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Voorwoord
Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van EPZ aan.
Het bevat het verslag van de directie over 2013, 
de jaarrekening 2013 en de overige gegevens. 
De inhoud van de jaarrekening in deze publieks-
versie komt overeen met het jaarverslag dat is 
vastgesteld door de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders, waarbij op 31 januari 2014 een 
goedkeurende controleverklaring is afgegeven 
door Deloitte Accountants B.V. Dit jaarverslag kan 
worden opgevraagd bij het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel.

Borssele, mei 2014

De directie

A.S. Louter
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N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-
Nederland (EPZ) is statutair gevestigd te Borssele. 
EPZ bezit een divers en flexibel productiepark
bestaande uit een kolencentrale waarin secundaire
brandstoffen zoals biomassa kunnen worden mee-
gestookt, een kerncentrale en een windturbine-
park. Het opgestelde vermogen bedraagt ruim 
900 Megawatt netto. DELTA Energy B.V. en Energy 
Resources Holding B.V. houden respectievelijk 
zeventig en dertig procent van de aandelen van 
EPZ. De aandeelhouders kunnen ieder naar rato 
beschikken over de productiecapaciteit van EPZ.

Terugblik op 2013
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat 
van 25,7 miljoen euro; in 2012 was dat 26,3 miljoen euro. Na 
aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek 
van belastingen bedraagt het netto-resultaat 14,0 miljoen euro 
positief.

Markt
Evenals in voorgaande jaren waren de marktontwikkelingen in 
2013 teleurstellend. De prijzen van elektriciteit blijven onver-
minderd laag. In 2013 was op de Nederlandse energiemarkt 
een aantal opmerkelijke zaken te zien. De stroomprijs zakte 
regelmatig tot ver onder 50 euro per MWh, terwijl er ook forse 
uitschieters naar boven waren. De CO2 rechten zakten tot onder 
5 euro per ton. Kolencentrales werden eerder ingezet dan 

gascentrales. En opnieuw bleef het percentage duurzame energie 
in de totale energiemix steken op 4%. Het heeft er toe geleid dat 
van de moderne gascentrales die in bedrijf zijn genomen na 2010 
de meeste op non-actief staan en er bij een aantal conservering 
overwogen wordt. De kolencentrales daarentegen hebben 
een hoge inzet gekend, zelfs met de kolenbelasting, die werd 
ingevoerd per 1 januari 2013.

SER-energie akkoord
De Sociaal-Economische Raad heeft in 2013 het initiatief genomen
voor het nationaal energie-akkoord, dat werd onderschreven door 
zoveel mogelijk partijen. In september is het akkoord vastgesteld 
door regering en parlement. In het akkoord wordt een duidelijke 
keuze gemaakt voor duurzame energie vanuit wind. Voor zowel 
wind op land als wind op zee zijn ambities geformuleerd die 
moeten leiden tot 14% duurzame energie in 2020. Het is zeer de 
vraag of dat gaat lukken. Voor EPZ pakt het SER energie-akkoord 
veel minder goed uit. Met name de specifieke uitsluiting van 
ombouw van de kolencentrale naar honderd procent biomassa 
is ronduit teleurstellend. Een gemiste kans, omdat een grote, 
snelle en kosteneffectieve bijdrage aan verduurzaming van onze 
energievoorziening daarmee is geschrapt.

Ondanks de sombere vooruitzichten heeft de kolencentrale net 
zoveel geproduceerd als de achterliggende jaren. De kerncentrale 
bleef door een storing in de generator in het conventionele 
deel van de centrale achter bij de productieverwachtingen. De 
reparatie duurde 80 dagen. 

Ondanks de ongunstige marktomstandigheden en de storing 
in de kerncentrale is EPZ er in geslaagd ruim 5.421.000 MWh 
elektriciteit te produceren en aan de markt te leveren en het jaar 
met een positief resultaat af te sluiten.
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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
EPZ onderneemt maatschappelijk verantwoord. Hierdoor is er 
aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de 
milieubelasting en effecten op de samenleving. Deze aandacht 
gaat verder dan waartoe de wet verplicht. Dit krijgt onder meer 
vorm door de committering aan het Global Compact Initiative 
(GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt 
in deze verklaring vast hoe daaraan gecommitteerde bedrijven 
omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu 
en zakelijke integriteit.

EPZ heeft als beleid zichzelf ‘voortdurend te verbeteren’ en 
hanteert daarbij naast wettelijke maatstaven, industriële 
normen onder meer ook de genoemde GCI-principes. EPZ wil 
de eigen medewerkers, de samenleving en het milieu zo veel 
mogelijk vrijwaren van eventuele negatieve gevolgen van de 
bedrijfsvoering met de kolencentrale, de biomassa-installatie, het 
windpark, de kerncentrale en alle ondersteunende processen.

Toekomst
Elektriciteit is belangrijk in de samenleving. Het moet veilig,
schoon, zeker, duurzaam en betaalbaar blijven. EPZ vervult
met haar CO2-vrije en betaalbare kernenergie, haar windturbine-
parken en de mogelijkheid van doorzet van biomassa in de 
kolencentrale een belangrijke rol bij het realiseren van deze 
doelstellingen.

Veiligheid heeft topprioriteit. De komende tijd wordt de 
aandacht voor ‘human performance’ en ‘safety culture’ verder 
geïntensiveerd. EPZ zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden 
om de veiligheidscultuur verder te verbeteren. Belangrijk 
aandachtspunt blijft ook de invulling van de voorwaarden van 

het convenant dat EPZ en de aandeelhouders in 2006 met de 
overheid sloten. Daarin is vastgelegd dat de kerncentrale tot 
2034 open blijft. Ook werd binnen het convenant afgesproken 
dat de aandeelhouders samen 250 miljoen euro besteden aan 
duurzame energiemaatregelen. Verder zorgt EPZ ervoor dat de 
kerncentrale tot de 25 procent veiligste van de Westerse wereld 
blijft behoren. 

Een hoge beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van de 
kerncentrale en kolencentrale krijgen bijzondere aandacht. De 
focus- en speerpunten voor EPZ zijn in 2014 vooral gelegen 
in de besluitvorming over de toekomst van de kolencentrale 
en het ontwikkelen van een langjarige toekomstvisie voor 
zowel de bedrijfsvoering als het investeringsprogramma van de 
kerncentrale. Er is veel aandacht voor procesgericht denken en 
werken. Dit wordt onder meer zichtbaar in een herstructurering 
van het integrale management systeem en de verdere 
optimalisatie van het onderhoudswerkmanagementsysteem 
volgens INPO AP928. Ook het thema cyber security krijgt extra 
aandacht.

Om veilige bedrijfsvoering, beschikbaarheid en bedrijfszekerheid 
te continueren, investeert EPZ jaarlijks vele miljoenen euro’s 
in aanpassingen van de installaties. In 2014 zal verder worden 
geïnvesteerd in de aanbevelingen die volgden uit de in 2012 
gehouden Complementary Safety margins Assessment en in de 
maatregelen volgend uit de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie. 
Daarnaast zullen voorbereidingen worden getroffen om in 
de nabije toekomst de regelstaafaandrijving te vervangen. 
Investeringen worden uit eigen middelen gefinancierd.

Voor de toekomst blijft de markt(prijs)ontwikkeling een belangrijk 
risico.

De ontwikkeling van het personeelsbestand zal met de dalende 
trend een gelijk verloop kennen als in 2013.

Tenslotte: realisatie van deze ontwikkelingen en daadwerkelijke 
inzet van de eenheden is vooral afhankelijk van de (prijs)

Algemeen

6



ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. De vooruitzichten op 
de markt zijn voor 2014 onverminderd somber. De organisatie 
staat opnieuw voor grote uitdagingen. De druk is groot om 
aandeelhouderswaarde te creëren in een moeilijke markt, EPZ 
doet dat alleen als het veilig en betrouwbaar kan.

7



Wouter van Caspel
met Ilvy en Ramon



Mens
Veiligheid, human performance 
& safety culture
De veiligheidseisen aan de kerncentrale zijn wettelijk vastgelegd 
in de bedrijfsvoeringvergunning. Daarop is onafhankelijk toezicht 
door de Kernfysische Dienst (KFD). EPZ heeft zich verplicht om 
tot de 25 procent veiligste Westerse watergekoelde kerncentrales 
te behoren. Dit wordt onafhankelijk gecontroleerd door de 
Benchmarkcommissie die in september 2013 voor het eerst 
rapporteerde en bevestigde dat kerncentrale Borssele bij het 
beste kwartiel hoort.

Een goede veiligheidscultuur is essentieel voor het werken 
in en aan een elektriciteitscentrale. Veiligheidscultuur wordt 
gekenmerkt door kritisch gedrag en houding ten aanzien van de 
eigen werkprestaties en die van collega’s op alle niveaus in de 
organisatie. Voortdurende training en opleiding van medewerkers 
horen daarbij. Daarnaast moedigt EPZ het melden van afwijkingen 
en incidenten aan. EPZ zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden 
om de veiligheidscultuur verder te verbeteren.

Om het publiek te informeren over de ernst van incidenten 
in kerncentrales wereldwijd is een internationale schaal 
afgesproken, de International Nuclear Event Scale – de ‘INES-
schaal’. Die loopt op van nul (geen effect op de nucleaire 
veiligheid) tot zeven (een grote ramp). In 2013 rapporteerde 
EPZ vier gebeurtenissen aan de nationale toezichthouder KFD, 
waarvan drie ingeschaald zijn op INES-0 en een op INES-1. 
In 2012 waren dit er twee. Een uitgebreide toelichting op de 
incidenten is te vinden op www.epz.nl.

Beveiliging
De beveiliging van het EPZ-complex levert een belangrijke 
bijdrage aan de nucleaire veiligheid door het voorkomen van 
onbevoegde beïnvloeding van mensen, materialen, installaties, 
systemen en informatie. Het streven is om werk en medewerkers 
daarbij niet onevenredig te belemmeren. In 2013 zijn er geen 
onbeheersbare beveiligingsincidenten geweest en werd het 
meerjarige security project om het beveiligingsniveau te 
verhogen afgerond. Dat betekent niet dat de beveiliging nu 
‘af’ is. Beveiligen is een continu proces dat gericht is op het 
voortdurend verhogen van het niveau. EPZ stimuleert het 
beveiligingsbewustzijn door medewerkers en de omgeving aan 
te moedigen om ongewone gebeurtenissen te melden. Deze 
meldingen worden in een database bijgehouden en opgevolgd. 

Over de beveiliging van de kerncentrale zijn afspraken gemaakt 
met de overheid, onder meer over de respons bij eventuele 
beveiligingsincidenten. En er is een start gemaakt met het 
aantoonbaar weerstand kunnen bieden aan de door de Minister 
van Economische zaken vastgestelde reëel geachte cyber 
scenario’s (Cyber Design Base Threat). Er wordt regelmatig 
geoefend waarbij ook de cyberaspecten aan de orde komen. 
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Mens

Werkgelegenheid
Op 31 december 2013 werkten bij EPZ 534 mensen. Het perso-
neelsbestand krimpt door een afbouw van het aantal vaste mede-
werkers binnen het onderdeel kolencentrale en de staf. Dit is 
onderdeel van het Strategisch Personeelsbeleid (SPB) waarover in 
2013 overeenstemming werd bereikt met OR en vak-organisaties. 
Het SPB anticipeert onder meer op de personele gevolgen van 
de gewijzigde marktomstandigheden en de verlengde levensduur 
van de kerncentrale.

De instroom van nieuwe medewerkers (5) was beperkt in 2013 
met name door de afbouw van het personeelsbestand van 
de kolencentrale en het beleid om zo veel als mogelijk intern 
vacatures in te vullen. Hierdoor bleef de interne mobiliteit op 
niveau. Er vonden 27 interne benoemingen plaats. De uitstroom 
bedroeg 19 personen. Hoewel het SPB succesvol is, kon niet 
worden voorkomen dat er boventalligheid ontstond die niet 
intern kon worden opgelost. Er werd één medewerker extern naar 
ander werk begeleid. 

In 2014 komt meer helderheid voor 2015 en 2016 op welke
schaal er medewerkers werk gaan verliezen door de gewijzigde 
marktomstandigheden. Dan zal duidelijker worden hoeveel 
er intern herplaatst kunnen worden en hoeveel er boventallig 
dreigen te worden en buiten EPZ naar ander werk begeleid gaan 
worden.

Medewerkerstevredenheid 
en CAO
De medewerkerstevredenheid bij EPZ is niet gemeten in 2013. 
Eind 2012 werd een omvangrijk MTO uitgevoerd en gecombineerd 
met een Periodiek Medisch Onderzoek. Met de aanbevelingen is 
EPZ nog bezig en de effecten ervan zullen niet binnen een jaar 
duidelijk te zien zijn. Om deze reden is besloten niet nog in 2013 
een vervolg onderzoek op te starten. 

In december 2013 is een nieuwe CAO voor de Productie- en 
Leveringsbedrijven tot stand gekomen met een looptijd tot 
30 april 2015. Deze CAO bevat onder andere afspraken over extra 
werkgelegenheidmaatregelen en de begeleiding van werk naar 
werk.

Opleidingen
In 2013 is door EPZ gemiddeld 80 uur per medewerker besteed 
aan opleiding en ontwikkeling. De waardering van de door EPZ
aangeboden opleidingen is met een cijfer van gemiddeld 7,6
hoog te noemen.

27195
INSTROOM UITSTROOM BENOEMING
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Verzuim door ziekte en ongevallen
Het ziekteverzuim nam af van 3,6 naar 3,0 procent door een 
intensieve verzuimbegeleiding door HR, de arbodienst en de 
leidinggevenden.

Het aantal ongevallen met verzuim van EPZ-medewerkers en
derden is gestegen van drie in 2012 naar vijf in 2013. Deze 
verslechtering in performance krijgt grote aandacht om herhaling 
te voorkomen.

Vertrouwenspersonen
De beide vertrouwenspersonen hebben in het verslagjaar enkele 
collega’s ondersteund in het bespreekbaar maken en oplossen 
van ongewenst gedrag. Formele klachten zijn niet ingediend.

Communicatie
In 2013 was EPZ meerdere keren in het nieuws. In januari 
vroegen zeven Zeeuwse organisaties, waaronder EPZ, via een 
manifest politieke aandacht voor subsidie op de ombouw 
van de kolencentrale naar honderd procent biomassa. De 
politiek gaf helaas geen gehoor aan de oproep. De daarop 
volgende voorgenomen sluiting van de kolencentrale vroeg 
om ondersteunende interne communicatie voor het Strategisch 
Personeels Beleid. 

Een belangrijk media-onderwerp waren de reactorvatinspecties 
die tijdens de splijtstofwissel in mei werden uitgevoerd. 
Aanleiding waren de haarscheurtjes die in 2012 werden 
aangetroffen in de reactorvaten van de Belgische kerncentrales 
in Doel en Tihange. Hoewel deskundigen het er over eens zijn 
dat in Borssele het ‘Doel-3-fenomeen’ uitgesloten is, heeft EPZ 
dat op verzoek van de overheid met onafhankelijke inspecties 
extra aangetoond. Er was grote mediabelangstelling voor het 
onderzoek dat overigens de verwachte uitkomst bevestigde. 

Regelmatig werden rondleidingen en bijeenkomsten gehouden 
om belanghebbenden te informeren over de stand van zaken 
bij EPZ. Er is veel belangstelling voor een rondleiding in de 
kerncentrale. Echter, als gevolg van beveiligingsmaatregelen is 
er een beperkte toegang tot de centrale mogelijk. Om geïnte-
resseerden toch in staat te stellen een kijkje te nemen in de 
kerncentrale is een virtuele tour gemaakt. Men kan kiezen 
voor twee rondleidingen op www.kerncentrale.nl: één over 
energieopwekking en één over straling en veiligheid. Op deze 
manier heeft EPZ al meer dan 2100 bezoekers virtueel rondgeleid 
in de kerncentrale.

In het najaar zorgde het defect aan de generator van de kern-
centrale voor extra media-aandacht.

3,0 %2013

3,6 %2012
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Milieu
De productie van elektriciteit belast het milieu en
is daarom gebonden aan vergunningen en (inter-
nationale) regels. EPZ werkt zorgvuldig en wil 
dat haar omgeving zo weinig mogelijk van haar 
activiteiten merkt.

Milieubeleidsverklaring
Milieubeleid heeft bij EPZ een hoge prioriteit. Directie, 
medewerkers van EPZ en medewerkers van (onder-)aannemers 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit milieubeleid en 
worden geacht hieraan mee te werken. EPZ legt verantwoording 
af aan haar stakeholders hoe ze invulling geeft aan haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

EPZ wil binnen de veiligheids- en economische randvoorwaarden 
van de bedrijfsvoering de milieubelasting minimaliseren en 
op een maatschappelijk aanvaard niveau houden. Vaak ligt de 
gerealiseerde milieubelasting van EPZ daarom ver onder de 
wettelijk toegestane grenzen. EPZ streeft naar het maximaal 
benutten van nucleaire splijtstoffen, het minimaliseren van haar 
radioactief afval, het verder reduceren van de emissies van de 
kolencentrale en het maximaliseren van het hergebruik van de 
reststoffen als bouwgrondstof.

Milieu-incidenten en klachten
Aan de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat zijn in het kader 
van de vergunningen de volgende meldingen van incidenten en 
klachten gedaan:

n In 2013 is drie maal de maximaal vergunde concentratie voor 
bleekloog in het koelwater overschreden: op 2 september 
tijdens het inregelen van de doseerinstallatie gedurende zes 
minuten; op 14 september gedurende twaalf minuten; op 
11 november is tijdens het spoelen van de installatie twee 
minuten. De overschrijdingen zijn bij het bevoegd gezag 
gemeld. De interne procedures zijn aangepast.

n Op 9 maart informeerde de provincie bij EPZ na klachten over 
geluidoverlast door omwonenden. EPZ meldde dat stoom was 
afgeblazen via een overdrukbeveiliging van de kolencentrale. 
De provincie gaf een formele waarschuwing omdat het voorval 
niet tijdig was gemeld. EPZ heeft het voorval intern besproken 
en de medewerkers een opfrisinstructie gegeven over het 
melden van ongewone voorvallen aan het bevoegd gezag.

n Op 3 mei is bij de KernFysische Dienst (KFD) gemeld dat 
nabij de koelwaterinlaat sponsrubberen ballen waren 
aangetroffen. De KFD bracht EPZ op de hoogte. De ballen 
worden gebruikt voor het reinigen van de condensor en waren 
daar per ongeluk terecht gekomen bij het afvoeren van een 
wateroverschot naar de Westerschelde.

 Het incident is gemeld bij het bevoegd gezag en intern geëva-
lueerd. In de toekomst zal een bezinkbak worden toegepast 
zodat alleen water naar de Westerschelde wordt afgevoerd.

n Op 27 mei werden een brand en een stofexplosie in een van 
de hamermoleninstallaties van de kolencentrale gemeld. Het 
alarmplan trad in werking en de overheidsbrandweer werd 
opgeroepen. In overleg is besloten de brand uit te laten 
branden. Daarna werd het systeem geopend en nageblust; 
de schade bleef beperkt. Op 17 juni zijn de bevindingen en 
maatregelen gerapporteerd aan bevoegd gezag.

n Op 16 september werd de kans op geluidoverlast gemeld als 
gevolg van het afblazen van stoom van de kolencentrale. De 
geluidoverlast bleef beperkt. 13



Milieu

n Op 6 oktober werd een kleine overschrijding van de 
rookgasemissie-eis voor SO2 gemeld als gevolg van een 
onjuist steenkoolbrandstofmengsel. 

n Op 22 oktober werd een overschrijding van het gehalte aan 
onopgeloste bestanddelen in het effluent van de afvalwater-
behandelinginstallatie gemeld aan Rijkswaterstaat. Op 
30 oktober zijn een toelichting en genomen maatregelen 
gerapporteerd.

n Op 10 december meldde EPZ broei op het kolenpark. Controle 
op kolenbroei is onderdeel van de bedrijfsvoering en de 
betreffende kolen werden met voorrang verstookt.

CO2 emissie
Eén van de speerpunten van EPZ is reductie van CO2 emissie. 
In 2013 is door inzet van biomassa tot en met augustus de CO2 
emissie bijna 231.000 ton (in 2012 was dit nog 312.000 ton) lager 
dan wanneer fossiele brandstof zou zijn gebruikt. De productie 
van de kerncentrale heeft bij eenzelfde vergelijking geleid tot een 
reductie van ruim 2.400.000 ton CO2.

Emissies kerncentrale als percentage van de vergunde limiet

2011 2012 2013

Edelgassen via ventilatieschacht 0,07 0,08 0,12

Jodium 0,002 0,01 0,01

Tritium 14,7 13,3 13,4

Koolstof 14 59 53 54

Gamma beta vloeibaar 0,04 0,03 0,04

Tritium vloeibaar 21,7 26 22,6

Emissies kolencentrale

2011 2012 2013

SO2 ton 908 852 904

CO2 kton 2402 2361 2419

CO2 fossiel kton 2088 2050 2174

NOx ton 855 693 759

Stof ton 17 17 17

Vermeden uitstoot van broeikasgas CO2 (fossiel)

2011 2012 2013

Biomassa kton 318 313 234

Fosforovergas kton 27 21 -

Wind kton 24 36 43

Uranium 4,4% verrijkt kton 3515 3306 2519

Vermeden CO2 (fossiel) is berekend als ware de elektriciteits-
productie opgewekt met steenkool.
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Productie

    De totale productie in 2013 bedroeg 5.421 GWh.

Windturbinepark
Het windturbinepark van EPZ telt zeven windturbines met een
gezamenlijke productiecapaciteit van 24 MegaWatt. De productie 
is licht achter gebleven bij de verwachtingen. Dit wordt voor-
namelijk veroorzaakt door beperkter windaanbod.
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Milieu
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Kolencentrale

Brandstoffen
Naast kolen heeft EPZ ook in 2013 CO2 vermijdende brandstof 
in de vorm van biomassa ingezet. De doorzet is achtergebleven 
ten opzichte van 2012 als gevolg van het ontbreken van 
subsidie. Industrieel restgas was niet beschikbaar als gevolg van 
faillissement en het uitblijven van een eventuele doorstart van de 
producent (Thermphos).

EPZ ontving tot en met 2013 subsidie voor de productie van 
duurzaam opgewekte elektriciteit. Deze subsidie is nodig om het 
meestoken van biomassa en de opwek met windenergie rendabel 
te maken. De subsidie voor biomassa kent een maximum per 
jaar. Omdat deze limiet al in augustus werd bereikt, is in de 
laatste helft van 2013 geen biomassa meer meegestookt. Met het 
bereiken van het maximum in augustus 2013 is ook het einde 
van de subsidieperiode bereikt. Dit betekent dat geen zuivere 
biomassa meer wordt ingezet omdat inzet zonder subsidie 
niet rendabel is. Momenteel wordt onderzocht of inzet van 
alternatieve brandstoffen mogelijk is.

Reststoffen
Bij het verbranden van kolen en biomassa ontstaan bodem- en 
vliegas. De bodemas valt terug onder in de ketel; de vliegas 
wordt uit de rookgassen gefilterd. Beide assoorten worden 
gebruikt als bouwgrondstof waardoor natuurlijke grondstoffen 
worden uitgespaard. Zo leidt het gebruik van de assen tot een 
verminderd energiegebruik en minder CO2-uitstoot.

Bij het verbranden van kolen ontstaat zwaveldioxide (SO2) in de 
rookgassen. Door de rookgassen te ‘wassen’ met kalkhoudend 
water wordt zwaveldioxide omgezet in gips. Ook deze reststof 
wordt als bouwgrondstof gebruikt zodat er minder natuurlijk gips 
door mijnbouw hoeft te worden gewonnen.

Reststoffen kolencentrale

Herkomstlanden
steenkool 2013

USA: 48%

Rusland: 33%

Colombia: 12%

Zuid Afrika:
              7%
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Kerncentrale
De kerncentrale had in 2013 een minder goede beschikbaarheid, 
slechts 65% tegenover 87% in 2012. De verminderde beschikbaar-
heid is te wijten aan een ongeplande stop in het vierde kwartaal 
als gevolg van een storing aan de generator met een langdurige 
reparatietijd.

Ook in 2013 werd er gefocust op het mogelijk maken van bedrijfs-
voering tot en met 2033. Een grote hoeveelheid projecten op het
technische vlak, in het kader van de vergunning, de Complementary
Safety margins Assessment (CSA) en vanuit brandstofplanning
wordt hiervoor momenteel en ook nog in de toekomst uitgevoerd.

De Borssele Benchmark Commissie heeft het onderzoek naar 
aanleiding van het Borssele convenant uit 2006 afgerond. De 
doelstelling was het vaststellen of de kerncentrale Borssele 
tot de 25% veiligste watergekoelde en watergemodereerde 
kerncentrales in de Europese Unie, de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada behoort. De uitslag van dit onderzoek 
bevestigt dat de kerncentrale Borssele zich ruim binnen deze 
25% bevindt.

Eveneens in 2013 heeft EPZ het reactorvat laten inspecteren op 
het zogenaamde Doel-3 fenomeen. In de Belgische kerncentrale 
Doel-3 werden in 2012 haarscheurtjes vastgesteld. De oorzaak 
hiervoor ligt in het fabricageproces (gieten en smeden) van 
het vat. Van het reactorvat van EPZ was reeds na fabricage 
vastgesteld dat dit fenomeen hier niet aan de orde was. Op 
verzoek van de overheid is het reactorvat van de kerncentrale 
Borssele hier nog eens op onderzocht. De resultaten, die in 
juni bekend werden, bevestigden dat er geen sprake is van dit 
fenomeen.

Dosis
Wettelijk mogen radiologisch werkers een dosis van 20 mSv 
(milliSievert) per jaar ontvangen; EPZ hanteert een bedrijfsnorm 
die ruim drie keer zo laag is: 6 mSv per jaar. Het streven is erop 
gericht de dosis zoveel mogelijk te spreiden zodat deze uitkomt 
op maximaal 3 mSv per jaar als gemiddelde over vijf jaar. Voor 
alle eigen medewerkers is deze doelstelling behaald.

Dosisgegevens in mSv per jaar

2011 2012 2013

Collectieve stralingsdosis 290 328 830

Gemiddelde individueel dosis EPZ 0,24 0.35 0.70

Gemiddelde individueel dosis extern 0,38 0.54 0.81

Maximale individueel dosis EPZ 2,58 2.66 4.42

Maximale individueel dosis extern 3,56 4.16 5.71

DOSIMETER
CE

0,70
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Financieel

Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat 
van 25,7 miljoen euro; in 2012 was dat 26,3 miljoen euro. Na af-
trek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van
belastingen bedraagt het netto-resultaat 14,0 miljoen euro positief.

De netto-omzet inclusief overige opbrengsten bedroeg 318 
miljoen euro tegenover 323 miljoen euro in 2012. De daling is 
onder andere het gevolg van de stilstand van de kerncentrale, 
gedurende een groot deel van het vierde kwartaal. 

De bedrijfslasten zijn met 5 miljoen euro afgenomen van 297 
miljoen euro in 2012 naar 292 miljoen euro in 2013. Enerzijds 
is dit het effect van de daling van kosten voor grond- en 
hulpstoffen door minder productie bij de kerncentrale. Anderzijds 
betreft dit een toename van de afschrijvingen en de nieuw 
geïntroduceerde kolenbelasting. Tijdens de productiestilstand 
van de kerncentrale in het vierde kwartaal is een deel van het in 
2014 geplande onderhoud naar voren gehaald, wat het resultaat 
over 2013 drukt. Hiertegenover zijn in 2013 duidelijk resultaten 
geboekt op het ingezette kostenbesparingsprogramma.

Het saldo van de financiële baten en lasten bedroeg 9,4 miljoen 
euro negatief tegen een positief saldo van 9,4 miljoen euro in 
2012. Dit komt vooral doordat in 2012 14,1 miljoen euro terug is 
ontvangen van de vordering op het IJslandse Landsbanki. In 2013 
kon ook nog een klein deel van het resterende verlies worden 
teruggenomen.

De effectieve belastingdruk was in 2013 fors lager dan het nomi-
nale tarief voor de vennootschapsbelasting (25%). Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door verwerking van het effect van 
toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijvingsregeling in 
de aangiften 2011 en 2012.

Voorgenomen investeringen zijn uitgevoerd of geïnitieerd. In 
2013 werd 48 miljoen euro geïnvesteerd in reguliere vervangings-
investeringen en maatregelen om de (nucleaire) veiligheid verder 
te verhogen. De belangrijkste projecten betroffen de vervanging 
van de generatorrotor van de kerncentrale en groot onderhoud 
tijdens de splijtstofwisselperiode. 

De liquide middelen namen af met 33,8 miljoen euro, wat groten-
deels wordt verklaard door de storting in de Stichting Beheer 
Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele (zie hieronder), 
uitvoering van het investeringsprogramma en het voldoen van 
de back-end verplichtingen voor nucleaire brandstof (afname 
voorziening recycling- en opslagkosten).

De uitzetting van de liquide middelen vindt plaats binnen 
de kaders van een Treasury statuut. Ter fixering van de rente 
op middellange termijn (3-5 jaar) zijn er (naast rentevaste 
uitzettingen met een middellange looptijd) interest rate swaps 
afgesloten bij Nederlandse banken. Deze hebben ultimo 2013 
een nominale omvang van 55 miljoen euro. Tegenover de 
per jaar te ontvangen vaste rente, die correspondeert met de 
afgesloten looptijd, staat de per kwartaal te betalen 3 maands 
euribor-rente. Voor een nadere uitwerking van de risico’s en de 
beheersing daarvan wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in 
de toelichting op de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.

In 2012 is de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale 
Borssele opgericht. Het doel van de stichting is de financiële 
zekerheid te bieden die krachtens de Kernenergiewet wordt 
vereist. Kort gezegd houdt dit in dat bij sluiting van de 
kerncentrale voldoende liquiditeiten aanwezig zijn om de 
ontmanteling te kunnen financieren en te voorkomen dat bij 
een faillissement van de vergunninghouder de beschikbare 
gelden in de boedel zouden vallen. De stichting is opgericht om 
liquide middelen in juridische zin af te zonderen van EPZ. Het 
economisch eigendom blijft volledig voor EPZ.

19



Economie

Door middel van een aanvangsstorting in 2012, de jaarlijkse 
bijstortingen (14,7 miljoen euro in 2013) en het te realiseren 
rendement dient in 2033 voldoende kapitaal te zijn opgebouwd 
om aan de amoveringsverplichting van de kerncentrale te kunnen 
voldoen. 

EPZ loopt valutarisico’s op de inkoop van kolen. Deze worden 
afgedekt door bij levering de benodigde hoeveelheid dollars aan 
te schaffen. De kolen worden tegen de daarbij behorende koers 
afgerekend met de tollers. De overige brandstoffen en inkopen 
zijn vrijwel uitsluitend in euro’s. Het verkooprisico en mogelijke 
tussentijdse waardeveranderingen van voorraden is grotendeels 
afgedekt door de afspraken in de tolling overeenkomst.

De renterisico’s worden zoveel mogelijk afgedekt door rente-
swap contracten. Doordat het grootste deel van de inkomende 
cashflow afkomstig is van de tollers, die weer gerelateerd 
zijn aan de aandeelhouders, is het cashflowrisico beperkt. 
Investeringen kunnen mede hierdoor en door de gunstige 
balanspositie worden gefinancierd uit eigen middelen waardoor 
ook nauwelijks financieringsrisico bestaat.

 
Corporate governance
EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht 
waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. 
Dit betekent dat EPZ geen Raad van Commissarissen kent. De 
aandeelhouders zijn DELTA Energy B.V. en Energy Resources 
Holding B.V. voor respectievelijk zeventig en dertig procent. 

De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, 
jurisprudentie en tevens door de Nederlandse corporate 
governance code. Hoewel deze code met name geldt voor 
beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen, handelt EPZ 
met het oog op haar maatschappelijke betekenis, daar waar het 
mogelijk en wenselijk is in de geest van de corporate governance 
code. 

De directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder-
schrijven het uitgangspunt dat aan de code ten grondslag ligt, 
dat een vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband 
is tussen bij de vennootschap betrokken groepen en personen, 
die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van 
de vennootschap beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed: 
werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, afnemers, maar 
ook de overheid en maatschappelijke groeperingen. 
De directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van 
deze belangen, gericht op de continuïteit van de onderneming.
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Jaarrekening

Balans
vóór winstbestemming; in duizenden euro’s

31-12-2013 31-12-2012

A.   Vaste activa

A.1 Materiële vaste activa 229.523 227.512

A.2 Financiële vaste activa   124.020   116.201

353.543 343.713

B.   Vlottende activa

B.1 Voorraden 90.753 91.872

B.2 Vorderingen 18.620 21.947

B.3 Liquide middelen 162.196 195.972

271.569 309.791

625.112 653.504

C.   Eigen vermogen

C.1 Geplaatst kapitaal 12.708 12.708

C.2 Statutaire reserve 5.443 5.443

C.3 Herwaarderingsreserve 5.401 3.295

C.4 Overige reserves 13.523 13.523

C.5 Onverdeelde winst       13.986       34.703

51.061 69.672

D.   Voorzieningen 521.593 526.787

E.   Kortlopende schulden 52.458 57.045

625.112 653.504 21
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Winst- en verliesrekening
in duizenden euro’s

2013 2012

G. Netto-omzet

G.1 Netto-omzet 317.283 322.522

G.2 Overige bedrijfsopbrengsten     434     756

317.717 323.278

H. Bedrijfskosten

H.1  Kosten van grond- en hulpstoffen 124.199 130.094

H.2  Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 48.407 49.022

H.3  Salarissen en sociale lasten 45.583 45.952

H.4  Afschrijvingen op materiële vaste activa 46.154 42.819

H.5  Overige bedrijfskosten   27.710   29.044

  292.053   296.931

Bedrijfsresultaat 25.664 26.347

I. Financiële baten en lasten                       -9.410                                9.364          

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 16.254 35.711

J. Belastingen        -2.268                -1.008         

Resultaat na belastingen 13.986 34.703

Rechtstreekse vermogensmutaties:

Herwaardering financiële vaste activa 2.586 3.764

Belastingen -480 -469

Totaalresultaat 16.092 37.99822



Kasstroomoverzicht 

in duizenden euro’s

2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  25.664  26.347

Aanpassingen voor:

   - Afschrijvingen op materiële vaste activa 46.154 42.819

   - Mutatie voorzieningen -17.991 11.578

   - Veranderingen in werkkapitaal:

      * Voorraden 1.119 -21.029

      * Vorderingen 1.308 16.067

      * Kortlopende schulden 4.521 -4.505

6.948 -9.467

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 60.775 71.277

Financiële baten en lasten 2.960 17.915

Kasstroom uit operationele activiteiten 63.735 89.192

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -48.165 -47.074

Investeringen in financiële vaste activa -14.974 -94.727

Desinvestering financiële vaste activa 2.779 1.232

-60.360 -140.569

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald (interim) dividend -34.703 -21.577

Aflossing langlopende schulden -2.448 -1.230

-37.151 -22.807

Afname liquide middelen -33.776 -74.184 23
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Algemeen
Activiteiten
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ 
(hierna: ‘EPZ’) is statutair gevestigd te Borssele, Zeedijk 32. 
EPZ bezit een divers en flexibel productiepark bestaande uit een 
koleneenheid, een kernenergie-eenheid en zeven windturbines. 
De vennootschap is opgericht op 14 januari 1987.

Groepsverhoudingen
DELTA Energy B.V. te Middelburg neemt voor 70% en Energy 
Resources Holding B.V. te ’s Hertogenbosch neemt voor 
30% deel in het geplaatste en volgestorte kapitaal.

Grondslagen voor de opstelling 
van de jaarrekening
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 
volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële 
instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële 
derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht 
als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instru-
ment niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over 
de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt 
verwezen naar de behandeling per balanspost.

Derivaten waarvan de onderliggende waarde niet beursgenoteerd 
is worden tegen kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum 
de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, 
wordt het derivaat ten laste van de winst- en verliesrekening 
afgewaardeerd naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-
accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële 
waarde wordt het effect van lopende rente buiten beschouwing 
gelaten.

EPZ past hedge-accounting toe op basis van generieke documen-
tatie. EPZ documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen 
in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en 
de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.

EPZ maakt, in aanvulling op de rentestructuur van haar primaire 
financiële instrumenten, rondom door haar uitgezette gelden 
gebruik van financiële derivaten in de vorm van renteswaps. 
Het effectieve deel van de financiële derivaten die zijn toege-
wezen voor kostprijshedge-accounting wordt tegen kostprijs 
gewaardeerd. De mutatie van de reële waarde van het niet 
effectieve deel wordt direct in het resultaat verantwoord.

Vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de 
datum van de transactie. De uit de omrekening voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verlies-
rekening. 25
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Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings-
prijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens
een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom
heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereen-
komst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. 
De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten 
laste van het resultaat gebracht.

Het onderhanden werk betreft onderhanden investerings-
projecten. Deze worden gewaardeerd tegen de aanschaf- of 
vervaardigingsprijs tot en met balansdatum. Afschrijving vindt 
plaats vanaf het moment van ingebruikname, waarbij de investe-
ring wordt overgeboekt naar de betreffende activarubriek.

Periodiek groot onderhoud aan gebouwen en installaties wordt 
volgens de componentenbenadering geactiveerd en afgeschreven 
gedurende de periode die telkens tussen de werkzaamheden van 
groot onderhoud verloopt. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op 
de aanschaf- of vervaardigingsprijs van de activa waarop ze 
betrekking hebben.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis op het zake-
lijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd 
op verkrijgingsprijs, en indien van toepassing onder aftrek van 
duurzame waardeverminderingen.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor:
a. Tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa 

en passiva volgens fiscale waardering enerzijds en de 
commerciële waardering in deze jaarrekening anderzijds. 

b. Te verrekenen fiscale verliezen.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt 
tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belasting-
tarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor 
zover reeds bij wet vastgesteld. 
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd voor zover het 
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee 
tijdelijke verschillen en verliezen kunnen worden verrekend. De 
latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante 
waarde en hebben overwegend een langlopend karakter.

De fondsbeleggingen ten behoeve van de zekerheidsstelling voor 
amovering, welke juridisch zijn ondergebracht bij de Stichting 
Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele behoren tot
de categorie investeringen in eigen-vermogensinstrumenten 
zonder beursnotering dan wel gekochte leningen en obligaties 
zonder beursnotering. De fondsen worden gewaardeerd 
tegen reële waarde. Waardeveranderingen boven de kostprijs 
worden in de herwaarderingsreserve opgenomen. Gerealiseerde 
waardeveran-deringen worden in de winst- en verliesrekening 
verwerkt.

De overige financiële vaste activa zijn opgenomen tegen 
nominale waarde.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen en slijtdelen zijn gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs, die overeenkomstig de vigerende 
tollingovereenkomst gelijk is aan de netto opbrengstwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.26



Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, deposito’s en 
uitzettingen bij geldmarktfondsen, welke zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor risico’s en verplichtingen die 
op balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is in te schatten. 

De pensioenregeling van EPZ wordt gefinancierd door afdrachten 
aan de pensioenuitvoerder, het bedrijfstakpensioenfonds ABP.
De pensioenverplichtingen uit deze pensioenregeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioen-
uitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verlies-
rekening verantwoord. De dekkingsgraad van het ABP bedraagt 
ultimo 2013 105,9% volgens opgave van het fonds. Ultimo 2013 
(en 2012) waren er voor EPZ geen pensioenvorderingen en 
geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

Overige langlopende personeelsvoorzieningen zijn die welke deel 
uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens 
jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, met een langlopend karakter. 
Hierbij is sprake van opbouw van rechten.

Voor bonusregelingen op basis van relevante prestatieregelingen 
wordt een verplichting opgenomen. De verplichting wordt als 
zodanig opgenomen onder de kortlopende schulden.

De waardering van de voorzieningen is op basis van de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze 
per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen contante waarde. Discontering vindt plaats 
op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemings-
obligaties. 

Toevoegingen aan en vrijval van de voorzieningen komen ten 
laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening. 
Het interestdeel (op basis van een reële rekenrente) van de 
dotatie is verantwoord onder de financiële lasten.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor bepaling van
het resultaat
Netto-omzet
De omzet wordt behaald bij een tweetal gelieerde afnemers, 
te weten Energy Resources Holding B.V. en DELTA Energy B.V., 
waarmee een ‘tolling agreement’ is overeengekomen. Uit hoofde 
van de tolling agreement ontvangt EPZ een vergoeding voor de 
beschikbaarheid van de productiecapaciteit en een vergoeding 
voor de levering van elektrische energie. Daarnaast is een 
incentive-regeling overeengekomen, waarmee een relatie met de 
geleverde prestaties wordt gelegd.

Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in 
het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van 
de over de omzet geheven belastingen. De kostprijs wordt aan 
dezelfde periode toegerekend.

Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen
Salarissen en sociale lasten worden op grond van de sector-
CAO PLb berekend en verantwoord in de periode waarop ze 
betrekking hebben. 

Pensioenen
De pensioenregeling is toegelicht bij de grondslagen voor 
het berekenen van de voorzieningen. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde 
leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, 
salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP.

De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het 
ABP. Hierbij worden premies betaald, gebaseerd op het salaris 
in het betreffende jaar. Deze worden als last in de winst- en 
verliesrekening verantwoord. De pensioenlasten zijn gebaseerd 
op reeds verrichte arbeidsprestaties (statische methode). 27
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Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het verslag-
jaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden verwerkt in de periode waarop 
ze betrekking hebben, rekening houdend met de effectieve rente-
voet van de betreffende activa en passiva. 

Dividenden
Dividend van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deel-
nemingen en niet-beursgenoteerde effecten worden verantwoord 
zodra het recht hierop is verkregen. 

Waardeveranderingen effecten
Waardeveranderingen van effecten worden in het resultaat 
opgenomen in de periode dat ze zijn gerealiseerd. Positieve 
niet gerealiseerde waardeveranderingen worden onder 
aftrek van de belastinglatentie hiervoor opgenomen in 
de herwaarderingsreserve. Waardemutaties beneden de 
aanschafwaarde worden in het resultaat verantwoord.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende 
tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt 
gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij 
actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd voor zover 
realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Grondslagen voor de opstelling van 
het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen 
de gemiddelde koers. Ontvangen en betaalde rente, ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Toelichting op de balans

A.1  Materiële vaste activa (in duizenden euro’s)

Overzicht materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen  
en terreinen

Machines en 
installaties

Andere bedrijfs-
middelen

Materiële vaste 
bedrijfsactiva 

in uitvoering en 
vooruitbetalingen

Totaal

1 januari 2013

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 166.614 924.302 78.358 37.656 1.206.930

Cumulatieve waarde-verminderingen en 
afschrijvingen -126.653 -815.620   -37.145             -   -979.418

Boekwaarde    39.961   108.682       41.213    37.656    227.512

Mutaties

Investeringen - - - 48.165 48.165

Herrubricering 2.285 15.444 46.767 -64.496 -

Afschrijvingen 2013 -3.613 -30.265 -12.276  - -46.154

     -1.328 -14.821      34.491   -16.331 2.011

31 december 2013

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 168.899 939.746 125.125 21.325 1.255.095

Cumulatieve waarde-verminderingen en 
afschrijvingen -130.266 -845.885   -49.421             -   -1.025.572

Boekwaarde 38.633   93.861       75.704    21.325    229.523

Afschrijvingsduur 0-25 jaar 3-15 jaar 3-10 jaar
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A.2  Financiële vaste activa (in duizenden euro’s)

Overzicht financiële vaste activa

Deelnemingen Latente belasting- 
vorderingen

Overige effecten Totaal

1 januari 2013

Boekwaarde     2.293   15.417   98.491   116.201

Mutaties

Bij: - - 17.560 17.560

Af: -333 -9.408                       -             -9.741

     -333   -9.408    17.560 7.819

31 december 2013

Boekwaarde     1.960   6.009   116.051   124.020

Deelnemingen (in duizenden euro’s)

De specificatie van de deelnemingen is als volgt:

EPZ-belang 
in %

Balanswaarde 
31-12-2013

Uitgekeerd dividend 
deelnemingen in 2013

EPZ-aandeel in eigen 
vermogen deelneming 

31-12-2012*

B.V. NEA, Arnhem 28,50 1.770 - 18.679

Electrorisk Verzekerings-maatschappij N.V., 
Arnhem**

4,13 135 331 135

Vliegasunie B.V., Nieuwegein 14,29 44 - 2.430

KSG Kraftwerks-Simulator-Gesellschaft mbH, 
Essen

2,05 10 0 11

GfS Gesellschaft für Simula-torschulung mbH, 
Essen

2,05 1 0 1

1.960 331

* De laatst bekende gegevens per 31 december 2012 zijn opgenomen. Het resultaat na belastingen bedroeg 1.274 duizend euro. NEA is op kostprijsbasis gewaardeerd, 
omdat EPZ geen invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid. Zo heeft EPZ onder meer geen vertegenwoordiging in de Raad van 
Commissarissen, participeert niet in beleidsbepalende processen en er vindt geen uitwisseling van functionarissen en/of techniek plaats.

** Binnen Electrorisk zullen de bestaande claims worden afgewikkeld, waarna Electrorisk zal worden geliquideerd. 31
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Latente belastingvorderingen

De latente belastingvordering per 31 december 2013 bedraagt 
6.009 duizend euro en bestaat uit de het saldo van:
a. een actieve latentie van 6.957 duizend euro uit tijdelijke 

waarderingsverschillen; en
b. een passieve latentie van 948 duizend euro uit hoofde van 

ongerealiseerde herwaardering op de overige effecten onder 
de financiële vaste activa.

a. Tijdelijke waarderingsverschillen
Dit deel van de belastinglatentie is hoofdzakelijk ontstaan als 
gevolg van de verschillen tussen de commerciële en fiscale 
waardering van de activa en passiva in de openingsbalans per 
1 januari 1998, het moment waarop EPZ belastingplichtig werd. 
Deze waarderingsverschillen, die met name terug te voeren zijn 
op de materiële vaste activa en de voorzieningen, vallen vrij 
gedurende de levensduur van de activa dan wel de looptijd van 
de voorzieningen. Het deel van deze vordering dat vermoedelijk 
binnen één jaar verrekenbaar zal zijn bedraagt 505 duizend euro.

Het verloop in de vordering kan als volgt worden gespecificeerd: 
               

Stand per 1 januari 2013 15.417

Af: Mutatie tijdelijke waarderingsverschillen in 2013 (realisatie fiscale openingsbalans i.c.m. tijdelijke willekeurige 
afschrijving)

-9.464

Vorming passieve latentie op ongerealiseerde resultaten -480

-9.944

Bij: Oprenting latente belastingvordering 536

Stand per 31 december 2013 6.009

b. Ongerealiseerde herwaardering
De passieve latentie is gevormd voor de af te dragen vennoot-
schapsbelasting over het ongerealiseerde rendement op de 
vermogensfondsen (zie overig effecten). Op moment van 
realisatie van dit rendement ontstaat een acute belastingplicht.

De latente belastingvordering is gewaardeerd tegen contante 
waarde, waarbij een rekenrente van 3,375% (4,5% na belasting) 
is gehanteerd. De nominale waarde van de totale vordering per 
31 december 2013 bedraagt 8.991 duizend euro.

32



Overige effecten
In 2012 is de Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale 
Borssele (BOKB) opgericht. Het doel van de stichting is de 
financiële zekerheid te bieden die de Kernenergiewet vereist. 
De overheid eist dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende 
liquiditeiten aanwezig zijn om de ontmanteling te kunnen 
financieren en te voorkomen dat bij een faillissement van de 
vergunninghouder de beschikbare gelden in de boedel vallen. 
De stichting is daarom opgericht om liquide middelen juridisch 
af te zonderen van EPZ. Het economisch eigendom blijft volledig 
voor EPZ.

De aanvangsstorting, de jaarlijkse stortingen, een vijfjaarlijkse 
herberekening van de amoveringskosten en het te realiseren 
rendement zorgen ervoor dat in 2033 voldoende kapitaal 
is opgebouwd om aan de amoveringsverplichting van de 
kerncentrale te kunnen voldoen. 

De stortingen in de stichting zijn door een asset manager 
belegd in speciaal daarvoor opgerichte vermogensfondsen. 
De vermogensfondsen hebben een eigen marktwaarde per 
participatie. In december 2013 is de jaarlijkse storting gedaan 
conform een vastgesteld schema.
       
      

Stand per 1 januari 2013 98.491

Jaarlijkse storting (december 2013) 14.727

Overige aan- en verkopen 247

Waardeverandering door koersresultaten in 2013 
(ongerealiseerd)

2.586

Stand per 31 december 2013 116.051

De aanschafwaarde van de beleggingsportefeuille per 
31 december 2013 bedraagt 109.701. 
De fondsen staan niet ter vrije beschikking van EPZ, 
maar zijn alleen aan te wenden voor amoveringskosten 
van de nucleaire eenheid.
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B.1  Voorraden (in duizenden euro’s)

2013 2012

Splijtstoffen 84.809 79.173

Fossiele brandstoffen 3.422 9.905

Slijtdelen (na aftrek van voorziening 

incourant) 2.304 2.383

Hulpstoffen      218      411

   90.753    91.872

Van de voorraad splijtstoffen heeft 20,4 miljoen euro betrekking 
op vooruitbetalingen op nog niet geleverde splijtstofelementen 
(2012: 17,4 miljoen euro).

De berekening van de voorziening incourant van de slijtdelen 
bedraagt 1.061 duizend euro (2012: 725 duizend euro). Deze 
voorziening wordt bepaald door een gestaffelde berekening 
waarbij rekening is gehouden met het mutatieverloop. In 2013 is 
197 duizend euro gedoteerd. 

B.2  Overige vorderingen (in duizenden euro’s)

2013 2012

Vorderingen op deelnemingen en 
participanten 11.148 10.055

Belastingen en sociale verzekeringen 183 9

Overige vorderingen     7.289     11.883

  18.620   21.947

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
Onder de overige vorderingen is het nog niet ontvangen deel 
(10,2 miljoen euro) van de claim op Landsbanki opgenomen. 
Deze claim is gewaardeerd op 5,9 miljoen euro en is gebaseerd 
op een management assessment van de onderliggende informatie 
van waarderingsexperts en juridische opinies.

B.3  Liquide middelen
Hiervan is ultimo 2013 72,5 miljoen euro op deposito’s en 
geldmarktfondsen uitgezet bij financiële instellingen. Alle 
uitzettingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
Ter fixering van de rente op middellange termijn (3-5 jaar) zijn 
er interest rate swaps afgesloten bij Nederlandse banken. Deze 
hebben een nominale omvang van 55 miljoen euro. Tegenover 
de per jaar te ontvangen vaste rente, die correspondeert met de 
afgesloten looptijd, staat de per kwartaal te betalen 3 maands 
euribor-rente. 

Bedragen in miljoenen euro’s Interestrisico’s

31-12-2013 31-12-2012

Nominale waarde afdekking 55 70

Reële waarde interest rate swaps 0,2 0,7

Looptijd < 1 jaar 40 15

Looptijd 1-5 jaar      15      55

35



Economie

C.  Eigen vermogen
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedroeg per 
31 december 2013 12.708 duizend euro, verdeeld in 6.354.001 
aandelen A van elk 1 euro en 6.353.999 aandelen B van elk 
1 euro. Het gehele maatschappelijk kapitaal is geplaatst en 
volgestort.

Conform artikel 24, lid 1 van de statuten houdt EPZ een statutaire 
reserve aan ten bedrage van 5.443 duizend euro.

De herwaarderingsreserve bevat de ongerealiseerde waarde-
mutatie op de overige effecten (zie toelichting op de financiële 
vaste activa), onder aftrek van de belastinglatentie van 
948 duizend euro hierover.

Het verloop van het eigen vermogen over 2012 en 2013 is als volgt:

C.1
Aandelen-
kapitaal

C.2
Statutaire 
reserve

C.3 
Herwaarde-
ringsreserve

C.4
Overige
reserves

C.5
Onverdeelde
Winst

Totaal

Stand 1 januari 2012 12.708 5.443 - 13.523 21.577 53.251

Mutaties 2012:

- Toevoeging 2012 3.295 3.295

- (Interim)dividend-uitkering - - - - -21.577 -21.577

- Winst over het boekjaar - - - - 34.703 34.703

Stand 31 december 2012 12.708 5.443 3.295 13.523 34.703 69.672

Mutaties 2013:

- Toevoeging 2013 2.106 2.106

- Winst over het boekjaar - - - - 13.986 13.986

- (Interim)dividend-uitkering - - - - -34.703 -34.703

Stand 31 december 2013 12.708 5.443 5.401 13.523 13.986 51.061
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D.  Voorzieningen

Stand per

1 januari 2013

Dotaties

2013

Onttrekkingen

2013

Saldo per

31 december 2013

D.1 Voorziening amovering conventionele eenheid 16.428 6.921 - 23.349

D.2 Voorziening voor sociale verplichtingen 82 2 -27 57

D.3 Voorziening voor restkern bij eindstop kerncentrale 31.985 1.231 - 33.216

D.4 Voorziening amovering kerncentrale 205.170 12.467 - 217.637

D.5 Voorziening voor opwerkings- en opslagkosten 269.836 29.357 -55.260 243.933

D.6 Voorziening personeelsbeloningen 3.286 321 -206 3.401

Totaal 526.787 50.299 -55.493 521.593

Van het totaalbedrag aan voorzieningen zal circa 61 miljoen euro binnen een jaar worden afgewikkeld en circa 274 miljoen euro na vijf jaar. 

D.1  Voorziening voor amovering conventionele eenheid
Deze voorziening is bestemd om in de toekomst de amovering 
van de dan buiten bedrijf gestelde conventionele eenheid 
te kunnen bekostigen. De verwachte sluitingsdatum van de 
conventionele eenheid is 31 december 2015.
In 2013 is een studie gedaan naar de kosten van de amovering. 
Op grond van de uitkomsten van deze studie, vermeerderd met 
de benodigde aanpassing voor prijsontwikkelingen en een eerste 
inschatting van mogelijke milieuconsequenties, bedragen de 
verwachte uiteindelijke amoveringskosten tegen prijspeil ultimo 
2013 36,9 miljoen euro (ultimo 2012: 36,2 miljoen). 
De verwachte uitgaven zijn contant gemaakt tegen een reken-
rente van 2,5%. De dotatie als gevolg van oprenting bedraagt 
0,5 miljoen euro.

D.2  Voorziening voor sociale verplichtingen
Onder deze voorziening is opgenomen  de contante waarde 
van de verplichting voor het werkgeversaandeel van de premie 
ziektekosten voor postactieve personeelsleden en weduwen van 
personeelsleden alsmede de contante waarde van de verplichting 
aan de medewerkers. De verwachte uitgaven zijn contant 
gemaakt tegen een rekenrente van 4,5%.

D.3  Voorziening voor restkern bij eindstop kerncentrale
De onderneming heeft de verplichting om de kosten te dekken 
van de laatste splijtstoflading welke bij beëindiging van de 
levensduur van de kernenergie-eenheid nog in de kern van de 
reactor aanwezig zal zijn. Hiertoe is een voorziening gevormd. 
Deze is gebaseerd op de ultimo 2013 bekende splijtstofkosten 
met betrekking tot de laatste splijtstoflading, welke is bepaald 
als de contante waarde met een rekenrente van 2,5% van de 
geraamde bedragen voor toekomstige waarde van de restkern, 
inclusief opwerkings- en opslagkosten. De dotatie als gevolg van 
oprenting bedraagt 0,8 miljoen euro.

D.4  Voorziening voor amovering kerncentrale
De voorziening voor amovering is zodanig opgebouwd dat –
overeenkomstig de afspraken met de Rijksoverheid in het 
Convenant kerncentrale Borssele – amovering van de kernenergie-
eenheid kan plaatsvinden direct nadat de exploitatie is beëindigd 
(in 2034). 

Periodiek wordt een uitgebreide actualisatie van de studie 
uitgevoerd voor de bepaling de kosten van amovering van 
de kerncentrale. Zolang de kernenergie-eenheid in productie 37
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blijft, wordt in de periode tussen twee studies de voorziening 
amovering kerncentrale jaarlijks aangepast aan reeds bekende 
bijstellingen en middels prijsindexatie aan de vigerende 
prijsontwikkelingen. In 2010 is voor het laatst een actualisatie 
uitgevoerd van deze studie. Op grond hiervan bedragen de 
verwachte uiteindelijke amoveringskosten per prijspeil ultimo 
2013 489 miljoen euro (2012: 484 miljoen euro). De voorziening 
is tevens contant gemaakt. De hierbij gehanteerde rekenrente 
bedraagt 2,5%. De dotatie als gevolg van oprenting bedraagt 
5,2 miljoen euro. 

D.5  Voorziening voor opwerkings- en opslagkosten
Deze voorziening is gevormd in het kader van de huidige 
bestaande verplichtingen en is bepaald als de contante waarde 
met een rekenrente van 2,5% van de geraamde bedragen voor 
de toekomstige opwerkings- en opslagkosten verminderd met de 
geschatte contante waarde van de in de toekomst vrijkomende 
restproducten en het saldo van de betaalde, respectievelijk 
ontvangen bedragen. Een deel van de opwerkings- en opslag-
kosten betreft een inschatting van nog te contracteren zaken. 
Momenteel lopen onderhandelingen inzake uitbreiding van de 
opslagcapaciteit voor hoog-radioactief afval en aanpassing van 
bestaande transportcontracten. Deze voorziening omvat tevens 
de nog te betalen kosten voor verwerking, transport en opslag 
van laag- en middelradioactief afval eveneens tegen de contante 
waarde. In 2013 is 55,3 miljoen euro aan uitgaven geboekt ten 
laste van de voorziening. De dotatie als gevolg van oprenting 
bedraagt 6,3 miljoen euro.
 

D.6  Voorziening personeelsbeloningen
Onder deze voorziening zijn de verplichtingen opgenomen met 
betrekking tot jubileumuitkeringen en uitkeringen als gevolg 
van einde dienstverband, rekening houdend met de blijfkans. 
Daarnaast wordt onder deze post een voorziening voor te 
betalen ziekengeld opgenomen, wanneer er sprake is van meer 
dan 2 jaar ziekte (per ultimo 2013 is dit niet het geval). Ook 
de verplichting voor reeds ingegane uitkeringen op grond van 
de werkloosheidswet maakt deel uit van deze voorziening. De 
verwachte uitgaven zijn contant gemaakt tegen een rekenrente 
van 4,5%. 

E.  Kortlopende schulden 

2013 2012

Crediteuren 9.268 8.221

Schulden aan deelnemingen en 

participanten 5.237 5.592

Belastingen en sociale verzekeringen 18.784 16.088

Overige schulden 19.169     27.144

52.458 57.045

Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stranded costs (Niet Markt Conforme kosten)
Op 1 januari 2001 is de ‘Overgangswet elektriciteitsproductie-
sector’ in werking getreden. In artikel 2 van de wet is opgenomen
dat de Nederlandse productiebedrijven gezamenlijk aansprakelijk 
zijn voor de kosten voortvloeiend uit, onder andere, overeen-
komsten tot invoer van elektriciteit en gas die door NEA 
(voorheen SEP) zijn gesloten. De verdeling van deze kosten, 
hierna stranded costs genoemd, over de productiebedrijven 
dient te geschieden in de verhouding zoals destijds aangegeven 
door de commissie Herkströter, hetgeen voor EPZ een aandeel 
betekent van 28,5 procent. In de afgelopen jaren zijn deze 
stranded costs in belangrijke mate afgewikkeld, onder meer 
door de afkoop van de importcontracten voor de levering van 
elektriciteit. Rekening houdend met het resterend eigen vermogen 
van NEA is besloten om het bestaande beleid te continueren en 
geen voorziening te treffen voor de stranded costs. 

Vergunning
In 2013 heeft de minister EPZ een aangepaste bedrijfsvoerings-
vergunning verleend. Tot midden 2013 liep hier tegen nog een 
bodemprocedure. Inmiddels is de vergunning onherroepelijk.

Leasecontracten
Ten behoeve van het personeel zijn achttien lease-autocontracten 
afgesloten. De looptijd hiervan is 4 tot 5 jaar. Het totaal van de 
leaseverplichting is per 31 december 2013 424 duizend euro, 
waarvan <1 jaar 189 duizend euro en >1 jaar 235 duizend euro.38



Brandstofcontracten
EPZ heeft voor haar brandstofvoorziening (zowel conventioneel 
als nucleair) langlopende inkoopcontracten afgesloten. Ongeveer 
de helft van brandstofvoorziening zowel in waarde als volume is 
gedekt in contracten lopend tot het einde van de levensduur van 
de eenheden.

Toelichting op de winst- en verlies-
rekening
G.1 Netto-omzet
De omzet wordt geheel in Nederland gerealiseerd en heeft 
betrekking op de vergoeding voor de beschikbaarheid van de 
productiecapaciteit en een vergoeding voor de levering van 
elektrische energie aan de tollers. De vergoedingenstructuur is 
geregeld in de tolling-overeenkomst. 

H.3 Salarissen en sociale lasten
De totale personeelskosten inclusief sociale lasten bedroegen in 
het boekjaar 45,6 miljoen euro.

De specificatie is als volgt:

Bedragen in duizenden euro’s 2013 2012

Salarissen 33.252 34.373

Sociale lasten 3.530 3.474

Pensioenlasten 5.344 4.915

Overige personeelskosten   3.457        3.190      

45.583 45.952

Het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen (in fte’s) in 2013 bedroeg 
528 (2012: 542), hiervan is er 1 werkzaam in het buitenland 
(2012: 1).

H.5 Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten betreffen met name de dotaties 
aan de voorzieningen, verzekeringskosten en kosten van 
onroerendzaakbelastingen en heffingen. 

Overeenkomstig art. 382a lid 1 BW 2 titel 9 melden wij dat de 
volgende bedragen aan accountantshonoraria aan 2013 zijn 
toegerekend:
n	 Jaarrekeningcontrole: 79.700 euro door Deloitte Accountants 

(2012: 87.000 euro, waarvan 69.500 euro door Deloitte 
Accountants en 17.500 euro door PwC Accountants);

n	 Andere controleopdrachten: 28.100 euro door Deloitte 
Accountants (2012: 39.500 euro, waarvan 30.500 euro door 
Deloitte Accountants en 9.000 euro door PwC Accountants);

n	 Fiscale adviesdiensten: 0 euro (2012: 7.900 euro door PwC 
Belastingadviseurs);

n	 Andere niet-controlediensten: 14.800 euro door Deloitte 
Accountants en 21.400 euro door PwC Accountants (2012: 
46.500 euro door PwC Accountants).

Het totaal bedraagt 144.000 euro (2012: 180.900 euro).

I. Financiële baten en lasten

Bedragen in duizenden euro’s 2013 2012

Rentebaten 1.840 3.502

Rentelasten -13.309 -14.095

Ontvangen uitkering Landsbanki 1.383 14.512

Herwaardering Landsbanki-claim 429 5.430

Gerealiseerde waardeverandering effecten 

St. BOKB

249 -

Waardeverandering deelnemingen   -2   15

-9.410 9.364
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J. Belastingen
Het van toepassing zijnde tarief voor de vennootschapsbelasting 
bedraagt 25%. De effectieve belastingdruk (14,0%) wijkt door
diverse factoren af van de normale belastingdruk. De belang-
rijkste oorzaak is het effect van de toegepaste tijdelijke wille-
keurige afschrijvingsregeling uit de aangiften 2011 en 2012. 
De totale belastinglast voor 2013 bedraagt 2,3 miljoen euro bij 
een positief commercieel resultaat van 16,3 miljoen euro.

Het commerciële resultaat vóór belastingen bedraagt 16,3 miljoen 
euro. Diverse fiscale correcties zoals waarderingsverschillen van 
activa en voorzieningen bedragen in totaal 2,7 miljoen euro. 
Dit resulteert in een belastbaar resultaat van 13,6 miljoen euro. 
Dit resultaat kan voor 5,4 miljoen worden verrekend met fiscale 
verliezen uit het verleden. 

De belastinglast in de jaarrekening 2013 ad 2,3 miljoen euro 
betreft het enerzijds het saldo van de mutaties in de latente 
belastingvordering zoals gespecificeerd bij de toelichting op de 
financiële vaste activa. Anderzijds de acute belastingschuld over 
het niet-verrekenbare deel van het belastbaar resultaat. 

Verbonden partijen
Onderstaand zijn de transacties tussen EPZ en haar verbonden 
partijen opgenomen. De meeste transacties met verbonden 
partijen vloeien voort uit de tolling overeenkomst.

Bedragen x 1.000 euro 2013 2012

Omzet

Delta Energy B.V. 224.311 225.829

Energy Resources B.V.

Energy Resources Holding B.V. 92.972 96.649

317.283 322.478

Economie
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Overheidssubsidies
EPZ heeft in 2013 voor Milieukwaliteit Elektriciteits Productie een 
bedrag ontvangen van 18,1 miljoen euro (2012: 23,2 miljoen). 
Deze subsidie is in 2013 volledig verrekend met de gefactureerde 
vergoeding aan de tollers voor de levering van elektrische energie 
en heeft derhalve geen resultaateffect bij EPZ.

Bezoldiging bestuurders
Overeenkomstig art. 383 lid 1 BW 2 titel 9, wordt de opgave 
inzake de bezoldiging van de bestuurder achterwege gelaten.

Toelichting op het kasstroom-
overzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen.

Saldo liquide middelen 1 januari 2013 195.972

Mutatie 2013 -33.776

Saldo liquide middelen 31 december 2013 162.196

In het kasstroomoverzicht is een aantal transacties waarbij geen 
ruil van geldmiddelen plaatsvindt niet opgenomen. 
Dit betreft onder andere 
n de ongerealiseerde herwaarderingsreserve op een deel van 

de waarde van de financiële activa voor 2.586 duizend euro 
(2012: 3.295 duizend euro), 

n rentetoevoeging aan de voorzieningen voor 12.797 duizend 
euro (2012: 13.996 duizend euro), 

n herwaardering van de Landsbanki-claim voor 429 duizend 
euro (2012: 5.430 duizend euro) en 

n de mutatie in de belastinglatentie van -9.408 duizend euro 
(2012: 4.544 duizend euro).
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Voorstel tot winstbestemming
Conform artikel 24, lid 8 van de statuten van de vennootschap 
staat de winst ter beschikking van de algemene vergadering 
van aandeelhouders. De directie stelt voor het resultaat over 
2013 van 14,0 miljoen euro als dividend uit te keren aan de 
aandeelhouders.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan 
die al dan niet nadere informatie geven over de feitelijke situatie 
op balansdatum.



Marc Damman
met Luke en Milan
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Verklaring afkortingen
ALARA  As low as reasonably achievable
Arbo  Arbeidsomstandigheden
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst
CO  Conventional Operations
COVRA  Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV
CSA  Complementary Safety Assessment 
EPZ  NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Neder land 
10EVA  10-jaarlijkse evaluatie 
GfS  Gesellschaft für Simula tor schulung mbH
GCI         Global Compact Initiative 
GKE  NV Gemeen schap pelijk Kolenbu reau Elektrici teits-
  pro duk tie bedrijven
GKN  NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
HABOG  Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw
IAEA  International Atomic Energy Agency
INES  International Nuclear Event Scale
  Het primaire doel van de INES-schaal is om een betere
  begripsvorming en communicatie mogelijk te maken  
  van het veiligheidsbelang van storingen bij nucleaire  
  installaties. Storingen worden op basis van het 
  veiligheidsbelang ingedeeld op een van de zeven
  niveau’s van de schaal. De hoogste niveau’s (4-7) 
  worden aangeduid als ongelukken (accidents), de
  lagere niveau’s (1-3) worden aangeduid als incidenten.  
  Storingen zonder veiligheidssignificantie worden 
  afwijkingen (deviations) genoemd en onder de schaal
  ingedeeld in INES=0 (below scale). Niet veiligheids-
  relevante storingen vallen buiten de schaal (out of   
  scale).
IPPAS International Physical Protection Advisory Service
ISO  International Standards Organization

KFD  KernFysische Dienst 
KSG  Kraftwerk-Simu lator-Gesellschaft mbH
MEP  Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie 
MOX  Mengoxide 
NEA  BV Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor
NGO  Non gouvermentele organisatie 
NO  Nuclear Operations
OSART  Operational Safety Review Team
SALTO  Safe Long Time Operation 
Sep  NV Samenwerkende elektriciteits-produktiebe drijven
SOER  Significant Operating Experience Report 
WANO  World Association of Nuclear Operators

CO
2  

Kooldioxide
NO

x
  Stikstofoxiden

SO
2
  Zwaveldioxide

Bq  Becquerel (een heid van radio activiteit)
W  Watt (eenheid van vermogen)
kW  Kilowatt = 1000 W
MW  Megawatt = 1000 kW
kWh  Kilowattuur (de geleverde arbeid van 1 kW gedu rende
  een uur)
MWh  Megawattuur = 1000 kWh
GWh  Gigawattuur = 1000 MWh
GNm3  Groninger Normaal kubieke meter
ton  1000 kg
Kton  Kiloton = 1000 ton
Mton  Megaton = 1000 kiloton
mSv  MilliSievert = 0,001 sievert
ppm  parts per million

Overige gegevens
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