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Management 
 
Drs. B.J. Hoevers, Algemeen Directeur 
Drs. H.B. Botter RC, Manager Commerce & Regulation 
Drs. A.F. Elzinga RC, Manager Finance & Control 
Ir. R.W.J. Zanting, Manager Gastransport & interim Manager Network Development 
Mr. Drs. D.L. Zelhorst, Manager Asset Management 
 
Vanaf 1 januari tot 28 februari 2017 was Drs. A.J. Krist Algemeen Directeur en zij is per 28 februari uit 
dienst getreden. Met ingang van 28 februari 2017 was dhr. I.M. Oudejans RA benoemd als interim 
Algemeen Directeur en vanaf 1 september is Drs. B.J. Hoevers benoemd tot Algemeen Directeur. 
 
Drs K. Niemeijer tot 1 oktober 2017 als Manager Commerce & Regulation en daarna Drs H.B. Botter 
RC. 
 
Drs. B.J. Hoevers was Manager Network Development tot 1 september 2017. Ir. R.W.J. Zanting is 
vanaf 1 september 2017 benoemd als interim Manager Network Development. 
 
Ing. E.E. Lycklama à Nijeholt was Manager Information Management tot 1 juni 2017. Deze functie is 
komen te vervallen.  
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Directieverslag 
 
Algemeen 
Gasunie Grid Services B.V. (GGS B.V.) is met ingang van 1 januari 2016 opgericht en is de eigenaar 
en beheerder van het RTL gastransportnet dat door  Gasunie Transport Services B.V. (GTS B.V.) is 
afgesplitst. De gastransportnetten van GGS B.V. en GTS B.V. vormen tezamen het landelijk 
gastransportnet  zoals bedoeld in de Gaswet. GGS B.V. stelt netwerkdiensten ter beschikking aan GTS 
B.V. en is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van haar gastransportnet. 
 
 
Missie 
GGS B.V. biedt op een klantgerichte en transparante manier netwerkdiensten aan. Veiligheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. We dienen het publieke 
belang en werken op professionele wijze aan waarde creatie voor onze stakeholders. 
 
 
Visie 
GGS B.V. streeft ernaar een organisatie te zijn die de doelstellingen van GTS B.V. als landelijk 
netbeheerder ondersteunt, flexibel inspeelt op veranderingen in de omgeving, nieuwe gasstromen 
mogelijk maakt en de introductie van duurzame energie faciliteert. 
 
 
Netwerk van GGS B.V. 
De activa die samenhangen met het RTL netwerk zijn eigendom van GGS B.V., zoals bijvoorbeeld de 
RTL-leidingen, regionale leidingen en Meet- en Regelstations. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van een aantal activa die eigendom zijn van GTS B.V. die gemeenschappelijk worden gebruikt zoals 
(kantoor)gebouwen en ICT. 
 
 
Business model GGS B.V. 
De kern van de dienstverlening van GGS B.V. is het beheren en ontwikkelen van haar gastransportnet. 
GGS B.V. stelt haar netwerkdiensten ter beschikking aan GTS B.V. 
GGS B.V. krijgt voor deze aan GTS B.V. geleverde netwerkdiensten een contractueel overeengekomen 
vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de gastransportopbrengsten die GTS B.V. als 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet realiseert op de netwerkpunten in het GGS B.V. 
netwerk.    
 
 
Fusie GTS en GGS 
In het kader van het nieuwe methodebesluit 2017-2021 zijn afspraken gemaakt tussen ACM, 
markpartijen en GTS. Eén van de gemaakte afspraken is dat GTS afziet van de splitsing en de 
landelijk netbeheerder blijft voor zowel het hoofdtransportnet (HTL) en het regionale transportnet 
(RTL). Het in stand houden van GGS B.V. als afzonderlijk bedrijf heeft hierdoor geen toegevoegde 
waarde. Er is besloten om met ingang van 2 januari 2018 GTS B.V. en GGS B.V. te laten fuseren. 
 
 
 
 



 

5 
 

Kerncijfers 
In € miljoenen 2017  2016 

    

Opbrengsten 208,6  257,6 

Totale lasten -/- 207,6  -/- 285,2 

    

Bedrijfsresultaat 1,0  -/- 27,6 

Financieringsbaten en –lasten -/- 0,9  -/- 0,9 

    

Resultaat voor belastingen 0,1    -/- 28,5 

Belastingen 0,0  7,1 

    

Resultaat na belastingen 0,1  -/-21,4 

    

 
Opbrengsten 
De netto-omzet van € 208,6 miljoen zoals opgenomen in onze jaarrekening betreft de inkomsten uit 
de geleverde netwerkdiensten. De daling in de totale opbrengsten hangt samen met de lagere 
toegestane inkomsten zoals door de toezichthouder ACM vastgesteld in het Methodebesluit voor de 
reguleringsperiode 2017-2021. 
 
Totale lasten 
De totale lasten van GGS B.V. zijn € 207,6 miljoen. Deze bestaan uit € 207,6 miljoen aan reguliere 
lasten. De lasten zijn in 2017 met € 78 miljoen gedaald ten opzichte van 2016. Dit is het gevolg van 
de in 2016 verwerkte bijzondere waardevermindering van het gastransportnet. 
 
Financiering 
GGS B.V. is met ingang van 1 januari 2016 volledig met eigen vermogen gefinancierd.  
 
Investeringen 
Het jaar 2017 stond in het teken van ons meerjarig vervangingsprogramma. De totale investeringen 
in 2017 bedroegen € 94,7 miljoen.  
 
Personele Zaken 
De medewerkers van GGS B.V. zijn in dienst van N.V. Nederlandse Gasunie en voor onbepaalde tijd 
bij GGS B.V. gedetacheerd. 
 
Gedragscodes en wet- en regelgeving 
De naleving van gedragscodes en wet- en regelgeving wordt door GGS B.V. overeenkomstig de wijze 
van haar aandeelhouders GTS B.V. en N.V. Nederlandse Gasunie ten uitvoering gebracht. Hiervoor wordt 
verwezen naar de uitgebreide paragraaf inzake risicomanagement in het jaarverslag van GTS B.V. 
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Resultaten gastransport 
Onze netwerkdiensten en infrastructuuractiviteiten staan centraal in onze strategie. Wij voeren deze 
activiteiten zo efficiënt mogelijk uit. In samenwerking met GTS B.V. zorgen we voor een goede 
werking en de ontwikkeling van het gastransportnet. Dit doen wij door het borgen van de 
transportzekerheid en het beheren en ontwikkelen van ons gastransportnet. Veiligheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. Voor nadere informatie 
omtrent de Landelijke Netbeheerder Gas verwijzen wij naar het jaarverslag van Gasunie Transport 
Services B.V. 2017. 
 
Transportzekerheid 
Het ongestoord transporteren van gas is één van onze belangrijkste resultaatgebieden. Een 
onderbreking van het gastransport komt in ons net zelden voor. Door een goede besturing van ons 
net en door goed beheer en onderhoud van onze infrastructuur creëren we de optimale 
omstandigheden voor een hoge transportzekerheid.  
 
De betrouwbaarheid van het gastransport heeft hoge prioriteit binnen ons bedrijf. In 2017 hebben we 
een hoge transportzekerheid gerealiseerd. Er vond één korte onderbreking plaats in de gaslevering 
aan een industriële afnemer. We hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze 
transportonderbreking en geconcludeerd dat de procedures adequaat zijn, maar dat het hier een 
menselijke fout betrof. 
 
 

Risicomanagement	

Jaarlijks vindt een strategische risicoanalyse plaats die is geïntegreerd in de business planning en 
control cyclus. Voor dit assessment wordt een tijdshorizon van 5 – 10 jaar gebruikt. Voor nadere 
informatie omtrent de Landelijke Netbeheerder Gas verwijzen wij naar het jaarverslag van Gasunie 
Transport Services B.V. 2017. 
 
 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers 
Groningen, 27 maart 2017 
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Jaarrekening Gasunie Grid Services B.V. 
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Balans per 31 december (vóór winstbestemming)  

In miljoenen euro’s Nadere 
toelichting 

  2017    2016 

Activa       
Vaste activa       
- materiële vaste activa 2 1.217,7   1.164,8  
- uitgestelde belasting vorderingen 3 163,5   169,5  

         
Totaal   1.381,2   1.334,3 

       
       
Passiva       
Eigen vermogen       
- geplaatst kapitaal 4 1,0   1,0  
- agio 5 1.029,3   963,0  
- herwaarderingsreserve 6 295,7   305,5  
- overige reserves 7 9,8   30,8  
- resultaat boekjaar 8 0,1   -/- 21,4  

         

   1.335,9   1.278,9 
       

Voorzieningen 9  45,3   55,2 
       

Kortlopende verplichtingen 10      
- overige schulden   -   0,2 

         
Totaal   1.381,2   1.334,3 
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Winst-en-verliesrekening over het boekjaar 

In miljoenen euro’s Nadere 
toelichting 

  2017    2016 

       
Opbrengsten 13 176,0   219,6  
Overige bedrijfsopbrengsten  32,6   38,0  
         
Som der bedrijfsopbrengsten   208,6   257,6 

       
Overige bedrijfslasten 14 -/- 168,8   -/- 169,4  
Afschrijvingskosten 2 -/- 38,8   -/- 37,6  
Bijzondere waardeveranderingen  -   -/- 78,2  

         
Totale lasten    -/-207,6    -/- 285,2 

         

Bedrijfsresultaat   1,0   -/- 27,6 
       

Financieringsbaten- en lasten 15  -/- 0,9   -/- 0,9 
         

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening 
vóór belastingen 

  0,1   -/- 28,5 

       
Belastingen 16  -   7,1 

         

Resultaat ná belastingen   0,1   -/- 21,4 
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Toelichting op de financiële overzichten 

Opmaken en vaststellen van de jaarrekening 
De jaarrekening 2017 is opgemaakt door de Directie op 27 februari 2018. De opgemaakte 
jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
8 maart 2018. 
 
Aard der bedrijfsactiviteiten 
Gasunie Grid Services B.V. (GGS B.V.) is met ingang van 1 januari 2016 opgericht en is de eigenaar 
en beheerder van het RTL gastransportnet dat door Gasunie Transport Services  B.V. (GTS B.V.) is 
afgesplitst. De gastransportnetten van GGS B.V. en GTS B.V. vormen tezamen het landelijk 
gastransportnet  zoals bedoeld in de Gaswet. GGS B.V. stelt netwerkdiensten ter beschikking aan GTS 
B.V. en is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van haar gastransportnet. 
 
De kern van de dienstverlening van GGS B.V. is het beheren en ontwikkelen van haar gastransportnet. 
GGS B.V. stelt haar netwerkdiensten ter beschikking aan GTS B.V. 
GGS B.V. krijgt voor deze aan GTS B.V. geleverde netwerkdiensten een contractueel overeengekomen 
vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de gastransportopbrengsten die GTS B.V. als 
netbeheerder van het landelijk gastransportnet realiseert op de netwerkpunten in het GGS B.V. 
netwerk.    
  
Gasunie Grid Services B.V. neemt diensten af van de N.V. Nederlandse Gasunie en van Gasunie 
Transport Services B.V. Gasunie Grid Services B.V. , Gasunie Transport Services B.V. en de N.V. 
Nederlandse Gasunie hebben de afspraken met betrekking tot deze samenwerking zodanig vastgelegd 
dat de transportzekerheid en de veiligheid van het gastransport zijn gewaarborgd. 
 
De vennootschap is statutair gevestigd te Groningen op Concourslaan 17, ingeschreven onder KvK-
nummer 64034798. 
 
GTS B.V. houdt alle op balansdatum uitstaande aandelen met zeggenschap in GGS BV en N.V. 
Nederlandse Gasunie (Gasunie) houdt alle aandelen met winstrechten in GGS B.V. 
 
Uitgangspunten voor de grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening 
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Oordelen en schattingen door het management 
Het management maakt bij het opstellen van de jaarrekening schattingen en beoordelingen, die de 
gerapporteerde bedragen voor activa en passiva op balansdatum en het resultaat over het boekjaar 
beïnvloeden. De invloed van oordelen en schattingen zijn met name van belang bij de waardering van 
vaste activa, voorziening voor opruimingskosten en saneringen en uitgestelde belastingen. Indien 
relevant, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Vaste activa 
Vaste activa betreft het regionale gastransportnetwerk. 
 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde, en 
bijzondere waardeveranderingen. Hiertoe zijn aannames gedaan over de levensduur, restwaarde en 
toekomstige kasstromen van voornamelijk de transportleidingen. 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. In 2014 is de omvang van de 
voorziening herbeoordeeld aan de hand van ervaringscijfers van gereed gekomen projecten. Voor 
aanvullende informatie verwijzen wij naar punt 13 van de nadere toelichting op de balans. 
 
Een voorziening voor algemene opruimingskosten op langere termijn wordt niet opgenomen omdat 
het thans niet aannemelijk wordt geacht dat het opruimen van transportleidingen en toebehoren aan 
de orde zal komen. Verwacht wordt dat de opbrengsten van een alternatieve aanwending (op termijn) 
verminderd met de kosten van conservering zullen opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten van 
het opruimen. 
 
Uitgestelde belastingvorderingen 
Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie 
wordt een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale 
winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. Hiertoe zijn aannames gedaan over de toekomstige fiscale 
winsten. 
 
Groepsverhoudingen 
De vennootschap  behoort tot de  Gasunie Groep.  Aan het hoofd van deze groep staat N.V. 
Nederlandse Gasunie, 100% aandeelhouder van de aandelen met winstrechten van de vennootschap, 
waarvan de aandelen voor 100% worden gehouden door de Nederlandse Staat. De aandelen met 
zeggenschap in GGS B.V. worden gehouden door GTS B.V., een 100% dochter van N.V. Nederlandse 
Gasunie. 
 
De financiële gegevens van Gasunie Grid Services B.V. worden geconsolideerd in de jaarrekening van 
de N.V. Nederlandse Gasunie. 
 
Kasstroomoverzicht 
Op grond van hetgeen bepaald in Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 360.104 stelt Gasunie 
Grid Services B.V. geen separaat kasstroomoverzicht op. N.V. Nederlandse Gasunie is  100% 
aandeelhouder van de vennootschap en consolideert de financiële gegevens van Gasunie Grid Services 
B.V. in haar jaarrekening. In deze jaarrekening is ook een geconsolideerd kasstroomoverzicht 
opgenomen, waar de gegevens van  Gasunie Grid Services B.V. onderdeel van uitmaken. De 
jaarrekening van N.V. Nederlandse Gasunie is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
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Continuïteit 
Op 2 januari 2018 is de vennootschap gefuseerd met Gasunie Transport Services B.V. in de zin van 
Boek 2 Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij heeft Gasunie Transportservices 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.  
Gasunie Transportservices B.V. zal de werkzaamheden van Gasunie Grid Services B.V. op dezelfde 
wijze voortzetten; Gasunie Transportservices B.V. is en blijft de beheerder van het landelijke 
gastransportnet. 
 
Deze fusie is ingegeven door de afspraken die in het kader van het nieuwe methodebesluit 2017-2021 
zijn gemaakt tussen ACM, markpartijen en GTS. Eén van de gemaakte afspraken is dat GTS afziet van 
de splitsing en de landelijk netbeheerder blijft voor zowel het hoofdtransportnet (HTL) en het regionale 
transportnet (RTL). Het in stand houden van GGS B.V. als afzonderlijk bedrijf heeft hierdoor geen 
toegevoegde waarde. Er is besloten om met ingang van 2 januari 2018 GTS B.V. en GGS B.V. te laten 
fuseren. 
 
Aangezien de activiteiten van Gasunie Grid Services B.V.  in Gasunie Transport Services B.V. verder 
worden voortgezet is er geen sprake van wijziging in de waarderingsgrondslagen van Gasunie Grid 
Services B.V.  als gevolg van deze juridische fusie.   
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en verplichtingen gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. 
 
Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan. Alle aan- en verkopen volgens standaard 
markconventies van financiële activa worden opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de 
datum waarop de vennootschap de bindende overeenkomst aangaat. Voor de grondslagen van de 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 

 
Salderen 
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen 
uitsluitend indien en voor zover: 
• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en 
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
 
Vreemde valuta 
De functionele en rapporteringvaluta van de vennootschap is de euro. De jaarrekening is opgemaakt 
in euro’s. 
 
Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de koers van de functionele valuta per de 
datum van de transactie. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
koers per balansdatum. Eventuele verschillen worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, 
gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde en 
bijzondere waardeveranderingen. De restwaarde van het actief, de gebruiksduur en de 
waarderingsmethodes worden beoordeeld en indien noodzakelijk aangepast per het einde van het 
boekjaar. 
 
De bijdrage van derden in de kosten van aanleg van het gastransportnetwerk worden op de 
investeringen in mindering gebracht. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de 
boekwaarde van het actief. 
 
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’. 
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De materiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende componenten: 
• Installaties 
• Regionale transportleidingen c.a. 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen 
 
Afschrijvingstermijnen 
Transportleidingen worden afgeschreven tot aan 2070. Voor installaties geldt een afschrijvingstermijn 
van (gemiddeld) 30 jaar. 
 
Op gasvoorraden wordt niet afgeschreven. 
 
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. 
 
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 gedeelte van deze herwaarderingsreserve en de voorziening dat ziet op 
de activa van Gasunie Grid Services B.V. is bij de afsplitsing overgegaan op Gasunie Grid Services 
B.V. 
 
Het jaarlijks door afschrijvingen gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve wordt binnen het 
eigen vermogen overgeboekt naar de overige reserves. 
 
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. 
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Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt een voorziening bepaald op de 
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting vereist zullen zijn om de verplichting af te 
wikkelen. 
 
De disconteringsvoet wordt bepaald vóór belastingen en houdt rekening met de huidige 
marktbeoordelingen voor de tijdswaarde van geld en de risico’s die inherent zijn aan de verplichting. 
 
Voorziening voor opruimingskosten en saneringen 
Deze voorziening wordt gevormd naar aanleiding van besluiten van het management om binnen 
afzienbare tijd specifieke activa buitengebruik te stellen, te verwijderen of te saneren, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van nieuwe wetgeving. 
 
Langlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar alsmede de binnen een 
jaar vervallende aflossingsverplichtingen op langlopende verplichtingen. 
 
Rentedragende leningen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde van de 
ontvangen prestatie verminderd met de transactiekosten. Na deze eerste opname worden de 
rentedragende leningen vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rentemethode. 
 
Kortlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een looptijd van maximaal een jaar. De kortlopende verplichtingen 
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Winsten of verliezen worden in de winst-en-
verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen. 
 
Geamortiseerde kostprijs 
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij 
de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, 
vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie 
van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele 
afboekingen wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid. 
 
Netto-omzet 
Onder ‘netto-omzet’ wordt verstaan de opbrengsten die GGS B.V. ontvangt voor het ter beschikking 
stellen van netwerkdiensten aan GTS B.V. onder aftrek van kortingen en over deze omzet geheven 
belastingen zoals omzetbelasting. 
 
Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan 
worden geschat, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de 
verrichtte prestaties in het boekjaar. 
 
Diensten die betrekking hebben op het beschikbaar stellen van transportcapaciteit, staan los van het 
daadwerkelijk gebruik. Zij worden geacht te zijn geleverd, indien de capaciteit ter beschikking heeft 
gestaan aan de afnemer gedurende het overeengekomen tijdsvak. 
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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. 
 
Financieringslasten 
Hieronder worden baten en lasten verband houdende met de financiering verantwoord. 
 
De rentelasten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiefpost. 
 
Vennootschapsbelasting 
Tussen de N.V. Nederlandse Gasunie en Gasunie Grid Services B.V. bestaat een fiscale eenheid. 
Tussen deze partijen is overeengekomen dat vennootschapsbelasting wordt toegerekend aan Gasunie 
Grid Services B.V. op basis van het fiscale resultaat alsof Gasunie Grid Services B.V. zelfstandig 
belastingplichtig is. De acute belastingpositie – op basis van het fiscale resultaat - van Gasunie Grid 
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. 
 
Er is sprake van een bijzondere waardevermindering indien de realiseerbare waarde van een actief of 
een groep van activa lager ligt dan de boekwaarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
directe en de indirecte opbrengstwaarde.  
 
In 2016 heeft het management de inwerkingtreding van het Methodebesluit 2017-2021 op basis 
waarvan de tarieven van GTS en daarvan afgeleid de inkomsten van GGS worden vastgesteld als een 
triggering event beschouwd. Op grond van de daarop volgende impairment test het management 
geconcludeerd dat er sprake was van een bijzondere waardevermindering van het gastransportnet in 
Nederland op 31 december 2016 ter grootte van € 450 miljoen. Van deze bijzondere 
waardevermindering heeft € 78,2 miljoen betrekking op Gasunie Grid Services B.V. Het overige 
gedeelte ad. € 371,8 miljoen betrekking op Gasunie Transport Services B.V.  
 
Het management heeft geconcludeerd dat er ultimo 2017 geen aanleiding is voor een onderzoek naar 
een eventuele waardevermindering van de (im)materiële en financiële vaste activa. 
 
 
2. Materiële vaste activa 
 
In miljoenen euro’s Boekwaarde 

per 1 jan. 
2017 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Boekwaarde 
per 31 dec. 

2017 
      

Installaties 319,0 40,8 -/- 0,5 -/- 16,5 342,8 
Regionale 
transportleidingen c.a. 

771,6 80,6 -/- 2,5 -/- 22,3 827,4 

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

1,5 - - - 1,5 

Vaste bedrijfsmiddelen 
in uitvoering 

72,7 -/- 26,7 - - 46,0 

           
Totaal voor boekjaar 
2017 

1.164,8 94,7 -/- 3,0 -/- 38,8 1.217,7 
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In € miljoenen Boekwaar
de 

 per 1 jan. 
2016 

Afsplitsing 
regionaal 

gas-
transport-

netwerk 

Investe-
ringen 

Desinves-
teringen 

Afschrij-
vingen 

Bijzondere 
waardever

mindering
en 

Boek-
waarde 

 per 31 
dec. 2016 

        

Installaties 

Regionale 

transportleidingen c.a. 

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 

Vaste bedrijfsmiddelen 

in uitvoering 

 

- 

 

- 
- 

 

- 

 

306,0 

 

769,5 
 

1,5 

 

64,4 

 

53,3 

 

82,3 

 

0,1 

 

8,3 

 

-/- 0,7 

 

-/- 4,1 
 

- 

 

- 

 

-/- 16,7 

 

-/- 20,9 
 

- 

 

- 

 

-/-22,9 

 

-/- 55,3 

 

- 

 

- 

319,0 

 
771,5 

 

1,6 

 

72,7 

 

Totaal voor boekjaar 

2017 

 

- 1.141,4 144,1 -/- 4,8 -/- 37,6 -/-78,2 1.164,8 

 
In € miljoenen Aanschaf-

waarde per 31 
dec. 2017 

Cumulatieve 
afschrijvingen *) 
per 31 dec. 2017 

Aanschaf-
waarde per 31 

dec. 2016 

Cumulatieve 
afschrijvingen *) 
per 31 dec. 2016 

     

Installaties 

Regionale transportleidingen c.a. 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering 

 

734,8 

1.119,0 
1,5 

 

46,0 

 

392,0 

291,6 
- 

 

- 

 

701,8 

1.060,2 
1,5 

 

72,7 

 

382,8 

288,6 
- 

 

- 

 

Totaal 

 

1.901,3 683,6 1.836,2 671,4 

*) Inclusief eventuele bijzondere waardeveranderingen 
 
 
3. Uitgestelde belastingvorderingen 
De tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fiscale jaarcijfers van Gasunie 
Grid Services B.V. geven aanleiding tot het opnemen van de uitgestelde belastingvorderingen. Zij 
kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

In € miljoenen 31 dec. 2017 31 dec. 2016 

   

Fiscale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom 

Materiële vaste activa 
 

279,1 
-/- 115,6 

 

289,4 

-/- 119,9 

 

Totaal uitgestelde belastingvorderingen 

 

163,5 169,5 
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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. 
 
Het gedeelte van deze uitgestelde belastingvordering dat samenhangt met de herwaardering van de 
activa van Gasunie Grid Services B.V.is door Gasunie Transport Services B.V. op 1 januari 2017 
overgedragen aan Gasunie Grid Services B.V., als onderdeel van de afsplitsing van het regionaal 
gastransportnetwerk in Nederland. 
 
De mutaties in de uitgestelde belastingvorderingen zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016 

   
Stand per 1 januari 169,5 - 

   

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk - 160,7 

Mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening -/- 6,0 8,8 

   

Stand per 31 december 

 

163,5 169,5 

 
 
4. Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 5 miljoen, bestaande uit 2,5 miljoen aandelen A van elk € 1,- 
en 2,5 miljoen aandelen B van elk €1.-. De aandelen A betreffen stemrechtloze aandelen en worden 
gehouden door N.V. Nederlandse Gasunie. De aandelen B betreffen winstrechtloze aandelen en 
worden gehouden door GTS B.V. Per balansdatum zijn 1 miljoen aandelen A geplaatst en volgestort en 
is 1 aandeel B geplaatst en volgestort.  
 
De mutaties in het geplaatst kapitaal zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 

 

Geplaatste en volgestorte aandelen 

 

1,0 
 

- 

- 
 

1,0 

Stand per 31 december 

 

1,0 1,0 

 
 
 
 
 
 



 

20 
 

5. Agio 
De mutaties in de agioreserve zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 

 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk, door aandeelhouder 

 verstrekt eigen vermogen in de vorm van agio 

Stortingen in het boekjaar 

Terugbetalingen 

Omzetting overige reserves naar Agio 

 

963,0 

 
 

- 
96,9 

-/- 40,0 
9,4 

- 

 

 

908,1 

- 

54,9 

- 

Stand per 31 december 

 

1.029,3 

 

963,0 

 
 
6. Herwaarderingsreserve 
De mutaties in de herwaarderingsreserve zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016 

   
Stand per 1 januari 

 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk, door aandeelhouder 

 verstrekt eigen vermogen in de vorm van een herwaarderingsreserve 

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering 

 

305,5 
 
 

- 
-/- 9,8 

 

- 
 
 

336,3 
-/- 30,8 

 

Stand per 31 december 

 

295,7 

 

305,5 

 
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de herwaardering van de materiële vaste activa per 1 
januari 2004. Het gedeelte van deze herwaarderingsreserve dat samenhangt met de herwaardering 
van de activa van Gasunie Grid Services B.V.is door Gasunie Transport Services B.V  op 1 januari 
2016 overgedragen aan Gasunie Grid Services B.V., als onderdeel van de afsplitsing van het regionaal 
gastransportnetwerk in Nederland. 
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7. Overige reserves 
De mutaties in de overige reserves zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016 
   
Stand per 1 januari 

 

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering 

30,8 

 
9,8 

 

- 

 

30,8 

 

Omzetting naar Agioreserve -/- 9,4 - 

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar -/- 21,4 - 

Af: uitgekeerd interim dividend 

 

- 
 

- 

Stand per 31 december 

 

9,8 

 

30,8 

 
 
8. Resultaat boekjaar 
De mutaties in het resultaat boekjaar zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016  

    

Stand per 1 januari 

 

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar 

 

Resultaat over het boekjaar 

 

-/- 21,4 
 

21,4 

 
0,1 

- 

 

-21,4 

 

- 

 

    

Stand per 31 december 

 

0,1 
 

-21,4  

 
Uitgekeerd en voorgesteld dividend 
De Directie stelt voor om over 2017 geen dividend uit te keren. Over 2016 is geen dividend 
uitgekeerd. 
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9. Voorzieningen 
 
Voorziening voor opruimingskosten en saneringen 
De mutaties in de voorziening zijn als volgt: 
 
In € miljoenen 2017 2016  

    

Stand per 1 januari 

 

Afsplitsing regionaal gastransportnetwerk 

Toevoegingen inclusief oprenting 

Aanwending 

Vrijval 

 

55,2 
 

- 

0,9 
-/- 7,8 
-/- 3,0 

 

- 
 

56,1 

13,4 
-/- 14,3 

- 
 

 

Stand per 31 december 

 

45,3 
 

55,2  

 
Het kortlopend deel van de voorziening voor opruimingskosten en saneringen bedraagt ultimo 2017 
€ 14,2 miljoen (2016: € 9,1 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.  
 
De provincie Groningen is geconfronteerd met een toenemend aantal aardbevingen als gevolg van 
gaswinning, waarvan bovendien de kracht groter is dan voorheen. Het Ministerie van Economische 
Zaken heeft bij Gasunie Transport Services B.V. aangegeven voorlopig uit te gaan van aardbevingen 
van maximaal 5,0 op de schaal van Richter. Bij de aanleg van het gastransportsysteem is echter geen 
rekening gehouden met aardbevingen van die sterkte. Daarom heeft Gasunie Transport Services B.V. 
onderzoek laten uitvoeren naar eventuele maatregelen om zeker te stellen dat haar infrastructuur 
hiertegen bestand is. 
 
Op basis van deze onderzoeken is geconcludeerd dat het overgrote deel van de leidingen 
aardbevingen met krachten zoals die de komende jaren maximaal te verwachten zijn, kunnen 
doorstaan. Voor circa 4% (ongeveer 80 kilometer) van het regionale net van Gasunie Transport 
Services B.V. in het aardbevingsgebied is dat niet met zekerheid aan te tonen. Dit betreft leidingen 



 

23 
 

van voor 1964, die bij de oprichting van de N.V. Nederlandse Gasunie zijn overgenomen. Besloten is 
om dit deel van het leidingnet preventief aan te passen onder de projectnaam Magnitude.  
Het is de planning dat in 2020 het laatste gedeelte van het saneringsprogramma (inclusief het project 
Magnitude) is uitgevoerd. 
 
De omvang van de voorziening voor opruimingskosten en saneringen was in eerste instantie bepaald 
aan de hand van algemene kengetallen, zoals bijvoorbeeld kosten per eenheid verhoogd met een 
generieke opslag voor project management. In 2017 is de omvang van de voorziening herbeoordeeld 
aan de hand van ervaringscijfers van gereed gekomen projecten. 
 
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. 
 
 
10. Kortlopende verplichtingen 
 
In € miljoenen  31 dec. 2017 31 dec. 2016 
   

Overige schulden - 
 

0,2 
 

Totaal kortlopende verplichtingen 

 

- 
 

0,2 
 

 
De overige schulden in 2016 betroffen vooruitontvangen bijdragen derden voor investeringen. 
 
 
11. Financiële risico’s 
 
Algemeen  
Gasunie Grid Services B.V. is onderhevig aan kredietrisico en liquiditeitsrisico. In overleg met de N.V. 
Nederlandse Gasunie past Gasunie Grid Services B.V. financieel risicomanagement toe met het doel dit 
risico te beperken door operationele en financiële maatregelen. Financiële instrumenten worden alleen 
ingezet voor afdekking van risico’s en niet voor handels- of andere doeleinden. 
 
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. Gasunie Grid 
Services B.V heeft enkel verbonden partijen als tegenpartij. Voor de transacties met verbonden 
partijen verwijzen wij naar de toelichting onder nummer 20.  
 
Liquiditeitsrisico 
Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat de onderneming over onvoldoende liquide middelen beschikt 
om aan de directe verplichtingen te voldoen. Om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen, 
beschikt Gasunie Grid Services B.V over een rekening courant faciliteit met  N.V. Nederlandse 
Gasunie. 
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Reële waarde en boekwaarde van financiële instrumenten  
De overige schulden benaderen met hun boekwaarde de reële waarde als gevolg van de korte 
vervaltermijn van deze instrumenten. Derhalve wordt de reële waarde verondersteld gelijk te zijn aan 
de boekwaarde. 
 
 
12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Investeringsverplichtingen 
Ultimo 2017 heeft Gasunie Grid Services B.V. voor € 24,0 miljoen (2016: € 33,7 miljoen) niet in de 
balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsprojecten. 
 
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 

13. Som der bedrijfsopbrengsten 
 
In € miljoenen 2017 2016 
   
Netto-omzet 

Overige bedrijfsopbrengsten 

176,0 
32,6 

 

219,6 

38,0 

 

Som der bedrijfsopbrengsten 

 

208,6 257,6 

 
De daling in de netto-omzet hangt samen met de lagere toegestane inkomsten zoals door de 
toezichthouder ACM vastgesteld in het Methodebesluit voor de reguleringsperiode 2017- 
2021. 
 
 
14. Overige bedrijfslasten 
 
In € miljoenen 2017 2016 
   
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 

Kosten van netwerkbeheer 

Overige bedrijfskosten 

 

-/- 155,4 
-/- 7,3 

-/- 6,1 
 

-/- 152,8 

-/- 6,9 

-/- 9,7 

 

Totaal overige bedrijfslasten 

 

-/- 168,8 -/- 169,4 

 
Bovenstaande bedrijfslasten betreffen voornamelijk de kosten van de dienstverlening, zoals die tussen 
de vennootschap en de N.V. Nederlandse Gasunie en Gasunie Transport Services B.V. is 
overeengekomen. 
 
In 2017 zijn in de overige bedrijfslasten geen toevoegingen (2016: € 12,5 miljoen) met betrekking tot 
de voorziening voor opruimingskosten en saneringen opgenomen.  
 
 
15. Financieringsbaten en -lasten 
 
In € miljoenen 2017 2016  
    

Oprenting voorziening voor opruimingskosten en saneringen 

 

-/- 0,9 
 

-/- 0,9  

Totaal financieringsbaten en -lasten 

 

-/- 0,9 
 

-/- 0,9  
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16. Belastingen 
De belastinglast over het resultaat in de winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende 
componenten: 
 
In € miljoenen 2017 2016 
   

Verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 

Aanpassingen voorgaande boekjaren 

Mutatie in uitgestelde belastingen 

 

6,0 
- 

-/-6,0 
 

-/- 7,7 

6,0 

8,8 

Totale belastinglast 

 

0,0 
 

7,2 

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

   
Winst-en-verliesrekening 
Toepasselijk belastingtarief Nederland 

Overige verschillen 

 

 
25 
 - 

 

 

25 

- 

 

Effectief tarief 

 

Uitgestelde belastingen 

Toepasselijk tarief (voor volgende boekjaren) 

Effectief tarief (voor volgende boekjaren) 

 

25 
 
 

25 
25 

 

25 

 

 

25 

25 

 

 
 
17. 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 N.V. 
Nederlandse Gasunie waar deze gegevens zijn vermeld. 
 
 
18. 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. 
 
 
19. Aantal werknemers 
De medewerkers ten behoeve van Gasunie Grid Services B.V. zijn in dienst van de N.V. Nederlandse 
Gasunie en voor onbepaalde tijd gedetacheerd bij Gasunie Grid Services B.V. De vennootschap had in 
2017 geen eigen medewerkers in dienst. 
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20. Verbonden partijen 
Gasunie Grid Services B.V. neemt diensten af van de N.V. Nederlandse Gasunie en Gasunie Transport 
Services B.V. Daarnaast levert de vennootschap diensten aan Gasunie Transport Services B.V. 
Gasunie Grid Services B.V. neemt diensten af van de N.V. Nederlandse Gasunie. Hierbij zijn de 
afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot deze samenwerking zodanig vastgelegd dat de 
leveringszekerheid, transportzekerheid en de veiligheid van het gastransport zijn gewaarborgd. De 
overeenkomsten tussen Gasunie Grid Services B.V. en de N.V. Nederlandse Gasunie hebben een 
looptijd van één jaar met de optie tot verlenging. De omvang van de dienstverlening bedraagt in 2017 
€ 230 miljoen (2016: € 264 miljoen) en heeft voor € 95 miljoen (2016: € 144 miljoen) betrekking op 
de investeringen in het gastransportnet en voor € 135 miljoen (2016: € 121 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. 
 
Gasunie Grid Services B.V. neemt  diensten af van Gasunie Transport Services B.V., een 100% 
dochter van N.V. Nederlandse Gasunie. Dit betreft het gebruik van gemeenschappelijk gebruikte 
activa, zoals ICT en (kantoor)gebouwen. De gebruiksvergoeding die GTS hiervoor aan GGS in rekening 
brengt, is gebaseerd op de vergoeding die GTS in haar gereguleerde tarieven zou hebben verwerkt, 
als zij de activa volledig zelf zou hebben gebruikt. De omvang van de dienstverlening bedraagt in 
2017 € 31 miljoen (2016: € 31 miljoen) 
 
Gasunie Grid Services B.V. levert diensten aan Gasunie Transport Services B.V., een 100% dochter 
van N.V. Nederlandse Gasunie. Deze diensten betreffen de netwerkbeheeractiviteiten die GGS uitvoert 
voor het Regionale transportnetwerk. De transportcapaciteit van dit netwerk wordt door GTS vermarkt 
tegen de tarieven die door de toezichthouder ACM worden vastgesteld. GGS brengt hiervoor een 
vergoeding in rekening aan GTS, gebaseerd op de transportopbrengsten die GGS BV zou hebben 
gefactureerd als zij in 2017 een zelfstandig netwerkbeheerder zou zijn geweest en ook 
transportactiviteiten zou hebben gefactureerd. De omvang van de dienstverlening bedraagt in 2017 
€ 209 miljoen. (2016: € 257 miljoen)   
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21. Voorstel resultaatbestemming 
De Directie stelt voor het resultaat in  2017 van € 0,1 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. 
In 2016 is het verlies van € 21,4 miljoen ten laste gebracht van de overige reserves. 
 
 
22. Gebeurtenissen na de balansdatum 
Op 2 januari 2018 is de vennootschap gefuseerd met Gasunie Transport Services B.V. in de zin van 
Boek 2 Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij heeft Gasunie Transportservices B.V. het gehele 
vermogen van Gasunie Grid Services B.V. onder algemene titel verkregen en is Gasunie Grid Services 
B.V. van rechtswege opgehouden te bestaan. Voor een nadere toelichting op deze fusie verwijzen wij 
naar de paragraaf “continuïteit” onder de algemene toelichting. 
 
 
De Directie, 
 
 
 
 
 
 
Bart Jan Hoevers 
 
Groningen, 27 maart 2018 
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Overige gegevens 
Statutaire regeling omtrent de winstbestemming 
Artikel 34 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 Grid Services B.V.  

 
  

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

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

overige toelichtingen. 
 

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

  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Groningen, 27 maart 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

  

drs. W.A. Schouten RA 
 




