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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

10 juni 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Smolders,

/
Uw kenmerk

Bij e-mail van 8 juni 2020 heeft u namens de FvD fractie technische vragen
gesteld naar aanleiding van het statenvoorstel bij een lening aan Enexis.

Contactpersoon

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Telefoon

1. Wat was ooit de aanschafprijs van het aandelenpakket van de Provincie voor
de aandelen Enexis?

Email

M.A.P.M. (Thijs) Spijkers
(06) 55 68 66 50
emspijkers@brabant.nl
Bijlage(n)

Antwoord:
In 2009 is netwerkbedrijf Enexis ontstaan als afsplitsing van Essent. De aandelen
Enexis zijn toen overgedragen aan de aandeelhouders Essent naar rato van het
aandelenbezit in Essent. Een aanschafprijs was niet aan de orde.
2. Wat was ooit de aanschafprijs van het aandelenpakket van de Provincie voor
de aandelen Essent?
Antwoord:
Essent is ontstaan uit een groot aantal fusies van energiebedrijven in het zuidelijk
en noordoostelijk deel van Nederland. Eén van de voormalige bedrijven was de
PNEM. Dit bedrijf is in 1914 opgericht door de provincie Noord-Brabant. Van
een aanschafprijs is niets bekend.
3. Wat is het eigen vermogen van Enexis in 2019, alsmede de liquide middelen
en de vrij besteedbare middelen?
Antwoord: Het eigen vermogen van Enexis bedraagt per 31 december 2019
ĥ 4.112 miljoen. De algemene reserve bedraagt op die datum ĥ 1.318 miljoen.
De liquide middelen bedragen op 31 december 2019 ĥ 62 miljoen.
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4. Wat was de winst van Enexis in 2016, 2017, 2018 en 2019?

Datum

10 juni 2020

Antwoord: De winst in de afgelopen jaren in onderstaande tabel.

Ons kenmerk

z
Winst Enexis 201 6-2019 in miljoen Euro
Jaar
Winst
2016
208
208
2017
2018
319
210
2019
Noot: In 2018 was de winst hoger door gedeeltelijke vrijval van een
belastinglatentie i.v.m. een lager vpb tarief de komende jaren en gedeeltelijke
vrijval van een voorziening.

Met vriendelijke groet,
M.A.P.M. Spijkers

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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