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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. 
 
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, inclusief kwaliteitsaanpassingen om Groningen productie te minimaliseren;  
• 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. 
 
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 
concurrerende 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.  
 
We brengen tarieven aan onze klanten in rekening die gereguleerd zijn. 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).  
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De tarieven worden bepaald door de toegestane omzet voor het betreffende jaar te delen door de 
geschatte de omvang van de capaciteitsvraag (omzetregulering). 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. 
 
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 2018 van Gasunie Transport Services, waarin u kunt lezen welke 
ontwikkelingen GTS heeft doorgemaakt het afgelopen jaar. Het afgelopen jaar transporteerden wij  
voor onze klanten een vergelijkbare hoeveelheid aardgas door ons gasnetwerk dan in 2017, nagenoeg 
zonder onderbrekingen.  
 
Voor GTS stond 2018 vooral in het teken van de afbouw van de gaswinning in Groningen. Al in 2022 
moet de productie van Groningengas teruggebracht zijn tot onder het niveau van 12 miljard kuub per 
jaar en uiterlijk in 2030 volledig zijn beëindigd. Wij zetten ons maximaal in om de gaswinning in 
Groningen te helpen verminderen. Daarbij hebben wij verschillende maatregelen voorgesteld, zoals de 
bouw van een nieuwe stikstofinstallatie, de ombouw van de industriële grootverbruikers en het extra 
inkopen van stikstof. De maatregelen liggen dusdanig goed op koers dat de Groningenproductie nog 
sneller kan worden afgebouwd dan in maart 2018 verwacht. Daarbij is de bouw van een nieuwe 
stikstofinstallatie bij Zuidbroek de belangrijkste maatregel, waarmee hoogcalorisch gas geschikt maakt 
wordt voor gebruik van huishoudens en bedrijven. We streven ernaar om de installatie begin 2022 in 
gebruik te nemen, waardoor de jaarlijkse productie van Groningengas met circa 7 miljard m3 

verminderd kan worden. Ondertussen draaien onze stikstofinstallaties op volle kracht om de al 
verminderde productie van Groningengas op te vangen. Vorig jaar hebben we 324 TWh hoogcalorisch 
gas geschikt gemaakt voor gebruik door huishoudens en bedrijven. Ruim 13% meer dan het jaar 
ervoor.  
 
Om de afname van de gaswinning in Groningen op te kunnen vangen met gas uit andere landen, is de 
liquiditeit van de Noordwest-Europese gasmarkt is van toenemend belang voor Nederland. Het is 
daarom goed om vast te stellen de Nederlandse virtuele gashandelsplaats TTF met recordvolumes in 
2018 heeft kunnen bijdragen aan een toename in de Europese gashandel. Met een verhandeld volume 
van 27.170 TWh handhaaft TTF zijn positie als grootste en meest liquide ‘hub’ van Europa. 
 
Onze toezichthouder heeft voor de komende vijf jaar een besluit genomen over de nieuwe 
tariefstructuur van GTS, waardoor de tariefberekeningen binnen Europa meer op elkaar lijken en 
transparanter worden. Het besluit is tot stand gekomen na intensieve besprekingen tussen ACM, GTS 
en de netgebruikers. Het resultaat is een breed, markt gedragen besluit, dat op een evenwichtiger 
manier meer zekerheid biedt over de ontwikkeling van de tarieven voor de komende jaren en 
bijdraagt aan stabiliteit en voorspelbaarheid. 
 
Het afgelopen jaar is de invoeding van groen gas met meer dan 10% gestegen, maar er moet nog 
meer bij. Samen met de regionale netbeheerders werken wij samen om het invoeden van groen gas te 
stimuleren door het grootschalig transport van groen gas mogelijk te maken. Afgelopen jaar zijn wij 
onder meer gestart met de bouw van de eerste groen gas booster, die bijdraagt aan de grootschalige 
productie van groen gas.  
 
Namens GTS wil ik onze klanten en andere stakeholders bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen en de goede samenwerking. Ook wil ik onze medewerkers en de medewerkers van onze 
service providers bedanken voor hun inzet.  
 
 
Bart Jan Hoevers, 
Algemeen directeur   
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Financiële Resultaten 

Kerncijfers 
In miljoenen euro’s 2018  2017* 

    

Totale opbrengsten 931,4  928,8 

Totale lasten -/- 734,9  -/- 632,2 

    

Bedrijfsresultaat 196,5  296,6 

Financieringsbaten en –lasten -/- 85,2  -/- 85,1 

    

Resultaat voor belastingen  111,3    211,5 

Belastingen  31,8  -/- 52,9 

    

Resultaat na belastingen 143,1  158,6 

    

* betreft geconsolideerde cijfers van Gasunie Transport Services BV en Gasunie Grid Services BV die samen de landelijk 

netbeheerder GTS vormden. Deze vennootschappen zijn op 2 januari 2018 met elkaar zijn gefuseerd. Cijfers tevens aangepast 

vanwege implementatie van RJ uiting 2018.6. 

 

 
Opbrengsten 
We hebben met het transport van gas en daaraan gerelateerde diensten in Nederland een omzet van 
€ 925 miljoen gerealiseerd. Ondanks de lagere toegestane omzet die volgt uit het x-factorbesluit 
is de totale omzet van 2018 iets hoger uitgekomen dan 2017. Dit is onder meer veroorzaakt door 
negatieve nacalculaties in beide jaren waarvan die in 2017 circa 30 miljoen euro groter zijn dan die in 
2018.  
 
Totale lasten 
De totale lasten zijn in 2018 toegenomen met € 103 miljoen ten opzichte van 2017. Dit is grotendeels 
het gevolg van éénmalige kosten die verband houden met een ingezette reorganisatie (€ 75 miljoen) 
en toevoegingen aan de voorziening voor dubieuze debiteuren (€ 16 miljoen). 
 
Belastingen 
De belastingen zijn gedaald ten opzichte van 2017 ten gevolge van de verwerking van de toekomstige 
daling van de belastingtarieven. 
 
Financiering  
Wij hebben een leningsfaciliteit van € 6 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 2018 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden van € 600 miljoen. Bij deze herfinanciering is de 
omvang van de opgenomen lening met dit bedrag verhoogd en is het eigen vermogen met hetzelfde 
bedrag verlaagd.  
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De financieringsbaten en -lasten liggen op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van voorgaand jaar. 
De omvang van de opgenomen financiering is gestegen, maar daar tegenover stond een lagere 
gemiddelde rentevoet dan in 2017.  
 
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 2018 bedroeg de solvabiliteit 47% (2017: 57%). 
 
Fusie GTS en GGS 
Gasunie Transport Services B.V. (GTS B.V.) en Gasunie Grid Services B.V. (GGS B.V.) zijn op 2 januari 
2018 gefuseerd. GTS blijft de landelijk netbeheerder voor zowel het hoofdtransportnet als het 
regionale transportnet.  
 
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 2018 bedroeg 211 fulltime-equivalenten (ultimo 2017: 226). GTS 
heeft dienstverleningsovereenkomsten met Gasunie afgesloten met een waarde in 2018 van € 387 
miljoen (2017: € 380 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. 
 

Netwerkontwikkelingen 

Verlaging Groningenproductie 
In 2018 hebben wij op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat, 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 (12 bcm) per 
jaar en daarna naar 0. 
 
Eind maart van dit jaar hebben we in het addendum op ons Netwerk Ontwikkelingsplan 2017 (NOP) 
drie maatregelen genoemd en één nieuwe studie voorgesteld om de reductie van gas uit het 
Groningenveld zo snel mogelijk te reduceren tot 12 bcm: 

1. Stikstoffabriek Zuidbroek met een mogelijke reductie van 7 bcm in een koud jaar. 
2. Ombouw industriële grootverbruikers. Dit kan leiden tot een reductie tussen de 2,3 tot 

3,5 bcm. 
3. Additionele stikstofinkoop met een besparing tussen de 1 en 1,5 bcm. 
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4. Het advies om gezamenlijk met de NAM het vullen van USG Norg met pseudo Groningengas 
(geconverteerd hoogcalorisch gas) te onderzoeken.  

 
In november hebben we de Minister een update gegeven van de voortgang van deze en andere 
geïdentificeerde maatregelen. De maatregelen liggen dusdanig goed op koers, waardoor de 
Groningenproductie sneller terug kan dan in maart aangegeven. Door de combinatie van maatregelen 
levert de ombouw van de industrie na 2022 geen additionele reductie op. Vanwege dit inzicht 
verwachten wij dat de ombouw van de industrie naar hoogcalorisch gas beperkt kan blijven tot de 9 
grootste industriële grootverbruikers. 
  
Stikstoffabriek Zuidbroek 
Vlakbij Zuidbroek wordt een nieuwe stikstoffabriek gebouwd, waarmee naar inschatting in een koud 
jaar 7 miljard kubieke meter geconverteerd hoogcalorisch gas kan worden geproduceerd, dat ter 
vervanging kan dienen voor het Groningengas. De voorbereiding van de stikstoffabriek liggen op koers 
om de installatie in het eerste kwartaal van 2022 in bedrijf te kunnen nemen. Als de installatie begin 
2022 in bedrijf wordt genomen, maakt het een reductie van ongeveer 7 miljard m3 gas uit het 
Groningenveld mogelijk, waardoor de doelstelling van de minister om de Groningenproductie te 
beperken tot maximaal 12 miljard m3 al in 2022 kan worden bereikt.  De nut en noodzaak van de 
bouw van de stikstofinstallatie en het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt via het 
doorlopen van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) gegarandeerd. Eind oktober is de 
investeringsbeslissing genomen en in december is de bouw van de drie luchtscheidingsinstallaties 
gegund. Inmiddels is gestart met de eerste voorbereidende bouwwerkzaamheden, zoals de aanleg van 
de toegangsweg. 
 
De maximale reductie van Groningen wordt gerealiseerd als de stikstoffabriek het gehele jaar zo 
maximaal mogelijk wordt ingezet. In de zomer is hiervoor onvoldoende marktvraag waardoor er 
mogelijkheden zijn om tegen beperkte investeringen de ondergrondse opslag in Norg (van NAM) te 
vullen met geconverteerd hoogcalorisch gas in plaats van gas direct uit het Groningenveld. Op basis 
van de eerste inschattingen heeft dit een effect van maximaal 3 bcm op jaarbasis waardoor een 
maximale reductie van 10 bcm kan worden gerealiseerd. Deze maatregel zal samen met de NAM 
verder onderzocht worden. 
  
Ombouw industriële grootverbruikers 
Dit jaar is hard gewerkt aan het voorbereiden van maatregelen om de vraag naar Groningengas door 
de industrie te verlagen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de grote industrieën 
geïnformeerd dat zij snel moeten ombouwen. Als de industrie in dat kader overstapt naar 
hoogcalorisch gas, dan neemt GTS de hiervoor passende maatregelen om dit te faciliteren. 
 
Wij richten ons bij deze ombouw tot de grootverbruikers die meer dan 100 miljoen kubieke meter gas 
per jaar afnemen. Dit betreft 9 bedrijven met een gezamenlijke vraag van ongeveer 3 miljard kubieke 
meter per jaar. 
 
De voorbereidingen zijn nu in volle gang om deze projecten in overleg met deze bedrijven uit te 
voeren en de omschakeling naar hoogcalorisch gas uiterlijk in 2022 gereed te hebben. Door het 
ministerie van EZK wordt tevens gewerkt aan passende wetgeving om dit mogelijk te maken en hierin 
ook de taak van GTS vast te leggen om de reductie van de gaswinning in Groningen te faciliteren. 
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Extra inkoop stikstof 
Met Linde en Tata bestaat hebben wij afgesproken om vanaf begin 2020 80.000 m3/uur extra stikstof 
in te kopen. Het contract hiervoor wordt in het 1e kwartaal gesloten. De huidige inschatting is, 
rekening houdend met de omvang van de markt, dat dit zal resulteren in een reductie van 2,2 tot 
2,5 bcm op de benodigde Groningenproductie. 
Om deze extra stikstof weg te kunnen mengen in ons netwerk zal het mengstation Wieringermeer 
moeten worden uitgebreid en aangepast. De investeringsbeslissing hiervoor is eind dit jaar genomen 
en verwacht wordt dat de aanpassingen in het eerste kwartaal van 2020 gerealiseerd zullen zijn. 
 
Risico-gebaseerd Assetmanagement 
We hebben besloten het assetmanagement verder risico-gebaseerd in te richten. In het kader daarvan 
hebben we de daarvoor gehanteerde risicomatrix herzien. Risico’s worden per scenario beoordeeld op 
ernst en frequentie van optreden en afgezet tegen de vier bedrijfswaarden veiligheid (letsel), 
transportzekerheid (hoeveelheid niet getransporteerde m3 gas, hierin is ook reputatie meegenomen), 
duurzaamheid (effect op milieu in termen van CO2 equivalenten) en schadebereidheid (schade in  
euro’s). De matrix heeft de volgende invulling gekregen: 
 

 
 
De matrix wordt gebruikt voor de beoordeling van risico’s per scenario op het niveau van een 
assetcategorie. De verschillende bedrijfswaarden zijn monetair vergelijkbaar gemaakt. Risico 
reducerende maatregelen worden in principe alleen genomen als de kosten daarvan significant lager 
zijn dan de contante waarde van het risico dat wordt verminderd of weggenomen. 
Grote vervangingsprogramma’s worden jaarlijks geëvalueerd. Daarbij wordt steeds beter inzicht 
gekregen in de risico’s die gereduceerd worden door onder andere de inspectie van vervangen 
materialen, maar ook in de kosten die voor die reductie nodig zijn. De programma’s worden naar 
aanleiding van de bevindingen uit de evaluatie bijgesteld. We zien daardoor in de afgelopen jaren de 
investeringen binnen ons vervangings- en onderhoudsprogramma sterk afnemen. Verwacht wordt dat 
de correctieve inspanningen licht zullen stijgen.  
 
Verder optimaliseren vervangingsprogramma 
De risico-gebaseerde herziening heeft onder andere geleid tot het besluit om te stoppen met het 
preventief renoveren van meet- en regelstations en alleen nog de lopende projecten in 2018 af te 
ronden. Dit besluit is genomen op basis van een onderzoek naar de risico-effectiviteit waarbij de staat 
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van onderdelen die afgelopen jaren zijn vrijgekomen bij vervanging is meegewogen. Deze 
maatregel leidt tot lagere investeringskosten van circa € 11 miljoen per jaar. 
 
Wij hebben het meerjarig vervangingsprogramma voor afsluiters in 2018 voortgezet. Dit geldt ook 
voor het onderzoek naar de conditie van de vrijgekomen onderdelen. Op basis van de resultaten van 
dit onderzoek en de bijbehorende risico beoordeling is het vervangingsprogramma opnieuw naar 
beneden bijgesteld van 100 per jaar naar gemiddeld 50 locaties per jaar voor de jaren 2019 en 2020. 
Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van circa € 25 miljoen per jaar. Er zal een focus komen te 
liggen op de alleroudste (meer dan 50 jaar oude) locaties. 
 
Een nieuw besturingssysteem voor ons gastransportnet 
Begin juli hebben we een nieuw systeem in gebruik genomen om het gastransportnetwerk te 
besturen. Met het nieuwe besturingssysteem kunnen we meer dan voorheen de transportstromen 
accuraat volgen en voorspellen. Hiermee ondersteunt het onze dispatchers in het zo efficiënt mogelijk 
opereren van het gastransportnetwerk. Met het systeem is een basis gelegd om toekomstige 
optimalisaties van het netwerk mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn het verder integreren van 
bedrijfsprocessen en het besturen van andere energiestromen.  
De bouw van het nieuwe systeem was een grootschalige en complexe opgave, waarmee we in 2015 
zijn gestart. We zijn er in geslaagd om het besturingssysteem succesvol te implementeren en binnen 
de geplande tijd en budget op te leveren. 
 
Integratie extra hogedruknetten per 1 januari 2020  
In Zuidwest-Nederland beschikken Enexis en Enduris over een aantal extra hogedruknetten, 
waaronder de ZEBRA gasleiding. Samen met deze partijen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
of deze netten onderdeel konden worden van het landelijk gastransportnet van GTS en het TTF-
marktgebied. Uit het onderzoek is gebleken dat een overgang momenteel niet haalbaar is.  
 
Vermindering van onze eigen footprint 
Binnen GTS zijn wij ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder de 
zorg voor het milieu. Daarom besteden wij veel aandacht aan het beperken van onze footprint. Het 
verminderen van methaanemissie heeft daarbij prioriteit. Ook in 2018 heeft het Leak Detection and 
Repair (LDAR) programma een belangrijke rol gespeeld in het verminderen van  onze footprint. 
Daarnaast is veel aandacht besteed aan het veilig en emissiearm gasvrij maken van leidingen en 
behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden daaraan. 
 
 
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. Het aantal 
ongevallen met verzuim (voor eigen medewerkers en aannemers) bedroeg 5 en zijn daarmee in 2018 
gelijk gebleven aan 2017.  
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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  
In 2018 hebben we een hoge transportzekerheid gerealiseerd. In Nederland vond één korte 
onderbreking plaats in de gaslevering, waardoor uiteindelijk circa 2.200 huishoudens tijdelijk geen gas 
hebben ontvangen. We hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze transportonderbreking 
en geconcludeerd dat de procedures adequaat zijn, maar dat het hier een menselijke fout betrof. 
 
Kleine afname getransporteerd gas 
In 2018 is in Nederland 2,2% minder aardgas getransporteerd dan in het vorige jaar. Deze afname 
is vooral veroorzaakt doordat het transport van hoogcalorisch gas naar het buitenland in de laatste 
twee maanden van 2018 laag was. Onze klanten hebben 939 TWh (96,1 miljard m3) gas door ons 
netwerk getransporteerd voor eindgebruikers in binnen- en buitenland. In 2017 was dat 960 TWh 
(98,2 miljard m3). De gemiddelde temperatuur in 2018 was 0,4 °C hoger dan het jaar ervoor, maar 
omdat er in februari en maart enkele relatief koude perioden waren voor de tijd van het jaar, is het 
laagcalorisch gastransport gelijk gebleven aan 2017. 
 
Meer kwaliteitsconversie  
Om de verminderde productie van het Groningenveld op te vangen is de inzet van onze 
kwaliteitsconversie toegenomen. Hiermee kunnen we op onze stikstofinstallaties hoogcalorisch gas 
mengen met stikstof tot een kwaliteit die vergelijkbaar is met het laagcalorische Groningengas. 
Kwaliteitsconversie draagt op deze manier in toenemende mate bij om aan de vraag naar 
laagcalorisch gas te voldoen. De hoeveelheid geconverteerd hoogcalorisch gas is in 2018 met ruim 
13% gestegen van 286 TWh (25,8 miljard m3) in 2017 naar 324 TWh (28,9 miljard m3) in 2018. De 
hoeveelheid ingezette stikstof is gestegen van 1,85 miljard m3 naar 2,53 miljard m3 in 2018. Hiermee 
steeg de benuttingsgraad van onze stikstofinstallaties van 64% in 2017 naar 88% in 2018. 
 
Meer buitenlands hoog calorisch gas en LNG  
De hoeveelheid hoogcalorisch gas vanuit buitenlandse bronnen is flink gestegen ten opzichte van 
2017. Dat komt omdat er meer hoogcalorisch gas nodig was door een hogere inzet 
van kwaliteitsconversie en de productie van de hoogcalorische binnenlandse kleine velden is 
afgenomen. De aanvoer van hoogcalorische gas uit het buitenland is met 19% gestegen naar 
39,3 miljard m3 en de LNG-aanvoer is bijna verdrievoudigd naar 2,5 miljard m3. 
 
Pieklevering en noodlevering 
Pieklevering en noodlevering zijn twee belangrijke publieke taken van GTS voor de kleinverbruikers in 
Nederland. Pieklevering is aan de orde als de gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur lager is dan – 
9,0 °C. GTS zorgt voor alle voorzieningen op het gebied van gasinkoop, flexibiliteitsdiensten en 
gastransport op het landelijke gastransportnet die nodig zijn om vergunninghouders de pieklevering te 
laten verzorgen. In 2018 is er op 4 dagen sprake geweest van pieklevering waarbij aan huishoudens 
181.635 kWh aan gas is geleverd.  
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Noodlevering treedt in werking als een vergunninghouder geen aardgas kan leveren aan 
kleinverbruikers. In 2018 is dit evenals in 2017 niet nodig geweest. 
 
 
Ontwikkeling klantenorganisatie 

Om onze klanten goed te kunnen blijven bedienen en ook in de toekomst bij de beste TSO’s van 
Europa te kunnen blijven horen, willen we met onze dienstverlening voorzien in de behoeften van onze 
klanten, de business van onze klanten ondersteunen en inspelen op ontwikkelingen in de markt. We 
doen dit door contact te zoeken en het gesprek te voeren met onze klanten. Inzicht in ontwikkelingen 
in de markt die we van onze klanten en andere stakeholders tijdens diverse contactmomenten 
ontvangen zijn waardevol voor ons. Hiermee kunnen we onze dienstverlening nog beter af te 
stemmen op de klantbehoefte. We intensiveren daarom de interactie met marktpartijen. Via onder 
andere klantendagen en marktconsultaties zoeken wij de dialoog.  
 
In gesprek met klanten 
Via onder andere shippermeetings en marktconsultaties zoeken wij de dialoog. Het afgelopen jaar 
hebben wij naast een tweetal shippermeetings, meerdere marktconsultaties georganiseerd onder 
andere in het kader van een addendum op 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). We onderzoeken daarnaast de mogelijkheid en 
behoefte voor de introductie van usergroups voor onderwerpen die onze klanten belangrijk vinden.  
 
Door deze interactie willen we komen tot verbetering van onze producten en diensten. In 2018 heeft 
dit geleid tot de aanpassing van onze dienstverlening door onder andere de ontwikkeling van within-
day voor binnenlandse exit-capaciteit, uitbreiding van diversion mogelijkheden, het vergroten 
beschikbare korte termijn capaciteit en day-ahead capacity conversion.  
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
In oktober 2018 hebben wij het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hiermee 
toetsen wij onze prestatie bij onze klanten. GTS wordt gewaardeerd om de professionaliteit en de 
bereidheid mee te denken met de klant. Hieruit blijkt dat de gesprekken met de markt en ontwikkeling 
van het producten- en dienstenpakket aan de behoefte van onze klanten beantwoordt. 
 
We zijn er trots op dat de waardering van onze klanten in 2018 nog steeds hoog is. Shippers 
waarderen GTS met een 8,1 en de industriële klanten met een 7,7. Tevens wordt GTS ten opzichte 
van andere TSO's even goed of beter gewaardeerd.   
 
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 2018 hebben we géén klachten van shippers en van industriële aangeslotenen 
ontvangen. Vorig jaar waren dit 2 klachten van shippers en 1 klacht van een industrieel aangeslotene. 
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Ontwikkelingen in de markt 

TTF (gashandelsplaats in Nederland) 
De Nederlandse virtuele gashandelsplaats TTF (Title Transfer Facility) kende een goed jaar in 2018. 
TTF handhaafde zich daarin meer dan uitstekend als de meest toonaangevende liquide gashub van 
Europa. Dat is onder meer terug te zien in de Tradability Index van ICIS Heren. Deze index is een 
maat voor het gemak waarmee shippers gas kunnen kopen of verkopen. Als enige gashandelsplaats 
behaalde TTF de maximale score. En dat na kalenderjaar 2018 al voor de 14e keer op rij. 
 
In 2018 is er in Noordwest Europa meer gas verhandeld dan in 2017. TTF droeg daar flink aan bij met 
een verhandeld jaarvolume van 27.170 TWh. Beduidend meer dan het verhandeld volume in 
kalenderjaar 2017 (20.962 TWh). In 2018 overtrof TTF zelfs ruimschoots het record uit 2016 van 
21.468 TWh. Vergeleken met het volume aan binnenlands gastransport van 370 TWh is het TTF 
volume ruim 73 keer zo groot. 
Het fysieke volume dat via TTF door het netwerk van GTS stroomde, het netto TTF-volume, bedroeg in 
2018 564 TWh tegen 540 TWh in 2017. Net als in voorgaande jaren is daarmee het fysieke TTF-
volume groter dan de Nederlandse gasconsumptie van circa 400 TWh. 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 2018 opnieuw toegenomen tot 159 (was 151 in 2017). 
 
Op een gashandelsplaats wordt gas hoofdzakelijk verhandeld via twee routes:  

• Over-The-Counter (OTC) of 
• via een gasbeurs.  

De OTC-handel nam in 2018 sterk toe: van 15.592 TWh (in 2017) naar 21.250 TWh. Het via 
gasbeurzen verhandelde TTF-deel groeide van 5.370 TWh naar 5.920 TWh in 2018. Net als in 2017 
een stijging van 10% ten opzichte van 2017. 
 
TTF bouwde haar voorsprong als grootse gashandelsplaats van Europa daardoor het afgelopen jaar 
verder uit. In 2018 vond 57% van de Europese gashandel plaats op TTF, tegenover 48% in 2017. Dit 
bevestigt opnieuw dat de Nederlandse gasmarkt goed functioneert. 
 
Shipper veroorzaakt onbalans 
Eind vorig jaar heeft één van de klanten van GTS een hoeveelheid gas onttrokken en is vervolgens 
misleidend te werk gegaan bij de financiële afhandeling. GTS heeft daarvan aangifte gedaan en de 
licentie van deze klant ingetrokken. De precieze toedracht wordt onderzocht en er zijn maatregelen 
genomen om herhaling te voorkomen. Ook zijn er acties in gang gezet om deze schade te verhalen op 
de veroorzaker. 
 
Samenwerken in Europees verband 
Transmission System Operators (TSO's) werken samen op verschillende gebieden. Doel is het 
stimuleren van de ontwikkeling van een competitieve, leveringszekere en – steeds meer - duurzame 
Europese gasmarkt en om de marktliquiditeit te bevorderen. Deze samenwerking vindt onder andere 
plaats in ENTSOG. Dit is het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas, waar 
ook GTS en Gasunie Deutschland lid van zijn. Binnen ENTSOG werken de netbeheerders aan onder 
andere het opstellen en implementeren van Europese netwerkcodes, het tienjarig 
netontwikkelingsplan en het bevorderen van transparantie.  
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Op weg naar een betrouwbare en betaalbare CO2-neutrale energievoorziening, ziet ENTSOG dat  de 
bestaande infrastructuren (zowel gas als elektriciteit) een essentiële brug vormen voor de 
energietransitie. ENTSOG werkt daarom in het volgende netontwikkelingsplan intensiever samen met 
ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity) voor het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke scenario’s, die rekening houden met de klimaatdoelstellingen. De power-to-
gas technologie zal daarbij een sleutelrol spelen in de koppeling tussen beide infrastructuren. 
 
Met deze hybride aanpak blijven we onze infrastructuur zo goed mogelijk benutten en de waarde 
ervan behouden in een steeds internationaler wordende energiewereld. 
 
Marktintegratie 
Sinds 1 januari 2018 is de BBL-pijpleiding onderdeel van het TTF-marktgebied. Door het opheffen van 
het interconnectiepunt Julianadorp is er een directe koppeling ontstaan tussen de twee meest liquide 
hubs van Europa: TTF en NBP. Hierdoor kunnen shippers beter inspelen op arbitragekansen en wordt 
de liquiditeit op TTF bevorderd. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2019 ook fysieke flow van 
Engeland naar Nederland mogelijk zijn, als BBL Company haar project Reverse flow heeft afgerond. 
 
Overige grensoverschrijdende samenwerking 
Door gastransportdiensten te harmoniseren zijn de drempels voor (internationale) klanten zo laag 
mogelijk en wordt grensoverschrijdende gashandel bevorderd. Ook in 2018 hebben GTS en Gasunie 
Deutschland verder gewerkt aan het mede vormgeven van nieuwe Europese netwerkcodes, met name 
voor tariefstructuren. 
 
Op basis van vrijblijvende verzoeken van shippers zijn extra entrycapaciteit aan de grens tussen 
Rusland en GASPOOL en extra capaciteit aan de grens tussen GASPOOL en GTS richting Nederland 
geïdentificeerd. Eerste technische studies zijn achteraf uitgevoerd en de resultaten zijn gepubliceerd in 
het kader van het consultatieproces. De feedback van de shippers en andere marktdeelnemers zal 
worden geanalyseerd en de respectieve biedingsniveaus voor extra incrementele capaciteit zullen 
worden aangeboden binnen de aankomende veiling voor jaarlijkse capaciteit. 
 
Verder zijn GTS, Gasunie Deutschland en andere Duitse TSO's in 2017 begonnen met de 
samenwerking om "Virtual Interconnection Points" (VIP's) aan de Nederlandse Duitse grens te 
implementeren zoals vastgelegd in de NC CAM. Volgens NC CAM moesten de TSO’s moesten vóór 1 
november 2018 VIP's opstellen op grensoverschrijdende punten. Door juridische onzekerheden is de 
implementatie voor de VIP's aan de Nederlands-Duitse grens echter vertraagd en wordt nu begin 2020 
verwacht. 
 
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. Naast het veilen van grenscapaciteit biedt GTS op PRISMA ook het merendeel van de 
binnenlandse entry- en exit-capaciteit aan.  
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Resultaten energietransitie 

Het Nederlandse energiebeleid is gericht op het realiseren van een CO2 neutrale energievoorziening in 
2050. Vanuit GTS leveren we met onze infrastructuur, onze kennis en ervaring blijvend toegevoegde 
waarde aan de energievoorziening van de toekomst. We werken met veel partijen samen om 
duurzame, betaalbare en betrouwbare oplossingen te realiseren. Dit doen we door het ontwikkelen 
van een lange termijn visie en door het nemen van en bijdragen aan initiatieven. 
 
Klimaatakkoord 
Aan de Klimaattafels wordt met een groot aantal partijen toegewerkt naar een toekomstbesteding 
klimaatbeleid, dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 terugdringt met minstens 49% en zo mogelijk 
55% ten opzichte van 1990. Hiervoor hebben we samen met andere partijen verschillende voorstellen 
ingebracht. Zoals een programma groen gas met 2 miljard kubieke meter voor de gebouwde 
omgeving in 2030, afspraken over de opschaling van waterstof en een voorstel voor een periodieke 
integrale infrastructuurverkenning met TenneT en andere netbeheerders. 
De komende tijd brengen we in kaart wat nodig is om een deel van onze infrastructuur geschikt te 
maken voor een waterstofnetwerk. Daarnaast onderzoeken we andere opties van transport van 
duurzame gassen, zoals het bijmengen van waterstof in aardgas. 
 
Groen gas 
Het potentieel van groen gas in Nederland is substantieel: minimaal 1 miljard in 2023 en 3 miljard 
kubieke meter in 2030. Met een investering van 300 miljoen euro in de gasnetwerken kunnen de 
netbeheerders in 2030 de invoeding van deze 3 miljard kubieke meter groen gas mogelijk maken. Wij 
zijn samen met de regionale netbeheerders bereid deze investering te doen. We werken samen aan 
één groen gas desk en hanteren een gezamenlijk afwegingskader voor het realiseren van de overall 
beste oplossing voor invoeding. Naast één bestaand punt voor de invoeding van groen gas op ons 
netwerk realiseren we nu vier nieuwe. Verder nemen we in de zomer van 2019 in Drenthe onze 
eerste groen gas booster in gebruik, hiermee wordt groen gas vanuit het regionale netwerk in ons 
landelijke net ingevoed. 
 
Op verzoek van een aantal biogasproducenten onderzoeken we of de GZI leiding van Emmen naar 
Ommen kan worden ingezet als biogas verzamelleiding. Mogelijk kunnen we dit gas op termijn in 
Ommen bijmengen tot on-spec gas. Een interessant en efficiënt concept van groen gas invoeding.  
 
Met 1 miljard kubieke meter groen gas kunnen ruim 2 miljoen woningen met een hybride 
warmtepomp van warmte worden voorzien. We hebben de uitrol van de hybride warmtepomp 
gestimuleerd, onder andere door een impuls te geven aan de ontwikkeling van een landelijk 
opleidingsprogramma duurzame warmtetechnieken voor installateurs. Minister Wiebes heeft in juni het 
eerste opleidingscentrum in Groningen geopend. Landelijk komen er zeven opleidingscentra, die 
inmiddels grotendeels zijn gestart. 
 
Waterstof 
In november is de 12 kilometer lange waterstofleiding van Gasunie tussen chemiebedrijf Dow Benelux 
en kunstmestproducent Yara in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande 
hoofdtransportleiding geschikt is gemaakt voor het transport van waterstof. In mei 2018 is deze 
leiding overgedragen aan Gasunie Waterstof Services B.V.  
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Hiermee zijn de activiteit en de bijbehorende gastransportleiding overgedragen en daarmee buiten het 
kader van de wettelijke taken van GTS gebracht. 
 
Integrale infrastructuurverkenning 
Infrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol. Het is de sleutel voor een succesvolle en 
efficiënte energietransitie. Wij hebben samen met TenneT een verkenning gedaan van de ontwikkeling 
van infrastructuur voor gas en elektriciteit in Nederland en Duitsland in 2050: de Infrastructure 
Outlook 2050. Voor verschillende scenario’s van het Net van de Toekomst hebben we de 
consequenties voor de energienetwerken in beeld gebracht. Uit de Verkenning blijkt dat voor een 
duurzame energievoorziening verdere systeemintegratie tussen het elektriciteit- en gasnet nodig is. 
Daarbij zal waterstof naar verwachting een essentiële rol vervullen om de toekomstige 
energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Als landelijk netbeheerders zoeken we de 
samenwerking met de andere netbeheerders om periodiek een integrale infrastructuurverkenning uit 
te voeren. 
 
 
Ontwikkelingen regulering 

Reguleringsmethodiek 
Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt de toegestane omzet van GTS en 
daarmee de hoogte van de tarieven, aan de hand van het methodebesluit. Het methodebesluit 
beschrijft de wijze waarop GTS haar efficiënte kosten gedurende een reguleringsperiode mag 
terugverdienen en de regels en parameters die daarbij gelden.  
 
Begin dit jaar heeft ACM een nieuwe methodebesluit genomen waarin de hoogte van het toegestane 
rendement (WACC) en de jaarlijkse productiviteitsverbetering is aangepast. De reden voor deze 
aanpassingen is het beroep van GTS bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de 
oorspronkelijke hoogte van deze parameters. Het CBb heeft GTS in dit beroep in het gelijk gesteld, 
waarna ACM een nieuw methodebesluit heeft genomen. Op basis van dit nieuwe methodebesluit stelt 
ACM de toegestane inkomsten van GTS in de huidige reguleringsperiode (2017-2021) op een hoger 
niveau vast. Deze toename in toegestane inkomsten wordt via de toekomstige tarieven verrekend.  
  
ACM is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het methodebesluit voor de volgende 
reguleringsperiode die begint in 2022. Onderdeel van die voorbereidingen is een onderzoek naar de 
benutting van het gastransportnetwerk en de ontwikkeling van de transporttarieven van GTS in de 
komende decennia. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen in het volgende 
methodebesluit. Naar verwachting zal ACM ook in een volgend methodebesluit gebruik maken een 
vergelijking van de kostenefficiëntie van GTS met die van andere Europese gastransportbedrijven 
(kostenbenchmark). 
 
Tariefbesluit 
Het tarievenbesluit 2020 wordt in mei 2019 gepubliceerd door ACM. Dit tarievenbesluit gaat uit van 
een hernieuwde tarievenstructuur, die voortvloeituit de Europese netwerk code betreffende 
geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas. Hierover is eind vorig jaar een sector brede 
overeenkomst gesloten tussen ACM, GTS en marktpartijen. 
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Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) 
De Wet VEt is op 1 juli 2018 van kracht gegaan met voor een groot aantal wetsonderdelen een 
ingangsdatum van 1 januari 2019. Voor enkele wetsonderdelen gelden daarnaast 
overgangsbepalingen. Belangrijke wijzigingen van Wet VEt voor GTS zijn: 

• de aansluitingstaak komt per 2020 weer terug bij GTS en  
• ACM en het ministerie van EZK tweejaarlijks een investeringsplan moeten toetsen dan wel 

moeten goedkeuren.  
Daarnaast beperkt Wet VEt de activiteiten van GTS tot alleen de werkzaamheden die nodig zijn voor 
een goede uitvoering van haar wettelijke taken. Tegelijkertijd heeft de Wet VEt tot doel om ruimte te 
creëren om via tijdelijke taken additionele activiteiten uit te voeren en om via experimenten 
ontheffingen voor bepaalde wetsartikelen te verkrijgen. 
 
 
Risicomanagement 

Eind 2017 heeft een strategische risicoanalyse plaatsgevonden 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 
 
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. 
 
 
De Directie 
 
 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers, 
 
26 februari 2019  
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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 

  31 dec. 
2018 

  31 dec. 
2017 

herzien* 
Activa 

     

Vaste activa 
     

- materiële vaste activa 2  6.530,7  5.354,7   
 

 
 

 

- financiële vaste activa 
 

 
   

-      uitgestelde belasting vorderingen 4 399,3 
 

339,8 
 

-      overige financiele vaste activa 3 0,1 
 

0,1 
 

  
  

 
  

 
   

399,4 
 

339,9 
Vlottende activa 

     

- vorderingen op handelsdebiteuren 5 
 

117,9 
 

90,9    
  

 
  

Totaal 
  

7.048,0 
 

5.785,5       
      

Passiva 
     

Eigen vermogen 
     

- geplaatst kapitaal 7 2,0 
 

1,0 
 

- agio 8 1.733,7 
 

1.199,3 
 

- herwaarderingsreserve 9 1.743,6 
 

1.405,0 
 

- overige reserves 10 -282,3 
 

-63,4 
 

- resultaat boekjaar 11 143,1 
 

158,5 
 

  
  

 
  

 

   
3.340,1 

 
2.700,4       

Voorzieningen 12 
 

50,1 
 

12,6       

Langlopende verplichtingen 
     

- schulden aan groepsmaatschappijen 13 
 

3.639,6 
 

3.054,2 
- Langlopende contractverplichting 16 

 
17,8 

 
17,9       

Kortlopende verplichtingen 
     

- Kortlopende contractverplichting 16 
 

0,4 
 

0,4       
   

  
 

  
Totaal 

  
7.048,0 

 
5.785,5 

            

 
*) Aangepaste openingsbalans vanwege implementatie van RJ uiting 2018-6 “Mogelijkheid om opbrengsten en 

gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving”. 
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Winst-en-verliesrekening over het boekjaar 

 
In miljoenen euro’s 

Nadere 
toelichting 

  2018   2017 
herzien* 

      

Netto omzet 16 924,9  925,5  
Overige bedrijfsopbrengsten 

 
6,5  33,2    

   
 

  
Som der bedrijfsopbrengsten 

  
931,4 

 
958,7       

      
Overige bedrijfslasten 17 -488,5 

 
-457,8 

 

Afschrijvingskosten 2 -246,4 
 

-205,3 
 

  
  

 
  

 

Totale lasten 
 

  -734,9   -663,1    
  

 
  

Bedrijfsresultaat 
  

196,5 
 

295,6       

Financieringsbaten- en lasten 
  

-85,2 
 

-84,2    
  

 
  

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening 
vóór belastingen 

  
111,3 

 
211,4 

      

Belastingen 
  

31,8 
 

-52,9    
  

 
  

Resultaat ná belastingen 
  

143,1 
 

158,5 
            

 
*) Aangepaste vergelijkende cijfers vanwege implementatie van RJ uiting 2018-6 “Mogelijkheid om opbrengsten en 

gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving”. 
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Toelichting op de financiële overzichten 

Opmaken en vaststellen van de jaarrekening 
De jaarrekening 2018 is opgemaakt door de Directie op 26 februari 2019. De opgemaakte 
jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
1 maart 2019. 
 
 
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. 
 
Op 2 januari 2018 is Gasunie Transport Services B.V. gefuseerd met Gasunie Grid Services B.V. (GGS 
B.V.) in de zin van Titel 7 Boek 2 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 
januari 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. De kosten van de 
fusie bedroegen circa € 270 duizend. 
 
Gasunie Transportservices B.V. zet de werkzaamheden van Gasunie Grid Services B.V. op dezelfde 
wijze voort; Gasunie Transportservices B.V. is en blijft de beheerder van het landelijke 
gastransportnet. 
 
Gasunie Transport Services B.V. neemt als landelijk netbeheerder diensten af van de N.V. Nederlandse 
Gasunie. Gasunie Transport Services B.V. en 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. 
 
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 Gasunie Transport Services B.V. worden gehouden door 
de N.V. Nederlandse Gasunie. 
 
 
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 geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. 
 
  
Vergelijk met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en 
schattingswijzigingen die zien op de implementatie van RJ uiting 2018-6 “Mogelijkheid om 
opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving”. 
 
 
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. In het 
kader van RJ uiting 2018-6 spelen oordelen en schattingen een rol bij de waardering van 
contractverplichtingen bij het bepalen van de resterende looptijd en de diensten die de onderneming 
nog dient te leveren voor het voldoen van de prestatieverplichtingen. 
 
Indien relevant, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
In 2018 is de schatting van de resterende levensduur van een aantal specifieke activa aangepast. 
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Vaste Activa onder de Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling. 
 
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 
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bijzondere waardeveranderingen. Hiertoe zijn aannames gedaan over de levensduur, restwaarde en 
toekomstige kasstromen van voornamelijk de transportleidingen. 
 
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 12 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. N.V. Nederlandse Gasunie heeft als statutaire zetel Groningen. 
 
 
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 voor zover het overheidsbijdragen of andere niet- capaciteit 
gerelateerde bijdragen betreft. Klantbijdragen voor investeringen die gerelateerd zijn aan 
transportcapaciteit worden contractverplichting gewaardeerd op de balans en vallen over de 
levensduur van het bijbehorende actief vrij in de omzet. 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 
tot het wijzigen van de resterende afschrijvingstermijn van deze installaties waarbij deze installaties 
worden afgeschreven tot het moment van buitengebruikstelling. Deze wijziging is per 1 januari 2018 
doorgevoerd. 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 
(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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Activering van rentelasten 
Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het 
een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te 
activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de 
vervaardiging opgenomen leningen en op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet 
specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en 
periode van vervaardiging. 
 
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. 
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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. 
 
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 bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

  
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. 
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Langlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar alsmede de binnen een 
jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende verplichtingen. Langlopende schulden worden 
bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
 
Vanwege de implementatie van RJ uiting 2018-6 “Mogelijkheid om opbrengsten en gerelateerde 
kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving” vallen vanaf 1 
januari 2018 ook de contractverplichtingen samenhangend met een vooruitbetaling door klanten 
onder deze post.  
 
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. 
 
 
Operational lease 
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en 
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten 
worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over 
de looptijd van het contract. 
 
 
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. 
 
 
Resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
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Netto-omzet 
Onder ‘netto-omzet’ wordt verstaan de netto omzet 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. 
 
GTS levert diensten op het gebied van gastransport aanverwante diensten. Deze diensten worden 
aangeboden als capaciteitsdiensten. Hierbij verwerven klanten het recht om voor een vooraf 
overeengekomen periode (dag, maand jaar) gebruik te maken van vooraf overeengekomen 
capaciteiten. 
 
GTS beschouwt de dienst als geleverd en verantwoordt de omzet over het verloop van de 
tijd. De facturering en betaling geschiedt op maandbasis. GTS ontvangt geen vergoeding 
van afnemers anders dan gebaseerd op de vooraf overeengekomen tarieven en capaciteiten. 
Gelet op de verantwoording van de omzet over het verloop van de tijd, past vennootschap 
de bepalingen van IFRS 15.121 toe voor wat betreft de toelichting over nog te leveren 
diensten. 

De tarieven voor de diensten van GTS worden vastgesteld door de onafhankelijke 
toezichthouder. Er worden geen kortingen toegepast. Vooruitbetalingen in de vorm van 
investeringsbijdragen van shippers van worden verrekend in de toegekende opbrengsten 
over de gehele looptijd van het contract.  

In het geval een vooruitbetaling of korting een significante financieringscomponent bevat, 
wordt de hoogte van deze component bepaald op basis van een schatting van de relevante 
interest voet. 

 

Implementatie RJ uiting 2018.6 
De vennootschap maakt gebruik van de mogelijkheid die RJ uiting 2018.6 biedt om opbrengsten en 
gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken. Hierbij is deze richtlijn geïmplementeerd 
volgens de retrospectieve methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de bepaling om contracten die 
zijn afgelopen vóór 1 januari 2017 buiten beschouwing te laten. 
 
De vennootschap heeft in het kader van de implementatie van IFRS 15 een analyse gemaakt van haar 
lopende contracten met afnemers en hierbij aandacht besteed aan de contractvoorwaarden, de 
tariefstructuren, de looptijd van de contracten en eventuele bijzondere bepalingen. Doel van deze 
analyse was te bepalen of IFRS 15 invloed heeft op de waardering van haar contracten en of 
eventuele kortingen, vooruitbetalingen of vooruit geleverde diensten leiden tot nieuwe contractactiva 
of -passiva. 
 
Implementatie van IFRS 15 leidt niet tot een aanpassing in de waardering of verwerking van de 
reguliere transport- en opslagcontracten. Wel zijn vooruitbetalingen geïdentificeerd die vóór 1 januari 
2018 zijn aangegaan en die hebben geleid tot een aanpassing van de openingsbalans op 1 januari 
2018. Deze aanpassingen zijn in onderstaande tabel weergegeven: 
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In miljoenen euro's 31 dec. 2017 
Retrospectieve 

toepassing IFRS 
15 

 1 jan. 2018 

    

Materiele vaste activa 5.336,4 18,3 5.354,7 

Totaal wijziging activa 
 

18,3 
 

 
   

Langlopende 
contractverplichting  -  17,9 17,9 

Kortlopende verplichtingen - 0,4 0,4 

Totaal wijziging passiva 
 

18,3 
 

        

    

In miljoenen euro's 31 dec. 2016 
Retrospectieve 

toepassing IFRS 
15 

1 jan. 2017 

    

Materiele vaste activa 5.324,4 18,7 5.343,1 

Totaal wijziging activa 
 

18,7 
 

 
   

Langlopende 
contractverplichting  -  18,3 18,3 

Kortlopende verplichtingen - 0,4 0,4 

Totaal wijziging passiva 
 

18,7 
 

        

 
De vergelijkende cijfers in de resultatenrekening over 2017 zijn als volgt aangepast: 
 

 
2017 

effect 
implementatie 

IFRS 15 

2017 na 
implementatie 

IFRS 15 
Netto omzet 924,5 1,0 925,5 
Afschrijvingskosten -204,9 -0,4 -205,3 
Financieringsbaten- en lasten -83,6 -0,6 -84,2 

Resultaat vóór belastingen 211,4 - 211,4 

        
 
 
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. 
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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. 
 
 
Vennootschapsbelasting 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde 
van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
 
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  
 
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. 
 
Het management heeft geconcludeerd dat er ultimo 2018 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 Boekwaarde 

per 1 jan. 
2018 

Fusie  
GGS B.V. 

Investe- 
ringen 

Desinveste- 
ringen 

Afschrij- 
vingen 

Boekwaarde 
per 31 dec. 

2018        

Bedrijfsgebouwen en 
terreinen 

121,8 - 17,4 - -8,2 131,0 

Compressorstations 634,2 - -0,7 -0,1 -44,4 589,0 
Installaties 481,9 342,8 35,6 -1,1 -55,2 804,0 
Hoofdtransportleidingen 
c.a. 

3.841,5 - 16,8 -0,9 -82,4 3.775,0 

Regionale 
transportleidingen c.a. 

- 827,4 81,5 -2,0 -24,0 882,9 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

129,8 1,5 139,6 -0,1 -32,2 238,6 

Vaste bedrijfsmiddelen 
in uitvoering 

145,5 46,0 -81,3 - - 110,2 
 

            
Totaal voor boekjaar 
2018 

5.354,7 1.217,7 208,9 -4,2 -246,4 6.530,7 
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In miljoenen euro’s Boekwaarde 
per 1 jan. 

2017 

Fusie 
Peakshaver 

Investe-
ringen 

Desinveste-
ringen 

Afschrij-
vingen 

Boekwaarde 
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. 

3.912,5 0,0 13,0 -0,3 -83,7 3.841,5 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

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

Vaste bedrijfsmiddelen 
in uitvoering 

105,9 3,5 36,1 - - 145,5 
 

            

Totaal voor boekjaar 
2017 

5.343,1 105,8 112,7 -1,5 -205,4 5.354,7 

               
      

 
 

In € miljoenen 
Aanschafwaar
de per 31 dec. 

2018 

Cumulatieve 
afschrijvingen *) 
per 31 dec. 2018 

Aanschafwaarde 
per 31 dec. 2017 

(incl. GGS) 

Cumulatieve 
afschrijvingen*)  
per 31 dec. 2017 

(incl. GGS) 

     

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 231,5  -100,5  214,4                      -92,6  

Compressorstations 1.063,0  -474,0  1.065,4  -431,2  
Installaties 1.519,4  -715,4  1.492,6  -667,9  

Hoofdtransportleidingen c.a. 5.332,2  -1.557,4  5.332,3  -1.490.7  

Regionale transportleidingen c.a. 1.194,6  - 311,6  1.119,0  -291,6 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 613,3   - 374,6  480,1  -348,8  

Vaste bedrijfsmiddelen in 
uitvoering 110,2  -    191,4  -  

        

Totaal 10.064,2                   -3.533,5  9.895,2  -3.322,8  
     

*) Inclusief bijzondere waardeverminderingen 
 
 
3. Overige financiële vaste activa 
 
Overige kapitaalbelangen 
Gasunie Transport Services B.V. heeft ultimo 2018 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. 
 



35 
 

Gasunie Transport Services B.V. heeft ultimo 2018 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 2018 is geen dividend ontvangen van PRISMA European Capacity Platform GmbH (2017: € 9,1 
duizend). 
 
De mutaties in de overige kapitaalbelangen zijn als volgt: 
 
In € duizenden 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 61,4 61,4 

   

Stand per 31 december 

 

61,4 61,4 

 
 
4. Uitgestelde belasting vorderingen 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met 
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen 
worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd. 
 
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 31 dec. 2018 31 dec. 2017 

   
Door de Staat betaalde koopsom 1.141,2 1.148,6 
Materiële vaste activa -741,9 -808,8 

     

Totaal 399,3 339,8 

 
Van de uitgestelde belastingvordering heeft € 375,0 miljoen (2017: € 312,8 miljoen) een looptijd van 
meer dan 1 jaar. 
 
De wijziging in de uitgestelde belastingen hangen samen met de fusie met GGS BV en de verlaging 
van het tarief voor de vennootschapsbelasting vanaf 2020. 
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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.  
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 2018 2017 

   

Stand per 1 januari 339,8 359,3 
   

Fusie GGS B.V. 163,5 - 
Fusie Peakshaver - -2,8 

Mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening 34,5 -16,7 

Mutaties verwerkt in het Eigen Vermogen -138,5 - 

     

Stand per 31 december 399,3 339,8 
      

 
 
De mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt te specificeren: 
 
In miljoenen euro’s 31 dec. 2018 31 dec. 2017 

   
Door de Staat betaalde koopsom - 52,9 - 42,5 

Materiële vaste activa 87,4 25,8 

   

Totaal 

 

34,5 - 16,7 
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5. Vorderingen 
De vorderingen ultimo 2018 en 2017 bestonden volledig uit handelsdebiteuren en bedroegen ultimo 
2018 € 117,9 mln. (2017: € 90,9 miljoen). 
 
In de vorderingen op handelsdebiteuren is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Deze 
bedroeg ultimo 2018 16,1 miljoen (ultimo 2017 € 1,1 miljoen). De mutaties in de voorziening zijn in 
de navolgende tabel weergegeven: 
 
In € miljoenen 2018 2017 

   
Stand per 1 januari 1,1 1,1 
Toevoegingen 16,1 - 
Aanwendingen -1,1 - 

Stand per 31 december 16,1 1,1 

De toevoeging wordt veroorzaakt doordat een shipper onjuist heeft gehandeld bij het verhandelen 
van gas in het transportsysteem waarbij deze klant misleidend te werk is gegaan bij de financiële 
afhandeling. GTS heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 
 
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. 
 
 
7. Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 5,0 miljoen, bestaande uit 5 miljoen normale aandelen van 
elk € 1,00. Hiervan zijn 1 miljoen aandelen geplaatst en volgestort. 
 
Het maatschappelijk kapitaal van Gasunie Grid Services B.V. bedroeg op 1 januari 2018 € 5,0 miljoen, 
bestaande uit 2,5 miljoen aandelen A van elk € 1,00 en 2,5 miljoen aandelen B van elk € 1,00. De 
aandelen A betroffen stemrechtloze aandelen en werden gehouden door N.V. Nederlandse Gasunie. De 
aandelen B betroffen winstrechtloze aandelen en werden gehouden door Gasunie Transport Services  
B.V. Op 1 januari 2018 waren 1,0 miljoen aandelen A geplaatst en volgestort en was 1 aandeel B 
geplaatst en volgestort.  
Het maatschappelijk kapitaal van Gasunie Transport Services B.V. bedraagt ultimo 2018 € 10,0 
miljoen, bestaande uit 10 miljoen aandelen waarvan 2.000.001 aandelen zijn geplaatst en volgestort. 
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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 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 1.199,3 1.012,1    

Fusie GGS B.V. 1.029,3 - 
   

Fusie Peakshaver B.V. - 21,4 
 

  

Omzetting in lening -600,0 - 
 

  

Omzetting overige reserves naar agio 105,1 165,8    

Stand per 31 december 1.733,7 1.199,3 
   

 
 
9. Herwaarderingsreserve 
De mutaties in de herwaarderingsreserve zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 1.405,0 1.443,0    

Fusie GGS B.V. 295,7 -    

Fusie Gasunie Peakshaver B.V. - 9,7    

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering -52,3 -47,7    

Wijziging in tarief voor de vennootschapsbelasting 95,2 -  
    

Stand per 31 december 1.743,6 1.405,0 

 
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 2018 2017    

Stand per 1 januari -63,4 162,9 

Fusie GGS B.V. 9,8 - 

Fusie Gasunie Peakshaver B.V. - 4,8 
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar (incl. GGS B.V.) - -1,9 
Omzetting in agioreserve 53,6 -165,8 
Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering 52,3 47,7 
Wijziging in tarief voor de vennootschapsbelasting -233,6 - 

 
-181,3 47,7    

Dividenduitkering lopend boekjaar -101,0 -111,1  
    

 -282,3 -63,4    

 
 
11. Resultaat boekjaar 
De mutaties in het resultaat boekjaar zijn als volgt: 
 
In miljoenen euro’s 2018 2017 

   
Stand per 1 januari 158,5 -/- 11,3 

   
Resultaat fusie Gasunie Grid Services B.V. 0,1 - 
Resultaat fusie Gasunie Peakshaver B.V. - 9,4 
Verwerking resultaat voorgaand boekjaar (incl. Peakshaver/GGS) -158,6 1,9 
Resultaat over het boekjaar 143,1 158,5 

     

Stand per 31 december 143,1 158,5 

 
Uitgekeerd en voorgesteld dividend 
De Directie stelt voor om van de winst over 2018 € 42,1 miljoen toe te voegen aan de ‘overige 
reserves’ en € 101,0 miljoen aan de aandeelhouder uit te keren. Dit laatste bedrag is als interim 
dividend uitgekeerd in 2018. Het voorstel winstbestemming is niet verwerkt in de balans per 31 
december 2018 en de toelichting. 
 
De winst van Gasunie Transport Services B.V. over 2017 bedroeg € 158,5 miljoen. Er is door Gasunie 
Transport Services B.V. in 2017 € 111,1 aan dividend uitgekeerd. Het resultaat van Gasunie Grid 
Services B.V. over 2017 bedroeg € 0,1 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 2018 2017 
   
Stand per 1 januari 12,6 12,4  

  
Fusie GGS B.V. 45,3 -  

  
Toevoegingen inclusief oprenting 1,0 -  

  
Aanwending -8,8 0,2  

  
Stand per 31 december  50,1 12,6 

    

 
Het kortlopend deel van de voorziening voor opruimingskosten en saneringen bedraagt ultimo 2018 
€ 13,9 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. Naar verwachting is het programma in 2023 afgerond. 
 
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 
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bedraagt de gewogen gemiddelde rentekostenvoet van de lange leningenportefeuille van de N.V. 
Nederlandse Gasunie met een opslag van 12,5 basispunten.  
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 2018 2017 
Stand per 1 januari 3.054,1 3.207,7  

  
Opgenomen gelden 585,5 - 
Aflossingen  - -153,5  

    

Stand per 31 december  3.639,6 3.054,2 

    

 
Het gewogen gemiddelde effectieve rentepercentage van de langlopende lening bedroeg per 
balansdatum 2,6 % (2017: 2,4%). 
 
 
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 2018 en 2017 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. 2018   31 dec. 2017 

 Aantal Waarde  Aantal Waarde 
      

Bankgaranties 37 76,8  27 73,4 

Deposits 97 36,4  72 30,1 
Sureties 4 13,4  7 30,2 
Parent Company 
garanties 27 125,1  21 123,7 

Letters of 
awareness 12 235,2  6 167,4 

  177 486,9   133 424,8 

      

 
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 2018   2017 

 Boekwaarde Reële waarde  Boekwaarde Reële waarde 

      

Langlopende schulden aan 
groepsmaatschappijen         3.639,6         4.076,2   3.054,2 3.577,1 

            

 
Verstrekte garantiestellingen 
De vennootschap heeft een garantiestelling van € 0,8 miljoen afgegeven ten behoeve van Energie 
Data Services Nederland (EDSN) B.V. 
 
 
15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Investeringsverplichtingen 
Ultimo 2018 heeft Gasunie Transport Services B.V. voor € 274 miljoen niet in de balans opgenomen 
verplichtingen inzake investeringsprojecten tegen € 49 miljoen in 2017. De toename wordt met name 
veroorzaakt door geplande investeringen in de stikstoffabriek. 
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Leaseverplichtingen 
Gasunie Transport Services B.V. heeft volgende de leaseverplichtingen: 
 

Looptijd Verplichting per 
31 december 2018   Verplichting per 31 

december 2017 

     
0 – 1 jaar 7,8  1,7 
1 – 5 jaar 31,6  10,5 
> 5 jaar 45,8  78,2 

 85,2  90,4 

        
 
De verplichtingen hebben betrekking op de huur van een bedrijfsterrein en de huur van installaties 
voor stikstofproductie. De wijziging wordt met name veroorzaakt door een herbeoordeling van de 
leaseverplichtingen als gevolg van de analyse voor de implementatie van IFRS 16 vanaf 2019. 
 
De leasevergoedingen zijn gebaseerd op de overeengekomen, geïndexeerde jaartarieven voor het 
bedrijfsterrein en de installaties. De huurovereenkomst voor het terrein loopt tot 2048, die voor de 
installaties tot 2023. De werkelijke huurkosten over 2018 bedroegen € 7,8 miljoen (2017: € 1,6 
miljoen).  
 
Kredietfaciliteit 
De vennootschap heeft een kredietfaciliteit van € 10 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 
 
Contractverplichtingen 
De vennootschap heeft in het kader van de toepassing van RJ uiting 2018-6 inzake “Mogelijkheid om 
opbrengsten en gerelateerde kosten conform IFRS 15 te verwerken onder de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving” een analyse gemaakt van haar lopende contracten met afnemers en hierbij 
aandacht besteed aan de contractvoorwaarden, de tariefstructuren, de looptijd van de contracten en 
eventuele bijzondere bepalingen.  
 
Deze analyse leidt tot het opnemen van een contractverplichting. In onderstaande tabel is het verloop 
van deze verplichting weergegeven. Voor een verdere toelichting op de verwerking van opbrengsten 
conform IFRS 15 verwijzen wij naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 
 
In miljoenen euro’s 2018 2017    

Stand per 1 januari 18,3 18,7    

Geleverde diensten verantwoord als omzet -1,0 -1,0 
Oprenting verplichting 0,6 0,6 
Toevoegingen 0,3 -    

Stand per 31 december 18,1 18,3 

 
Het kortlopende deel van de contractverplichting bedroeg op balansdatum € 0,4 miljoen (2017: € 0,4 
miljoen). Het restant heeft een looptijd tot 2069. De toevoeging in 2018 betreft een klantbijdrage voor 
een gasontvangststation. 
 
 
17. Overige bedrijfslasten 
 
In miljoenen euro’s 2018 2017 

   
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten -352,9 -149,4 
Kosten van netwerkbeheer -124,8 -305,3 
Overige bedrijfskosten -10,8 -3,1 

     

Totaal overige bedrijfslasten -488,5 -457,8 

 
De wijziging in de kostenniveaus van 2017 naar 2018 is het gevolg van de fusie tussen Gasunie 
Transport Services B.V. en Gasunie Grid Services B.V. per 2 januari 2018. 
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18. Financieringsbaten en -lasten 
 
In miljoenen euro’s 2018 2017 

   
Rentelasten -83,1 -83,4 
Overige financieringslasten -2,1 -0,8 

Totaal financieringsbaten en -lasten -85,2 -84,2 

 
De overige financieringslasten betreffen oprenting van voorzieningen en contractverplichtingen. 
 
De rentelasten van de langlopende lening bedragen € 84,6 miljoen (2017: € 85,9 miljoen). Van de 
rentelasten is in 2018 in totaal € 1,4 miljoen (2017: € 2,4 miljoen) geactiveerd rekening houdend met 
een gewogen gemiddelde rentevoet van 2,5% (2017: 2,7%). 
 
 
19. Belastingen 
De belastinglast over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende 
componenten: 
 
In miljoenen euro’s 2018 2017  

  
Verschuldigd over het boekjaar -2,8 -36,1  

  
Verschuldigd over voorgaande jaren 0,1 0,0  

  
Mutatie in uitgestelde belastingen 34,5 -16,8  

    

Totale belastinglast 31,8 -52,9 

 
De mutaties in de belastingen hangen samen met de wijziging in het tarief voor de 
vennootschapsbelasting vanaf 2020. 
 
De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief voor de 
jaarrekening is als volgt: 
  
In procenten 2018 2017 
   

Winst-en-verliesrekening   

Toepasselijk belastingtarief Nederland 25,0 25,0 

Overige verschillen - - 
   

Effectief tarief 25,0 25,0 
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Uitgestelde belastingen   
Toepasselijk tarief (voor volgende boekjaren) 25,0 - 20,5* 25,0 

Effectief tarief (voor volgende boekjaren) 25,0 - 20,5* 25,0 
   

* Vanaf 2019 tot 2021 zal dit tarief stapsgewijs dalen van 25,0% naar 20,5% 
 
 
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 2018 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. 
 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Gasunie Transport 
Services B.V of N.V. Nederlandse Gasunie en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
 
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. De 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 2018 circa € 596 miljoen (2017: circa € 
358 miljoen) en heeft voor circa € 209 miljoen (2017: circa € 114 miljoen) betrekking op de 
investeringen in het gastransportnet en voor circa € 387miljoen (2017: circa € 244 miljoen) op 
operationele kosten. 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. 
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Naast deze overeenkomsten heeft Gasunie Transport Services een leningfaciliteit bij N.V. Nederlandse 
Gasunie met een omvang van maximaal € 6,0 miljard. De looptijd van deze faciliteit eindigt op 31 
december 2029 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. De opgenomen lening bedraagt eind 2018   
€ 3,6 miljard. 
 
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. 
 
De overige dienstverlening door verbonden partijen vindt plaats op zakelijke gronden. De omvang van 
deze dienstverlening in 2018 door EnergyStock B.V. bedraagt circa € 26 miljoen (2017: € 26 miljoen). 
Hiervoor is één overeenkomst afgesloten.  
 
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 10c) 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. 
 
 
25. Voorstel resultaatbestemming 
De Directie stelt voor om van de winst over 2018 € 42,1 miljoen toe te voegen aan de ‘overige 
reserves’ en € 101,0 miljoen aan de aandeelhouder uit te keren. Dit laatste bedrag is als interim-
dividend uitgekeerd in 2018. 
 
 
26. Gebeurtenissen na balansdatum 
Bij uitspraak van 24 juli 2018 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is het Methodebesluit 
voor GTS vernietigd. Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit GTS 2017-2021 
vastgesteld. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de frontier shift. De wijziging van de 
WACC zal naar verwachting van het management beperkt impact hebben. Tegen het besluit is beroep 
mogelijk door belanghebbenden waaronder netbeheerders en klanten van GTS. 
 
De Directie, 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers 
 
Groningen, 26 februari 2019 



49 
 

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 2018  
 
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 2018 en van het 
resultaat over 2018 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 2018 Gasunie Transport Services B.V. te 
Groningen (‘de vennootschap’) gecontroleerd. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2018; 
• de winst-en-verliesrekening over 2018; en 
• de toelichting met 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, 28 februari 2019 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

  

drs. W.A. Schouten RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 
van Gasunie Transport Services B.V.  
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 
 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de vennootschap. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 
kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 



54 
 

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 1c 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. 

 
 
Onderstaand zijn de BFBN ratio’s over 2018 weergegeven: 
 
 Norm GTS 
Ratio A minimaal  1,7 2,34 
Ratio B minimaal  2,5 6,94 
Ratio C minimaal  0,11 0,13 
Ratio D maximaal 0,7 0,53 

 
 
 
 
 






