Financieel jaarverslag 2012 N.V. Nederlandse Gasunie

Kerncijfers
1)

2012

2011

Winst en verlies rekening (x € mln)
Gerapporteerde cijfers
Opbrengsten
EBITDA
Resultaat na belastingen
Voorgesteld dividend

1.506
941
359
215

1.726
1.108
602-

Gecorrigeerde cijfers 2)
Opbrengsten
EBITDA
Resultaat na belastingen

1.696
1.131
501

1.658
1.040
502

9.944
4.857
11.073

9.630
4.437
10.109

8.675
5.174

7.747
5.471

935
510416

898
704284-

7,7%
10,3%
3,8
52%

8,1%
11,3%
6,2
57%

Kredietrating Standard & Poors
Kredietrating Moody's

AAA2

AAA2

Reportable frequency index
Leidingbeschadigingen
Leveringszekerheid (aantal niet of lagere
gasleveringen)

2,5
5
3

4,3
7
1

1.685
1.261
15.500

1.683
1.235
15.000

Balans (x € mln)
Vaste activa
Eigen vermogen
Balanstotaal
Geïnvesteerd kapitaal
Netto schuld
Kasstromen
Kasstromen
Kasstromen
Kasstromen

(x € mln)
uit operationele activiteiten
uit investeringsactiviteiten
uit financieringsactiviteiten

Ratio's
ROIC gecorrigeerd
ROE gecorrigeerd
FFO / interest ratio
Netto schuld / vaste activa

Overige kentallen 3)
Fte’s in dienst (per 31 dec)
Getransporteerd volume (bln kWh)
Gereguleerde gastransport pijpleidingen lengte
(km)
1) zie voor definities volgende pagina

2) gecorrigeerd voor de effecten op de opbrengsten van de nieuwe Methodebesluiten, eenmalige vergoeding ontvangen
door Gasunie Deutschland en bijzondere waardeveranderingen. Zie voor definitie gecorrigeerde cijfers de paragraaf
Resultaten in het kort
3) zie voor overige MVO kentallen separaat MVO verslag
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Definities behorende bij de kerncijfers
EBIT

Het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente en belastingen

EBITDA

Het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente, belastingen,
afschrijvingen en amortisaties

FFO

De som van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening,
afschrijvingen en amortisatie

FFO / Interest ratio

Funds from Operations / Interest ratio geeft inzage in de
ontwikkeling van de nettowinst plus afschrijvingen en bijzondere
waardeveranderingen ten opzichte van de financieringslasten

Geïnvesteerd kapitaal

Totaal van materiele vaste activa, investeringen in geassocieerde
deelnemingen, overige kapitaalbelangen gecorrigeerd voor activa
onderhanden werk

Netto schuld

Totaal van langlopende rentedragende leningen, kortlopende
financieringsverplichtingen, geldmiddelen en kasequivalenten en
garantiestellingen

Netto schuld /vaste activa

Deze ratio geeft inzage in de mate waarin de vaste activa
gefinancierd zijn met schuld (lang rentedragend vreemd
vermogen + kort rentedragend vreemd vermogen - cash en cash
equivalents + garanties)

Reportable frequency index

Het aantal reportable ongevallen (ongevallen gevolgd door
verzuim, medische handelingen, vervangend werk of dodelijke
slachtoffers) per miljoen gewerkte uren

ROE

Return on Equity, rentabiliteit op eigen vermogen

ROE gecorrigeerd

Rentabiliteit op eigen vermogen gecorrigeerd wordt berekend
door de aangepaste nettowinst te delen door het eigen vermogen

ROIC gecorrigeerd

Return on Invested Capital gecorrigeerd wordt berekend door de
gecorrigeerde NOPLAT (EBIT gecorrigeerd voor bijzonder
incidentele effecten - belasting) te delen door de asset waarde
(boekwaarde activa exclusief onderhanden werk)

