belastingvorderingen 
Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie 
wordt een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale 
winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. Hiertoe zijn aannames gedaan over de toekomstige fiscale 
winsten. 
 
 
Groepsverhoudingen 
De vennootschap behoort tot de Gasunie Groep. Aan het hoofd van deze groep staat N.V. Nederlandse 
Gasunie, 100% aandeelhouder van de vennootschap, waarvan de aandelen voor 100% worden 
gehouden door de Nederlandse Staat.  
 
De financiële gegevens van Gasunie Transport Services B.V. worden geconsolideerd in de jaarrekening 
van de N.V. Nederlandse Gasunie en derhalve is in overeenstemming met artikel 2:408 van het 
Burgerlijk Wetboek geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld. 
 
GTS B.V. houdt met ingang van 2016 aandelen met zeggenschap in GGS BV en N.V. Nederlandse 
Gasunie  houdt de aandelen met winstrechten in GGS B.V. 
 
 
Kasstroomoverzicht 
Op grond van hetgeen bepaald in Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 360.104 stelt Gasunie 
Transport Services B.V. geen separaat kasstroomoverzicht op. N.V. Nederlandse Gasunie is 100% 
aandeelhouder van de vennootschap en consolideert de financiële gegevens van Gasunie Transport 
Services B.V. in haar jaarrekening. In deze jaarrekening is ook een geconsolideerd kasstroomoverzicht 
opgenomen, waar de gegevens van  Gasunie Transport Services B.V. onderdeel van uitmaken. De 
jaarrekening van N.V. Nederlandse Gasunie is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en verplichtingen gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. 

 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan. Alle aan- en verkopen volgens standaard 
markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de 
datum waarop de vennootschap de bindende overeenkomst aangaat. Voor de grondslagen van de 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
 
 
Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 
uitsluitend indien en voor zover: 
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
 
 
Vreemde valuta 
De functionele en rapporteringvaluta van de vennootschap is de euro. De jaarrekening is opgemaakt 
in euro’s. 
 
Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de koers van de functionele valuta per de 
datum van de transactie. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
koers per balansdatum. Eventuele verschillen worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 
 
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde en 
bijzondere waardeveranderingen. De restwaarde van het actief, de gebruiksduur en de 
waarderingsmethodes worden beoordeeld en indien noodzakelijk aangepast per het einde van het 
boekjaar. 
 
De bijdrage van derden in de kosten van aanleg van het gastransportnetwerk worden op de 
investeringen in mindering gebracht. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de 
boekwaarde van het actief. 
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Materiële vaste activa die op balansdatum nog niet zijn opgeleverd worden verantwoord onder de 
‘vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering’. Na de ingebruikname worden de betreffende activa naar hun 
aard gerubriceerd onder één van de hoofdcategorieën. De hoeveelheden gas en stikstof permanent 
aanwezig in de pijpleidingen benodigd voor het gastransport en gerelateerde diensten worden 
opgenomen onder de ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’. 
 
De materiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende componenten: 
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen 
• Compressorstations 
• Installaties 
• Hoofdtransportleidingen c.a. 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen 
 
Afschrijvingstermijnen 
Jaarlijks beoordeelt het management de gebruiksduur van haar materiele vaste activa.  
 
Eind 2014 heeft Gasunie Transport Services B.V. de economische horizon, die maatgevend is voor de 
resterende afschrijvingstermijn van de transportleidingen, herbeoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de 
economische horizon is verlegd van 2062 tot 2070 per 1 januari 2015. De boekwaarde per deze 
datum en de investeringen vanaf deze datum in transportleidingen worden afgeschreven tot aan 2070.  
 
Eind 2017 heeft het management besloten om een beperkt aantal specifieke installaties op termijn 
buiten gebruik te stellen doordat de inzet van onze infrastructuur verandert. Het aandeel van 
duurzame bronnen als wind en zon en van gassen als groen gas en waterstof zal sterk toenemen en 
de vraag naar aardgas neemt af. Daarnaast verandert de richting van de gasstromen. Er komt steeds 
minder gas afkomstig uit het Groningenveld en steeds meer uit buitenlandse bronnen. 
 
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het beoordelen van de veronderstelde resterende gebruiksduur 
en de daarmee samenhangende afschrijvingstermijnen van deze specifieke installaties. Dit heeft geleid 
het wijzigen van de resterende afschrijvingstermijn van deze installaties waarbij deze installaties 
worden afgeschreven tot het moment van buitengebruikstelling. Mogelijk worden er in de toekomst 
nog meerdere specifieke installaties buiten gebruik gesteld. Bij de wijze van buiten gebruik stellen 
wordt er rekening mee gehouden dat deze installaties mogelijk op de lange termijn weer ingezet 
kunnen worden voor transportdoeleinden, bijvoorbeeld voor het transport van groen gas of waterstof.  
 
Het management heeft tevens onderzocht of de omstandigheden die bij deze specifieke installaties 
spelen ook een rol kunnen spelen bij de gebruiksduur van andere materiele activa. Dit is niet het 
geval. Daarom blijft de afschrijvingstermijn van de overige installaties en de compressorstations geldt 
(gemiddeld) 30 jaar. 
 
De afschrijvingstermijnen van de andere componenten zijn als volgt: 
• Bedrijfsgebouwen: 50 jaar 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen: 5 tot 20 jaar 
 
Op terreinen, gas- en stikstofvoorraden wordt niet afgeschreven. 
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Bijzondere waardeveranderingen van materiële vaste activa 
De vennootschap onderzoekt periodiek en indien daartoe een aanleiding bestaat of er sprake is van 
een bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa. Zij bepaalt daartoe de realiseerbare 
waarde van de activa. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Indien deze waarde lager is dan de huidige boekwaarde, dan wordt het verschil ten 
laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De aard van de activa leidt ertoe dat de realiseerbare 
waarde veelal niet per actief kan worden bepaald. In deze gevallen wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. 
 
De vennootschap onderzoekt indien daartoe een aanleiding bestaat of het bijzondere 
waardeverminderingsverlies dat in voorgaande perioden is verantwoord voor een materieel vast actief 
niet meer bestaat of is afgenomen. Een eventuele terugname wordt in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord.  
 
Herwaarderingsreserve materiële vaste activa 
Per 1 januari 2014 heeft Gasunie Transport Services B.V. het eigendom van het gastransportnetwerk 
in Nederland en de daarmee samenhangende activa, passiva en activiteiten tegen boekwaarde 
overgenomen van de N.V. Nederlandse Gasunie. De herwaarderingsreserve materiële vaste activa was 
onderdeel van deze overdracht. Deze herwaarderingsreserve is ontstaan doordat de N.V. Nederlandse 
Gasunie op de datum van de overgang naar IFRS de materiële vaste activa heeft gewaardeerd tegen 
reële waarde als veronderstelde kostprijs. Hierbij is gebruik gemaakt van één van de optionele 
uitzonderingen in IFRS 1 ‘First-time Adoption of International Financial Reporting Standards’. Door het 
management van de N.V. Nederlandse Gasunie is de reële waarde per 1 januari 2005 vastgesteld. 
Vervolgens is deze waarde teruggerekend naar 1 januari 2004, de datum van overgang naar IFRS. Dit 
heeft geleid tot een herwaarderingsreserve materiële vaste activa en een voorziening voor uitgestelde 
belastingverplichtingen. 
 
Het jaarlijks door afschrijvingen gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt binnen het 
eigen vermogen overgeboekt naar de overige reserves. 
 
Financiële vaste activa 
Belangen in deelnemingen met invloed van betekenis worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode. Overeenkomstig deze methode worden de deelnemingen opgenomen 
tegen het aandeel van de vennootschap in de nettovermogenswaarde vermeerderd met het aandeel in 
het resultaat en het aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen vanaf het moment van 
verwerving, verminderd met het aandeel in de dividenduitkeringen. Wanneer 20% of meer van de 
stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 
 
De eerste waardering is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het 
moment van acquisitie. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de vennootschap in het 
resultaat van de deelnemingen met invloed van betekenis opgenomen.  
 
Indien de waarde van een deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil of negatief is 
geworden, wordt deze methode niet langer toegepast. Indien en voor zover geheel of ten dele voor de 
schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de 
deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen. 
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Overige kapitaalbelangen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. In de winst-en-verliesrekening 
wordt het ontvangen dividend van de deelnemingen zonder invloed van betekenis opgenomen. 
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de 
realiseerbare waarde (zie verder de paragraaf “Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa”); 
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. 

 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de voorziening 
wegens oninbaarheid. Indien daartoe een objectieve aanleiding is, wordt een voorziening wegens 
oninbaarheid gevormd. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen omvatten de beschikbare geldmiddelen in contanten en uitstaande bedragen bij 
banken. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
Voorzieningen 
Het bedrag opgenomen als voorziening is de best mogelijke schatting op de balansdatum van de 
uitgaven die vereist zijn om aan de bestaande verplichting te voldoen, rekening houdend met de 
waarschijnlijkheid van het mogelijke resultaat van de gebeurtenis. 
 
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt een voorziening bepaald op de 
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting vereist zullen zijn om de verplichting af te 
wikkelen. 
 
De disconteringsvoet wordt bepaald vóór belastingen en houdt rekening met de huidige 
marktbeoordelingen voor de tijdswaarde van geld en de risico’s die inherent zijn aan de verplichting. 
 
Voorziening voor opruimingskosten en saneringen 
Deze voorziening wordt gevormd naar aanleiding van besluiten van het management om binnen 
afzienbare tijd specifieke activa buitengebruik te stellen, te verwijderen of te saneren, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van nieuwe wetgeving. 
 
 
Langlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar alsmede de binnen een 
jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende verplichtingen. 
 
Rentedragende leningen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde van de 
ontvangen prestatie verminderd met de transactiekosten. Na deze eerste opname worden de 
rentedragende leningen vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode. 
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Kortlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een looptijd van maximaal een jaar. De kortlopende verplichtingen 
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Winsten of verliezen worden in de winst-en-
verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen. 
 
 
Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij 
de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, 
vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie 
van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele 
afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 
 
Netto-omzet 
Onder ‘netto-omzet’ wordt verstaan de opbrengsten van geleverde diensten uit gastransport en 
gastransport gerelateerde diensten onder aftrek van kortingen en over deze omzet geheven 
belastingen zoals omzetbelasting. 
 
Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan 
worden geschat, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de 
verrichtte prestaties in het boekjaar. 
 
Diensten die betrekking hebben op het beschikbaar stellen van transportcapaciteit, staan los van het 
daadwerkelijk gebruik. Zij worden geacht te zijn geleverd, indien de capaciteit ter beschikking heeft 
gestaan aan de afnemer gedurende het overeengekomen tijdsvak. 
 
 
Overige bedrijfslasten 
De kosten worden bepaald op historische basis, met inachtneming van de hiervoor al vermelde 
grondslagen voor de waardering en worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking 
hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in de verslagperiode waarin zij voorzienbaar zijn. 
 
 
Financieringsbaten en -lasten 
Hieronder worden baten en lasten verband houdende met de financiering verantwoord. 
 
Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun 
ontvangst waarschijnlijk. 
 
Rentelasten worden geactiveerd indien deze betrekking hebben op de aankoop, constructie of 
productie van kwalificerende activa, waarvoor geldt dat het actief noodzakelijkerwijze pas na een 
aanzienlijke tijdsperiode klaar is voor het beoogde gebruik. 
 
De overige rentelasten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiefpost. 
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Vennootschapsbelasting 
Tussen de N.V. Nederlandse Gasunie en Gasunie Transport Services B.V. bestaat een fiscale eenheid. 
Tussen deze partijen is overeengekomen dat vennootschapsbelasting wordt toegerekend aan Gasunie 
Transport Services B.V. op basis van het fiscale resultaat alsof Gasunie Transport Services B.V. 
zelfstandig belastingplichtig is. De acute belastingpositie - op basis van het fiscale resultaat - van 
Gasunie Transport Services B.V. wordt direct afgerekend met de N.V. Nederlandse Gasunie. 
 
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een uitgestelde belastingverplichting opgenomen. Voor 
alle verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een 
uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor verrekening. 
 
De uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Bij de waardering worden die belastingtarieven gehanteerd die naar verwachting van toepassing zullen 
zijn op de periode waarin realisatie zal plaatsvinden op basis van de belastingtarieven en de 
belastingwetgeving waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op balansdatum. De uit 
tariefswijzigingen voortvloeiende mutaties worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening met 
uitzondering van de mutaties die betrekking hebben op de herwaardering van de materiële vaste 
activa per 1 januari 2004 en de fiscale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom. Deze 
mutaties worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. 
 
De (niet) uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan 
de algemene voorwaarden voor saldering. 
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Nadere toelichting op de balans 

1. Onderzoek naar bijzondere waardeveranderingen  
 
Algemeen 
De vennootschap onderzoekt indien daartoe een aanleiding bestaat of er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering van (im)materiële en financiële vaste activa.  
Bij het uitvoeren van een onderzoek naar bijzondere waardeverminderingen (impairment test) doet 
het management aannames, onder andere ten aanzien van ontwikkelingen in het relevante 
reguleringskader op korte en lange termijn, maakt zij schattingen van bijvoorbeeld de toekomstige 
kasstromen en stelt zij de disconteringsvoet vast. Deze aannames, schattingen en oordelen hebben 
een significante invloed op de indirecte opbrengstwaarde. 
 
In 2016 heeft het management de inwerkingtreding van het Methodebesluit 2017-2021 op basis 
waarvan de tarieven van GTS worden vastgesteld als een triggering event beschouwd. Op grond van 
de daarop volgende impairment test het management geconcludeerd dat er sprake was van een 
bijzondere waardevermindering van het gastransportnet in Nederland op 31 december 2016 ter 
grootte van € 450 miljoen. Van deze bijzondere waardevermindering heeft € 371,8 miljoen betrekking 
op Gasunie Transport Services B.V. Het overige gedeelte ad. € 78,2 miljoen heeft betrekking op 
Gasunie Grid Services B.V. 
 
Het management heeft geconcludeerd dat er ultimo 2017 geen aanleiding is voor een onderzoek naar 
een eventuele waardevermindering van de (im)materiële en financiële vaste activa. 
 
 
2. Materiële vaste activa 
 
In miljoenen euro’s Boek-

waarde per 
1 jan. 2017 

Fusie 
Peakshaver 

Investe-
ringen 

Desinvester
ingen 

Afschrijving
en 

Boek-
waarde per 

31 dec. 
2017 

       
Bedrijfsgebouwen en 
terreinen 

125,2 0,4 3,6 -/- 0,6 -/- 6,8 121,8 

Compressorstations 647,5 - 31,4 -/- 0,1 -/- 44,6 634,2 
Installaties 429,7 88,0 6,5 -/- 0,5 -/- 41,8 481,9 
Hoofdtransportleidingen 
c.a. 

3.893,8 - 13,0 -/- 0,3 -/- 83,2 3.823,3 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

122,3 13,9 22,1 - -/- 28,5 129,8 

Vaste bedrijfsmiddelen in 
uitvoering 

105,8 3,5 36,1 - - 145,4 

             
Totaal voor boekjaar 
2017 

5.324,3 105,8 112,7 -/- 1,5 -/- 204,9 5.336,4 
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In miljoenen euro’s Boekwaar
de 

 per 1 jan. 
2016 

Afsplitsing 
regionaal 

gas-
transport-

netwerk 

Investe-
ringen  

Des-
inve-

stering
en 

Afschrij-
vingen 

Bijzondere 
waarde-

verminder
ingen 

Boekwaar
de 

 per 31 
dec. 2016 

        

Bedrijfsgebouwen en -

terreinen 

Compressorstations 

Installaties 

Hoofdtransportleidingen 

c.a. 

Regionale 

transportleidingen c.a. 

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering 

 

91,2 

 

751,0 

801,0 

 

4.247,5 

 

769,5 

 

131,6 

 

125,7 

 

- 

 

- 

-/-306,0 

 

- 

 

-/- 769,5 

 

-/- 1,5 

 

-/- 64,4 

 

48,3 

 

-/- 16,4 

1,8 

 

14,0 

 

- 

 

30,0 

 

44,5 

 

-/- 0,1 

 

-/- 1,1 

-/- 1,7 

 

-/- 1,3 

 

- 

 

- 

 

- 

-/-5,2 

 

-/- 39,6 

-/- 34,7 

 

-/- 87,3 

 

- 

 

-/- 31,2 

 

- 

-/- 9,0 

 

-/- 46,4 

-/- 30,7 

 

-/- 279,1 

 

- 

 

-/- 6,6 

 

- 

 

125,2 

 

647,5 

429,7 

 

3.893,8 

 

- 

 

122,3 

 

105,8 

Totaal voor boekjaar 

2016 

 

6.917,5 -/-1.141,4 
 

122,2 
 

-/- 4,2 
 

-/-198,0 
 

-/-371,8 5.324,3 
 

 
Het aanpassen van de afschrijvingstermijnen voor de specifieke buiten gebruik te stellen installaties 
leidt indicatief in 2017 tot ca € 8 mln hogere afschrijvingskosten en loopt in de jaren daarna af naar 
0,4 mln in 2023.  
 
 
 

In miljoenen euro’s 
Aanschaf-

waarde per 31 
dec. 2017 

Cumulatieve 
afschrijvingen 
*) per 31 dec. 

2017 

Aanschaf-waarde 
per 31 dec. 2016 

Cumulatieve 
afschrijvingen*)  
per 31 dec. 2016 

     
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 214,4        92,6  209,9  84,7  
Compressorstations 1.065,4       431,2  1.044,5  397,0  
Installaties 757,8       275,9  505,4  75,7  
Hoofdtransportleidingen c.a. 5.311,6    1.488,3  5.300,7  1.406,9  
Andere vaste bedrijfsmiddelen 478,6       348,8  442,5 320,2 
Vaste bedrijfsmiddelen in 
uitvoering 145,4              -    105,8  -  

     
Totaal 7.973,2    2.636,8  7.608,8  2.284,5  
          

*) Inclusief bijzondere waardeverminderingen 
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3. Financiële vaste activa 
 
Overige kapitaalbelangen 
Gasunie Transport Services B.V. heeft ultimo 2017 een belang van 12,5% in Energie Data Services 
Nederland (EDSN) B.V. gevestigd te Arnhem. EDSN B.V. is een platform voor administratieve 
verbindingen in de Nederlandse energiesector. Op basis van de overeenkomsten met de andere 
aandeelhouders heeft Gasunie Transport Services B.V. geen invloed van betekenis in EDSN. Het 
belang in EDSN wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Gasunie Transport Services B.V. heeft ultimo 2017 een belang van 11,05% in PRISMA European 
Capacity Platform GmbH gevestigd te Leipzig in Duitsland. Op basis van de overeenkomsten met de 
andere aandeelhouders heeft Gasunie Transport Services B.V. geen invloed van betekenis in Prisma. 
Het belang in Prisma wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
 
In 2017 is € 9,1 duizend (2016: € 9,3 duizend) dividend ontvangen van PRISMA European Capacity 
Platform GmbH. 
 
De mutaties in de overige kapitaalbelangen zijn als volgt: 
 
In € duizenden 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 61,4 61,4 

   

Stand per 31 december 

 

61,4 61,4 

 
4. Uitgestelde belastingvorderingen 
De tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale jaarcijfers van Gasunie 
Transport Services B.V. geven aanleiding tot het opnemen van de uitgestelde belastingvorderingen. 
Zij kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
In miljoenen euro’s 31 dec. 2017 31 dec. 2016 
   

Fiscale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom 

Materiële vaste activa 
 

1.148,6 
-/- 808,8 

 

1.191,2 

-/- 831,9 

 

Totaal uitgestelde belastingvorderingen 

 

339,8 359,3 

 
Van de uitgestelde belastingvordering heeft € 312,8 miljoen (2016: € 340,3  miljoen) een looptijd van 
meer dan 1 jaar. 
 
Fiscale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom 
Bij de herstructurering van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft in fiscale zin een informele 
kapitaalstorting in de vennootschap plaatsgevonden door de Staat der Nederlanden. Op grond hiervan 
heeft de N.V. Nederlandse Gasunie met ingang van 2005 een additioneel fiscaal afschrijvingspotentieel 
ontvangen in de vorm van een fiscale herwaardering van het netwerk.  
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Deze uitgestelde belastingvordering is door de N.V. Nederlandse Gasunie op 1 januari 2014 
overgedragen aan Gasunie Transport Services B.V., als onderdeel van de overdracht van het 
gastransportnetwerk in Nederland. 
 
De mutaties in de uitgestelde belastingvorderingen zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 359,3 432,0 

   

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk - -/- 160,7 

Fusie Peakhaver -/- 2,8  

Mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening -/- 16,7 88,0 

   

Stand per 31 december 

 

339,8 359,3 

 
De mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 

   
Door de Staat betaalde koopsom -/- 42,5 -/- 42,5 

Materiële vaste activa 25,8 130,5 

   

Totaal 

 

-/- 16,7 88,0 

 
5. Vorderingen 
De vorderingen ultimo 2016 en 2017 bestonden volledig uit handelsdebiteuren en bedroegen ultimo 
2017 € 90,9 mln. (2016: € 144,1 mln). De waarde van de overige vorderingen van Gasunie 
Peakshaver B.V. bedroeg op 1 januari 2017 € 0,4 mln. 
 
In de vorderingen op handelsdebiteuren is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Deze 
bedroeg ultimo 2017 en ultimo 2016 € 1,1 mln. Er zijn in 2017 en 2016 geen mutaties geweest.  
 
Voor de bepaling van de omvang van de voorziening worden de vorderingen individueel beoordeeld en 
hierbij wordt voornamelijk de ouderdom van de vordering en de kredietwaardigheid van de debiteur in 
beschouwing genomen. 
 
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 
6. Liquide middelen 
De vennootschap beschikt over een bankrekening onder andere ten behoeve van de incasso van de 
dienstverlening die voortvloeit uit contracten die door de vennootschap in het kader van haar 
wettelijke taken zijn afgesloten met shippers. De ontvangen gelden worden dagelijks direct 
doorbetaald aan de N.V. Nederlandse Gasunie. De door Gasunie Transport Services B.V. te betalen 
gelden worden dagelijks direct door de N.V. Nederlandse Gasunie aangezuiverd. 
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7. Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 5,0 miljoen, bestaande uit 5 miljoen normale aandelen van 
elk € 1. Hiervan zijn 1 miljoen aandelen geplaatst en volgestort. 
 
Het maatschappelijk kapitaal van Gasunie Peakshaver B.V. bestond op 1 januari 2017 uit 1 gewoon 
aandeel van € 1. Dit aandeel is geplaatst en per 1 januari 2014 volgestort. 
 
De geplaatste aandelen worden gehouden door de N.V. Nederlandse Gasunie. 
 
8. Agio 
De mutaties in de agioreserve zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   

Stand per 1 januari 

 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk, terugbetaling door 

aandeelhouder verstrekt eigen vermogen 

Fusie Gasunie Peakshaver B.V. 

Omzetting overige reserves in agio 

 

1.012,1 
 
 

- 

21,4 
165,8 

 
  

 

998,5 

 

 

-/- 214,4 

- 

228,0 

  

 

Stand per 31 december 

 

1.199,3 1.012,1 

 
9. Herwaarderingsreserve 
De mutaties in de herwaarderingsreserve zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   

Stand per 1 januari 

 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk, terugbetaling door 

 aandeelhouder verstrekt eigen vermogen 

Fusie Gasunie Peakshaver B.V. 

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering 

 

1.443,0 
 

 
- 

9,7 
-/- 47,7 

 

1.942,2 

 

 

-/- 336,3 

- 

-/- 162,9 

 

Stand per 31 december 

 

1.405,0 
 

1.443,0 

 

 
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de herwaardering van de materiële vaste activa per 1 
januari 2004.  
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10. Overige reserves 
De mutaties in de overige reserves zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   

Stand per 1 januari 

 

Fusie Gasunie Peakshaver B.V. 

Verwerking resultaat voorgaand boekjaar (incl. Peakshaver) 

Omzetting in agioreserve 

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering 

 

162,9 

 
4,8 

-/-1,9 
-165,8 

47,7 
 

-/- 32,2 

 

- 

260,3 

-/- 228,1 

162,9 

 

 

 

47,7 
 

162,9 

 

Af: uitgekeerd interim dividend 

 

-111,1 
 

- 

 

Stand per 31 december 

 

-63,4 

 

162,9 

 

 
11. Resultaat boekjaar 
De mutaties in het resultaat boekjaar zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   

Stand per 1 januari 

 

Resultaat fusie Peakshaver B.V. 

Verwerking resultaat voorgaand boekjaar (incl. Peakshaver) 

Resultaat over het boekjaar 

 

-/- 11,3 

 
9,4 

 1,9 
158,5 

260,3 

 

- 

-/- 260,3 

-/- 11,3 

 

Stand per 31 december 

 

158,5 -/- 11,3 

 
Uitgekeerd en voorgesteld dividend 
De Directie stelt voor om van de winst over 2017 € 47,4 miljoen toe te voegen aan de ‘overige 
reserves’ en € 111,1 miljoen aan de aandeelhouder uit te keren. Dit laatste bedrag is als interim 
dividend uitgekeerd in 2017. Het voorstel winstbestemming is niet verwerkt in de balans per 31 
december 2017 en de toelichting. 
 
Het resultaat over 2016 bedroeg € 11,3 miljoen nadelig. Er is in 2016 geen dividend uitgekeerd. Het 
resultaat van Gasunie Peakshaver B.V. over 2016 bedroeg € 9,3 miljoen. Dit resultaat is in zijn geheel 
toegevoegd aan de algemene reserve.  
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12. Voorzieningen 
 
Voorziening voor opruimingskosten en saneringen 
De mutaties in de voorziening zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 

   

Stand per 1 januari 

 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk 

Toevoegingen inclusief oprenting 

Aanwending 

 

12,4 
 

- 

0,2 
- 
 

67,2 

 

-/- 56,1 

1,6 

-/- 0,3 

 

Stand per 31 december 

 

12,6 

 

12,4 

 

 
Het kortlopend deel van de voorziening voor opruimingskosten en saneringen bedraagt ultimo 2017 
€ 0,3 miljoen. 
 
De voorziening voor opruimingskosten en saneringen is in 2010 gevormd naar aanleiding van 
besluiten van het management om binnen afzienbare tijd specifieke activa buitengebruik te stellen, te 
verwijderen of te saneren, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving. Zoals het Besluit 
Externe Veiligheid Buisleidingen dat per 1 januari 2011 van kracht is geworden. Dit besluit stelt 
(nieuwe) eisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Op grond hiervan dient de 
vennootschap maatregelen te nemen om de effecten voor de gezondheid van de mens en het milieu te 
beperken. 
 
De voorziening heeft betrekking op saneringen van plaatsgebonden en groepsgebonden knelpunten, 
verplichtingen om buitengebruik gestelde aftakkingen te ontkoppelen van het net en op het besluit om 
bepaalde leidingdelen te herontwikkelen of te vervangen. Het saneringsprogramma is in 2011 
aangevuld met reeds ontkoppelde leidingen en in 2012 uitgebreid met in het verleden van derden 
overgenomen leidingen.  
 
Een voorziening voor algemene opruimingskosten op langere termijn wordt niet opgenomen omdat 
het thans niet aannemelijk wordt geacht dat het opruimen van transportleidingen en toebehoren aan 
de orde zal komen. Verwacht wordt dat de opbrengsten van een alternatieve aanwending (op termijn) 
verminderd met de kosten van conservering zullen opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten van 
het opruimen. 
 
13. Langlopende verplichtingen 
 
Schulden aan groepsmaatschappijen 
De schulden aan groepsmaatschappijen betreft een leningfaciliteit van € 6 miljard, welke door de N.V. 
Nederlandse Gasunie ter beschikking is gesteld op 1 januari 2014. De looptijd van deze faciliteit 
eindigt op 31 december 2029 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. De afgesproken rentevoet 
bedraagt de gewogen gemiddelde rentekostenvoet van de lange leningenportefeuille van de N.V. 
Nederlandse Gasunie met een opslag van 12,5 basispunten.  
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De partijen zijn overeengekomen dat tussentijds op de faciliteit kan worden getrokken dan wel 
afgelost. Er is geen aflossingsschema vastgesteld. 
 
De Minister heeft regels gesteld ten aanzien van goed financieel beheer door een netbeheerder in het 
‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’. Deze regels bestaan uit een aantal financiële ratio’s 
waaronder een eigenvermogensminimum. Per kwartaal beoordeelt de vennootschap, rekening 
houdend met de bepalingen in het ‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’, of er afgelost dan wel 
getrokken moet worden op de faciliteit. Bij deze periodieke beoordeling wordt niet alleen de actuele 
financiële positie betrokken maar ook de verwachtingen voor de komende jaren inzake de omvang en 
de timing van de investeringsuitgaven, de verwachte dividenduitkeringen en de verwachte 
operationele kosten voor het netwerk. De omvang en volatiliteit van deze variabelen in samenhang 
met het ontbreken van ervaringscijfers maakt een beste schatting van de verwachte aflossingen op dit 
moment niet mogelijk. Om deze redenen is geen indicatie opgenomen inzake het kortlopend deel van 
de opgenomen langlopende lening op balansdatum. 
 
Inzake de leningfaciliteit zijn door de vennootschap geen zekerheden gesteld. 
 
Mutatieoverzicht schulden aan groepsmaatschappijen: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   

Stand per 1 januari 

 

3.207,7 4.227,1 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk, terugbetaling door 

 aandeelhouder verstrekte rentedragende lening 

 

 
- 
 

 

-/- 694,6 

 

Aflossingen 

 

-/- 153,5 -/- 324,8 

Stand per 31 december  

 

3.054,2 3.207,7 

 
Het gewogen gemiddelde effectieve rentepercentage van de langlopende lening bedroeg per 
balansdatum 2,4% (2016: 3,0%). 
 
14. Financiële risico’s 
 
Algemeen 
De belangrijkste financiële risico’s waaraan Gasunie Transport Services B.V. onderhevig is, zijn het 
marktrisico (bestaande uit renterisico en valutarisico), het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. In 
overleg met de N.V. Nederlandse Gasunie past Gasunie Transport Services B.V. financieel 
risicomanagement toe met het doel deze risico’s te beperken door operationele en financiële 
maatregelen. Afhankelijk van de aard en omvang van de risico’s worden daartoe zo nodig specifieke 
instrumenten ingezet, hetzij door Gasunie Transport Services B.V. zelf dan wel door de N.V. 
Nederlandse Gasunie. 
 
Financiële instrumenten worden alleen ingezet voor afdekking van risico’s en niet voor handels- of 
andere doeleinden. 
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Renterisico 
Het door de vennootschap gelopen risico door fluctuaties in de marktrente heeft betrekking op de 
schulden aan groepsmaatschappijen. De leningfaciliteit ter beschikking gesteld door de N.V. 
Nederlandse Gasunie heeft een rentevoet, gebaseerd op de gewogen gemiddelde rentekostenvoet van 
de lange leningenportefeuille van de N.V. Nederlandse Gasunie met een opslag van 12,5 basispunten. 
 
Valutarisico 
Valutarisico's worden volledig afgedekt voor zover er in voldoende mate zekerheid bestaat over de 
omvang en het tijdstip van de kasstromen in vreemde valuta. Ultimo 2017 en 2016 waren geen 
verplichtingen in vreemde valuta afgedekt met termijntransacties. 
 
Kredietrisico 
Het kredietrisico bestaat uit het verlies dat zou ontstaan indien op verslagdatum tegenpartijen volledig 
in gebreke zouden blijven en hun contractuele verplichtingen niet na zouden komen. De onderneming 
loopt geen belangrijk kredietrisico ten aanzien van een enkele individuele afnemer of tegenpartij. 
 
Ontvangen garantiestellingen 
Gasunie Transport Services B.V. heeft de volgende garantiestellingen ontvangen van derden: 
 
 
In miljoenen euro’s 31 dec. 2017  31 dec. 2016 
 Aantal Waarde  Aantal Waarde 

      

Bankgaranties 27 
 

73,4 
 

 26 

 

64,7 

 

Deposits 72 30,1  53 34,6 
Sureties 7 30,2  9 38,5 
Parent Company garanties 21 123,7  25 143,6 
Letters of awareness 

 

6 167,4  9 29,2 

 133 424,8  122 310,6 
      

 
De ontvangen deposits en sureties betreffen zekerheden uit gastransportovereenkomsten. De deposits 
worden in geld aangehouden. De rente op deposits wordt aan de garantieverstrekker vergoed. 
 
De looptijd van de ontvangen garantiestelling is over het algemeen kort van aard (1-3 jaar), maar 
enkele garanties kennen een looptijd van meer dan vijf jaar. De garantiestellingen zijn niet vrij 
overdraagbaar. 
 
Liquiditeitsrisico 
Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat de onderneming over onvoldoende liquide middelen beschikt 
om aan de directe verplichtingen te voldoen. Gasunie Transport Services B.V. beschikt over een 
leningfaciliteit van € 6 miljard, welke door de aandeelhouder N.V. Nederlandse Gasunie ter 
beschikking is gesteld.  
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De looptijd van deze faciliteit eindigt op 31 december 2029 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. 
Partijen zijn overeengekomen dat tussentijds op de faciliteit kan worden getrokken dan wel afgelost. 
Gasunie Transport Services B.V. streeft naar een verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, die 
haar in staat stelt om haar strategie te kunnen realiseren waarbij wordt voldaan aan de eisen aan de 
kredietwaardigheid welke worden gesteld in het ‘Besluit Financieel Beheer Netbeheerder’. 
 
Reële waarde en boekwaarde van financiële instrumenten 
De volgende methoden zijn toegepast door Gasunie Transport Services B.V. om de reële waarde van 
financiële instrumenten te benaderen: 
• Handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten, handelsschulden en overige 

te betalen posten benaderen met hun boekwaarde de reële waarde als gevolg van de korte 
vervaltermijn van deze instrumenten; en 

• De langlopende schulden aan groepsmaatschappijen betreft een leningfaciliteit. De reële waarde 
van de uitstaande lening is berekend door middel van het disconteren van de toekomstige 
kasstromen tegen de actuele rentecurve. 

 
Onderstaand is een vergelijking opgenomen van de financiële instrumenten waarvan de boekwaarde 
geen benadering is van de reële waarde: 
 
In miljoenen euro’s 2017  2016 
 Boekwaarde Reële 

waarde 

 Boekwaarde Reële 

waarde 
      

Langlopende schulden aan 

groepsmaatschappijen 

 
3.054,1 

 
3.577,1 

  

3.207,7 

 

4.158,0 

      

 
Verstrekte garantiestellingen 
De vennootschap heeft een garantiestelling van € 0,7 miljoen afgegeven ten behoeve van Energie 
Data Services Nederland (EDSN) B.V. 
 
15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Investeringsverplichtingen 
Ultimo 2017 heeft Gasunie Transport Services B.V. voor € 49 miljoen niet in de balans opgenomen 
verplichtingen inzake investeringsprojecten tegen € 20 miljoen in 2016. 
 
De totale leaseverplichtingen van Gasunie Peakshaver B.V. bedroegen ultimo 2017 € 90,4 miljoen. Bij 
de fusie heeft Gasunie Transport Services B.V deze verplichtingen overgenomen. Deze zijn als volgt: 
 

 Looptijd Verplichting per 
31 december 2017 

 Verplichting per 31 
december 2016 

     
 0 – 1 jaar 1,7  1,6 
 1 – 5 jaar 10,5  7,6 
 > 5 jaar 78,2  82,8 
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De verplichtingen hebben betrekking op de huur van het bedrijfsterrein. De vaste leasevergoeding is 
gebaseerd op het overeengekomen, geïndexeerde jaartarief per m2. De huurovereenkomst loopt tot 
31 december 2048. De werkelijke huurkosten over 2017 bedroegen € 1,6 miljoen (2016: € 1,4 
miljoen).  
 
Fiscale eenheid 
De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de Nederlandse vennootschapsbelasting 
en de omzetbelasting. Op grond hiervan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden 
inzake de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de fiscale eenheid. 
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Nadere toelichting op de winst-en-verliesrekening 

 
16. Netto-omzet 
De daling in de netto-omzet hangt samen met de lagere toegestane inkomsten zoals door de 
toezichthouder ACM vastgesteld in het Methodebesluit voor de reguleringsperiode 2017- 
2021. 
 
17. Overige bedrijfslasten 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 
   

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 

Kosten van netwerkbeheer 

Overige bedrijfskosten 

 

-/- 149,4 
-/- 305,3 

-/- 3,1 

-/- 137,2 

-/- 400,3 

-/- 22,1 

Totaal overige bedrijfslasten 

 

-/- 457,8 -/- 559,6 

 
18. Financieringsbaten en -lasten 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 

   

Rentelasten 

Oprenting voorziening voor opruimingskosten en saneringen 

 

-/- 83,4 
-/- 0,2 

-/- 123,1 

-/- 0,2 

Totaal financieringsbaten en -lasten 

 

-/- 83,6 -/- 123,3 

 
De rentelasten van de langlopende lening bedragen € 85,9 miljoen (2016: € 124,7 miljoen). Van de 
rentelasten is in 2017 in totaal € 2,4 miljoen (2016: € 1,6 miljoen) geactiveerd rekening houdend met 
een gewogen gemiddelde rentevoet van 2,7% (2016: 3,2%). 
 
19. Belastingen 
De belastinglast over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende 
componenten: 
 
In miljoenen euro’s 2017 2016 

   

Verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 

Verschuldigde vennootschapsbelasting over voorgaande jaren 

Mutatie in uitgestelde belastingen 

 

-/- 36,1 
 - 

-/-  -16,8 

 

-/- 75,6 

-/- 8,4 

  87,9 

 

Totale belastinglast 

 

-/- 52,9 3,9 

 



41 
 

De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief voor de 
jaarrekening is als volgt: 
 
In procenten 2017 2016 
   

Winst-en-verliesrekening 

Toepasselijk belastingtarief Nederland 

Overige verschillen 

 

 

25,0 
-  
 

 

25,0 
0,5 

 

Effectief tarief 

 

Uitgestelde belastingen 
Toepasselijk tarief (voor volgende boekjaren) 

Effectief tarief (voor volgende boekjaren) 

 

25,0 

 
 

25,0 
25,0 

 

25,5 

 
 

25,0 
25,0 

 
 
De overige verschillen betreffen niet-belaste bedragen als gevolg van onder meer fiscale subsidies. 
 
20. Honoraria externe accountant 
Voor de honoraria ter zake van werkzaamheden die door de accountantsorganisatie zijn uitgevoerd die 
belast is met het onderzoek van deze jaarrekening wordt verwezen naar de jaarrekening van de 
aandeelhouder N.V. Nederlandse Gasunie waar deze gegevens zijn vermeld. 
 
21. Bezoldiging Directie 
Op grond van artikel 2:383 lid 1 BW is vermelding van de bezoldiging van de Directie achterwege 
gelaten omdat dit te herleiden is naar één enkel natuurlijk persoon. 
 
22. Aantal werknemers 
De medewerkers ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V. zijn in dienst van de N.V. 
Nederlandse Gasunie en voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij Gasunie Transport Services B.V. De 
vennootschap had in 2017 geen eigen medewerkers in dienst. 
 
24. Verbonden partijen 
De vennootschap is onderdeel van een groep met als groepshoofd N.V. Nederlandse Gasunie, de 
aandeelhouder van de vennootschap. Alle tot de groep behorende entiteiten zijn aan te merken als 
verbonden partij. 
 
Gasunie Transport Services B.V. neemt als landelijk netbeheerder diensten af van de N.V. Nederlandse 
Gasunie. Gasunie Transport Services B.V. en de N.V. Nederlandse Gasunie hebben de afspraken met 
betrekking tot deze samenwerking zodanig vastgelegd dat de leveringszekerheid, transportzekerheid 
en de veiligheid van het gastransport zijn gewaarborgd. Hiervoor zijn een tweetal overeenkomsten 
afgesloten en deze overeenkomsten tussen Gasunie Transport Services B.V. en de N.V. Nederlandse 
Gasunie hebben een looptijd van één jaar met de optie tot verlenging. De omvang van de 
dienstverlening bedraagt in 2017 circa € 358 miljoen (2016: circa € 407 miljoen) en heeft voor circa 
€ 114 miljoen (2016: circa € 121 miljoen) betrekking op de investeringen in het gastransportnet en 
voor circa € 244 miljoen (2016: circa € 286 miljoen) op operationele kosten.  
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De operationele kosten hebben betrekking op de inzet van medewerkers, materialen, diensten en 
andere kosten zoals transport-gerelateerde energiekosten. Deze dienstverlening vindt plaats tegen 
kostprijs. 
 
Gasunie Transport Services B.V. neemt als landelijk netbeheerder diensten af van Gasunie Grid 
Services B.V. Gasunie (GGS), een 100% dochter van N.V. Nederlandse Gasunie. Hiervoor is één 
overeenkomst afgesloten. Deze diensten betreffen de netwerkbeheeractiviteiten die GGS uitvoert voor 
het Regionale transportnetwerk. De transportcapaciteit van dit netwerk wordt door GTS vermarkt 
tegen de tarieven die door de toezichthouder ACM worden vastgesteld. GTS betaalt hiervoor een 
vergoeding aan GGS, gebaseerd op de transportopbrengsten die GTS realiseert op de netwerkpunten 
die het eigendom zijn van GGS. De omvang van de dienstverlening bedraagt in 2017 circa € 209 
miljoen (2016: € 257 miljoen). 
 
In dezelfde overeenkomst is vastgelegd dat Gasunie Transport Services B.V. diensten levert aan 
Gasunie Grid Services B.V. een 100% dochter van N.V. Nederlandse Gasunie. Dit betreft het gebruik 
van gemeenschappelijk gebruikte activa, zoals ICT en (kantoor)gebouwen. De gebruiksvergoeding die 
GTS hiervoor aan GGS in rekening brengt, is gebaseerd op de vergoeding die GTS in haar 
gereguleerde tarieven zou hebben verwerkt, als zij de activa volledig zelf zou hebben gebruikt. De 
omvang van de dienstverlening bedraagt in 2017 circa € 31 miljoen (2016: € 31 miljoen). 
 
De overige dienstverlening door verbonden partijen vindt plaats op zakelijke gronden. De omvang van 
deze dienstverlening in 2017 door EnergyStock B.V. bedraagt circa € 26 miljoen. Hiervoor is één 
overeenkomst afgesloten. In 2016 bedroeg dit de totale dienstverlening met overige verbonden 
partijen circa € 62 miljoen, waarvan 26 miljoen door Energystock. In 2016 vond ook dienstverlening 
door Gasunie Peakshaver B.V. plaats. Met ingang van 1 januari 2017 is Gasunie Peakshaver B.V. 
gefuseerd met Gasunie Transport Services B.V. 
 
Bovenstaande toelichting met betrekking tot de afgesloten overeenkomsten is ook vereist vanuit 
artikel 32, lid 7 van de Gaswet.  
 
De door Gasunie Transport Services B.V. geleverde diensten aan groepsmaatschappijen worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in de Gaswet (art 10d) hetgeen betekent dat deze 
niet worden bevoordeeld boven anderen of er worden anderszins geen voordelen toegekend die verder 
gaan dan in het normaal handelsverkeer gebruikelijk is (at arm’s length).  
De in rekening gebrachte tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse toezichthouder (ACM), welke 
onafhankelijk is van de Staat der Nederlanden. 
 
Daarnaast is GasTerra B.V. een verbonden partij, omdat de Staat der Nederlanden direct en indirect 
invloed van betekenis heeft. GasTerra B.V. kan als belangrijke cliënt worden gekwalificeerd. 
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Gebeurtenissen na de balansdatum 
Op 2 januari 2018 is Gasunie Transportservices B.V. gefuseerd in de zin van titel 2.7 Burgerlijk 
Wetboek met Gasunie Grid Services B.V. Hierbij heeft Gasunie Transportservices B.V. het gehele 
vermogen van Gasunie Grid Services B.V. onder algemene titel verkregen en is Gasunie Grid Services 
B.V.  van rechtswege opgehouden te bestaan. Gasunie Transportservices B.V. zal de werkzaamheden 
van Gasunie Grid Services B.V. op dezelfde wijze voortzetten; Gasunie Transportservices B.V. is en 
blijft de beheerder van het landelijke gastransportnet 
 
In het kader van het nieuwe methodebesluit 2017-2021 zijn afspraken gemaakt tussen ACM, 
markpartijen en GTS. Eén van de gemaakte afspraken is dat GTS afziet van de splitsing en de 
landelijk netbeheerder blijft voor zowel het hoofdtransportnet (HTL) en het regionale transportnet 
(RTL). Het in stand houden van GGS B.V. als afzonderlijk bedrijf heeft hierdoor geen toegevoegde 
waarde. Er is besloten om met ingang van 2 januari 2018 GTS B.V. en GGS B.V. te laten fuseren. 
 
Voorstel resultaatbestemming 
De Directie stelt voor om van de winst over 2017 € 47,4 miljoen toe te voegen aan de ‘overige 
reserves’ en € 111,1 miljoen aan de aandeelhouder uit te keren. Dit laatste bedrag is als interim-
dividend uitgekeerd in 2017. 
 
 
De Directie, 
 
 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers 
Groningen, 27 maart 2018 
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Overige gegevens 
Statutaire regeling omtrent de winstbestemming 
Artikel 33 lid 2 en lid 3 van de Statuten van de vennootschap luiden: 
• ‘De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij staking van stemmen over 

uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, 
gereserveerd. 
Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring, als bedoeld in artikel 2:216 lid 2 
Burgerlijk Wetboek, van het bestuur. Het bestuur weigert een dergelijke goedkeuring slechts 
indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal 
kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden’; 

• ‘De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering 
vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag 
van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden’. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de algemene vergadering van Gasunie Transport Services B.V.  

 
  

Verklaring over de jaarrekening 2017  
 
Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gasunie Transport Services B.V. een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). 

 
Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Gasunie Transport Services B.V. te 
Groningen (‘de vennootschap’) gecontroleerd. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2017; 
• de winst-en-verliesrekening over 2017; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

overige toelichtingen. 
 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 
9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

 
Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Gasunie Transport Services B.V. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Management 
• het directieverslag; 
• de overige gegevens; 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
directieverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.   

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en 
de accountantscontrole  
 
Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW; en voor 
• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 
moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de 
directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar 
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Groningen, 27 maart 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

  

drs. W.A. Schouten RA 
 

  



48 
 

Besluit Financieel Beheer Netbeheerder 

De landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) dient te voldoen aan de BFBN vereisten 
zoals vastgelegd in de Gaswet in artikel 32 lid 11 respectievelijk artikel 10e en het bijbehorende 
Besluit Financieel Beheer Netbeheerder (besluit BFBN). Het besluit BFBN definieert een viertal ratio’s 
met daarbij een normwaarde waaraan een netbeheerder dient te voldoen.  
 
Deze BFBN ratio’s zijn: 
 

A. Het bedrijfsresultaat voor rente en belasting gedeeld door de bruto rentelasten bedraagt 
minstens 1,7; 

B. De som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente 
belastingen, overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is en bruto rentelasten 
gedeeld door de bruto rentelasten bedraagt ten minste 2,5; 

C. De som van de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie, latente 
belastingen en overige kostenposten waarvoor geen kasgeld noodzakelijk is gedeeld door de 
totale schuld bedraagt ten minste 0,11; 

D. De totale schuld gedeeld door de som van de totale schuld en het eigen vermogen inclusief 
minderheidsbelangen en preferente aandelen bedraagt maximaal 0,7. 

 
De gastransportnetten van Gasunie Transport Services B.V. en Gasunie Grid Services B.V. vormen 
samen het landelijk gastransportnet. De BFBN ratio’s zijn bepaald op basis van het geheel van 
Gasunie Transport Services B.V. en Gasunie Grid Services B.V. 
 
Onderstaand zijn de BFBN ratio’s over 2017 weergegeven: 
 
 Norm GTS 
Ratio A minimaal  1,7 3,61 
Ratio B minimaal  2,5 6,14 
Ratio C minimaal  0,11 0,14 
Ratio D maximaal 0,7 0,44 

 
 
 
 
 






