
  

 
 

Financiële gegevens eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2019 
 

Verkorte balans     

€ miljoen   30 juni 2019   30 juni 2018 

Activa      

Vaste activa  

                                 
6.792   

                                
6.399  

Vlottende activa   
                                     

333    
                                    

331  

Totaal activa  

                                 
7.125   

                                
6.730  

      

Eigen vermogen en verplichtingen      

Totaal eigen vermogen  

                                 
2.942   

                                
2.628  

Langlopende verplichtingen  

                                 
3.487   

                                
3.174  

Kortlopende verplichtingen   
                                     

696    
                                    

928  

Totaal passiva  

                                 
7.125   

                                
6.730  

 

Verkorte winst-en-verliesrekening     

€ miljoen   Eerste halfjaar 2019   Eerste halfjaar 2018 

Bedrijfsopbrengsten  

                                     
620   

                                    
655  

Bedrijfskosten   
                                      

-532    
                                     

-534  

Bedrijfsresultaat  

                                       
88   

                                    
121  

Financieringsresultaten    
                                      

-35    
                         

-27  

Resultaat voor belastingen  

                                       
53   

                                      
94  

Belastingen                                       -13                                       -25  

Resultaat na belastingen uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten  

                                       
40   

                                      
69  

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten   
                                     

251                                           -    

Resultaat na belastingen  

                                     
291   

                                      
69  

 

Verkort kasstroomoverzicht     

€ miljoen   Eerste halfjaar 2019   Eerste halfjaar 2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten  225  204 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  9  -286 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -322   67 

Mutatie liquide middelen  -88  -15 

 



  

Waarderingsgrondslagen 

De geconsolideerde jaarrekening van Stedin Groep is opgesteld in overeenstemming met de per 31 december 

2018 geldende IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie (EU) en de definities van Titel 9 Boek 2 BW. 

Stedin Groep heeft per 1 januari 2019 IFRS16 geïmplementeerd en de vergelijkende cijfers van 2018 zijn niet 

aangepast. IFRS 16 'Leases' wijzigt de wijze waarop leaseovereenkomsten worden gepresenteerd in de 

jaarrekening. De impact heeft geleid tot een balansverlenging van minder dan  € 100 miljoen en de gerelateerde 

kosten worden in de winst- en verliesrekening als afschrijvingen en interestlasten gepresenteerd. De impact heeft 

een geringe invloed op de geldende ratio’s van lening convenanten. 

 

Kasstroomontwikkeling 

De positieve kasstroom van € 9 miljoen investeringsactiviteiten worden voornamelijk verklaard door het saldo van 

de verkoopopbrengst van Joulz en de investeringen in het netwerk. De uitgaande kasstroom voor 

financieringsactiviteiten van € 322 miljoen bevatten de aflossingen van leningen en € 46 miljoen dividendbetaling 

aan aandeelhouders. 

 

Accountantscontrole 

De financiële gegevens voor het eerste halfjaar eindigend 30 juni 2019 zijn niet gecontroleerd door een externe 

accountant.  

 

Toekomstinformatie 

Uitspraken in dit persbericht die geen historische feiten zijn, betreffen toekomstgerichte informatie. Stedin Groep 

hanteert modellen waarin inschattingen over toekomstgerichte informatie is opgenomen. Toekomstige 

ontwikkelingen liggen buiten de controle van Stedin en ondanks dat de uitspraken in lijn zijn met huidige 

inschattingen kunnen de werkelijke ontwikkelingen materieel afwijken van de uitspraken of verwachtingen uit dit 

bericht. 


