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Halfjaarverslag
Resultaten in het kort
Kerncijfers 2010
In miljoenen euro’s

Eerste
half jaar
2010

Eerste
half jaar
2009

Opbrengsten

780

886

Totale lasten

-/- 358

-/- 400

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten en aandeel in resultaat
geassocieerde deelnemingen
Resultaat vóór belastingen

422

486

-/- 57

-/- 63

365

423

De gerealiseerde omzet over de eerste helft van 2010 was ongeveer 100 miljoen euro lager dan in
dezelfde periode van 2009. Dit komt voornamelijk door de doelmatigheidskortingen voor de
tarieven van GTS die de Nederlandse toezichthouder NMa heeft opgelegd, alsmede door het besluit
van de Duitse toezichthouder BNetzA om de transportkosten in Duitsland te verlagen. De
verwachting is dat de omzet over 2010 duidelijk lager ligt dan de omzet over 2009.
Mede doordat de totale lasten in het eerste halfjaar 2010 ruim miljoen 40 euro lager zijn dan in de
vergelijkbare periode van 2009, is het resultaat vóór belastingen thans circa 60 miljoen euro lager
dan in het eerste halfjaar van 2009.

Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland
Regulering en tarieven
Nederland
Methodebesluiten
Eind juni heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de methodebesluiten vernietigd
die door de NMa in december 2008 voor GTS waren vastgesteld. Deze methodebesluiten hadden
betrekking op de periode 2009-2012. In methodebesluiten stelt de NMa de financiële uitgangspunten vast die bepalend zijn voor de tarieven die Gas Transport Services (GTS) in rekening brengt
aan shippers. Het CBb heeft bepaald dat de NMa een nieuw methodebesluit moet nemen en ook
met terugwerkende kracht een doelmatigheidskorting op de tarieven moet vaststellen voor de
periode 2006-2008. De eventuele financiële gevolgen moeten naar verwachting in toekomstige
GTS-tarieven worden verwerkt. Mocht dit resulteren in tarieven die lager zijn dan werd
aangenomen vóór de uitspraak van het CBb, dan zal dit een negatieve invloed hebben op de
toekomstige resultaten en de financiële positie van Gasunie.
Duitsland
Doelmatigheidsfactor
De Duitse toezichthouder BNetzA is gestart met het ontwikkelen van een procedure die de
doelmatigheidsfactor voortaan door middel van onderlinge vergelijking van bedrijven (benchmark)
vaststelt. De afronding van de benchmark-procedure wordt niet vóór eind 2010 verwacht.
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Introductie Gasunie Transport Services
Sinds 1 juli 2010 worden onder de naam ‘Gasunie Transport Services’ twee nieuwe
grensoverschrijdende diensten aangeboden in de regio Emden/Oude Statenzijl: ‘Repositioning
Service’ en ‘Backup Service for Interruptible Capacity’. Door het aanbieden van geïntegreerde
diensten wil Gasunie de internationale gashandel faciliteren en de dienstverlening voor klanten
verder verbeteren.
Grootschalige investeringen
De werkzaamheden voor de uitbreiding van het transportnet in Nederland (Noord Zuid Project)
verlopen voorspoedig. Volgens plan zal het grootste deel in oktober 2010 worden opgeleverd.
Op basis van onze eerste grensoverschrijdende inventarisatie van capaciteitsbehoefte onder
(potentiële) klanten (Integrated Open Season) hebben 24 gasleverings- en –handelsbedrijven
bindende overeenkomsten gesloten voor extra capaciteit in zowel het Nederlandse als het Duitse
deel van het Gasunie-netwerk. Een aantal bedrijven wenst uitbreiding van de grensoverschrijdende
transportverbindingen. De investeringen die hiermee gemoeid zijn, bedragen 1 à 2 miljard euro in
de periode 2011-2014. De besluitvorming over deze investering is voor een groot deel afhankelijk
van de ruimte die het reguleringskader in Nederland en Duitsland biedt. Op dit moment bestaat
hierover onzekerheid.
Gasunie heeft een belang van 20% in het NEL-project (North European Gas Pipeline) genomen. Dit
is een nog te bouwen pijplijnverbinding die vanaf het aanlandingspunt van Nord Stream nabij
Greifswald naar Rehden loopt. NEL zal Nord Stream met het bestaande aardgasnetwerk verbinden,
waardoor aardgas uit de voornaamste gasreserves in Rusland direct naar Duitsland en de andere
EU-lidstaten, met name Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, kan stromen. De
totale geplande investeringen in NEL worden geraamd op 1 miljard euro.

Deelnemingen & Ontwikkeling
Nord Stream
Nord Stream AG is in april 2010 begonnen met de aanleg van een pijpleiding van het Russische
Vyborg, door de Oostzee, naar het Duitse Greifswald. Gasunie is via dochterbedrijf Gasunie
Infrastruktur AG voor 9% aandeelhouder in Nord Stream AG.
Aardgasbuffer Zuidwending
De vier cavernes van de aardgasbuffer worden momenteel gevuld en de technische gasinstallatie is
bijna gereed. Volgens planning kunnen de werkzaamheden eind 2010 worden afgerond, zodat de
aardgasbuffer in januari 2011 in gebruik kan worden genomen. Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan de voorzieningszekerheid aangezien de gasmarkt een groeiende behoefte heeft aan
gasopslagmogelijkheden.
Gate LNG terminal
Volgens planning zal de LNG terminal in de tweede helft van 2011 worden opgeleverd. De initiële
capaciteit is 12 miljard m3 aardgas per jaar. Vergunningen voor een verdere uitbreiding van de
uitzendcapaciteit (tot 16 miljard m3 per jaar) zijn toegekend. Gate terminal en de aandeelhouders
investeren in een extra hoge-drukcompressie-faciliteit voor de injectie van het boil-off gas binnen
de terminal teneinde de flexibiliteit ten behoeve van de afnemers te vergroten. Hierdoor kan het
minimaal aan het openbare net te leveren LNG volume verlaagd worden.
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Vertrek Marcel Kramer en benoeming Paul van Gelder
Op 1 september 2010 vertrekt CEO en bestuursvoorzitter Marcel Kramer bij Gasunie in verband
met het bereiken van de 60-jarige leeftijd. Kramer wordt per die datum opgevolgd door Paul van
Gelder, voorheen Managing Director bij TAQA Europa B.V. en TAQA Energy B.V., beide
dochterondernemingen van de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA).
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Bestuursverklaring
Bestuursverklaring (in de zin van Wft artikel 5.25d)
De Raad van Bestuur verklaart voor zover hen bekend, dat
1.

de halfjaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie
en de winst van de vennootschap en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen
ondernemingen; en dat

2.

het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum,
de gang van zaken gedurende het halve boekjaar van de vennootschap en van de met haar
verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar halfjaarrekening zijn opgenomen
en de verwachte gang van zaken, waarbij, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen
niet verzetten, in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de investeringen en de
omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk
is.

M.P. Kramer, voorzitter
H.A.T. Chin Sue
E. Dam
P.E.G. Trienekens

Groningen, 30 augustus 2010

5

Halfjaarbericht 2010 N.V. Nederlandse Gasunie

Geconsolideerde halfjaarrekening
Verkorte geconsolideerde balans (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s

Nadere

30 juni

31 december

toelichting

2010

2009

1+2

8.347,5

7.848,6

2

689,1

689,1

2

Activa
Vaste activa
-

materiële vaste activa

-

immateriële vaste activa

-

investeringen in geassocieerde
234,5

220,8

-

overige kapitaalbelangen

168,7

145,3

-

uitgestelde belastingvorderingen

849,0

911,3

-

pensioenactief

42,2

42,2

10.331,0

9.857,3

245,2

468,9

10.576,2

10.326,2

3

5.150,2

5.309,7

4

4.165,5

4.112,2

428,9

401,4

4.594,4

4.513,6

369,1

27,1

462,5

475,8

831,6

502,9

10.576,2

10.326,2

deelnemingen

3

Totaal vaste activa
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Passiva
Totaal eigen vermogen
toekomend aan de aandeelhouder
Langlopende verplichtingen
-

rentedragende leningen

-

overige langlopende verplichtingen

Totaal langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
-

kortlopende financieringsverplichtingen

-

handelsschulden en
overige kortlopende verplichtingen

Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal passiva
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Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro’s

Nadere

Eerste

Eerste

toelichting

halfjaar

halfjaar

2010

2009

780,0

886,3

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Opbrengsten
Aan investeringen toegerekende kosten
Personeels- en overige kosten
Afschrijvingskosten

5
51,6

42,1

-/- 310,2

-/- 334,9

-/- 99,5

-/- 107,4
-/- 358,1

-/- 400,2

421,9

486,1

-/- 70,6

-/- 81,3

13,4

17,7

364,7

422,5

-/- 91,0

-/- 104,0

273,7

318,5

-

-

Winst over de periode

273,7

318,5

Toe te rekenen winst aan aandeelhouder

273,7

318,5

Totale lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Aandeel in resultaat geassocieerde
deelnemingen
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat ná belastingen
Beëindigde bedrijfsactiviteiten
Resultaat op beëindigde
bedrijfsactiviteiten ná belastingen
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten

In miljoenen euro’s

Cash flow

Overige

Onverdeeld

Totaal

hedge reserve

reserves

resultaat

-

-

273,7

273,7

-/- 23,4

-

-

-/- 23,4

6,0

-

-

6,0

-

0,1

-

0,1

-/- 17,4

0,1

-

-/- 17,3

-/- 17,4

0,1

273,7

256,4

-

-

318,5

318,5

Eerste halfjaar 2010
Totaal van de resultaten verwerkt in
de winst-en-verliesrekening (winst
over de periode)
Mutatie in cash flow hedge reserve,
waarvan vennootschapsbelasting
Overige mutaties
Totaal van de resultaten verwerkt in
het eigen vermogen

Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten

Eerste halfjaar 2009
Totaal van de resultaten verwerkt in
de winst-en-verliesrekening (winst
over de periode)
Mutatie in cash flow hedge reserve,
waarvan vennootschapsbelasting

4,4

-

-

4,4

-/- 1,1

-

-

-/- 1,1

3,3

-

-

3,3

3,3

-

318,5

321,8

Totaal van de resultaten verwerkt in
het eigen vermogen

Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten

Het totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het eerste halfjaar van 2010
en 2009 is volledig toe te rekenen aan de aandeelhouder.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In miljoenen euro’s

Aandelen

Cash flow

Overige

Onverdeeld

kapitaal

hedge

reserves

resultaat

Totaal

reserve
Eerste halfjaar 2010
Stand per 1 januari 2010

0,2

-/- 4,6

5.192,3

121,8

5.309,7

halve boekjaar 2010

-

-/- 17,4

0,1

273,7

256,4

Uitgekeerd slotdividend 2009

-

-

-/- 294,1

-/- 121,8

-/- 415,9

Toegevoegd aan de overige reserves

-

-

-

-

-

0,2

-/- 22,0

4.898,3

273,7

5.150,2

0,2

-/- 2,2

5.138,9

394,1

5.531,0

halve boekjaar 2009

-

3,3

-

318,5

321,8

Uitgekeerd slotdividend 2008

-

-

-

-/- 295,6

-/- 295,6

Toegevoegd aan de overige reserves

-

-

98,5

-/- 98,5

-

0,2

1,1

5.237,4

318,5

5.557,2

Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over het

Stand per 30 juni 2010
Eerste halfjaar 2009
Stand per 1 januari 2009
Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over het

Stand per 30 juni 2009
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Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rente, vennootschapsbelasting en overige

Mutaties kortlopende financieringsverplichtingen
Uitgekeerd dividend

2010

2009
746,0

-/- 75,9

-/- 9,6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aflossingen van langlopende schulden

Eerste
halfjaar

662,2

Kasstroom uit operationele activiteiten

Opname langlopende schulden

Eerste
halfjaar

586,3

736,4

-/- 622,3

-/- 464,2

53,3

786,0

-

-/- 12,0

342,0

-/- 350,0

-/- 415,9

-/- 295,6

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-/- 20,6

128,4

Toename geldmiddelen en kasequivalenten

-/- 56,6

400,6

Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo vorig jaar
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo dit half jaar

150,8

106,5

551,4

49,9
-/- 56,6

400,6
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Toelichting op de verkorte geconsolideerde financiële overzichten
Aard der bedrijfsactiviteiten
De N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is een Europees gasinfrastructuurbedrijf dat haar
transportdiensten aanbiedt via haar dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in
Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast zijn de bedrijfsactiviteiten onder meer
gericht op het faciliteren van de komst van nieuwe gasstromen naar Noordwest-Europa via LNGaanvoer en langeafstandspijpleidingen en op het benutten van de geologische infrastructuur voor
de opslag van aardgas.
De vennootschap is statutair gevestigd in Groningen.
Alle op balansdatum uitstaande aandelen worden gehouden door de Staat der Nederlanden.
Uitgangspunten voor de grondslagen
Op grond van de Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement dient de vennootschap haar geconsolideerde financiële overzichten op te stellen in overeenstemming met de
bepalingen van de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de
Europese Unie.
In het eerste halfjaar 2010 zijn de volgende nieuwe standaarden en interpretaties effectief
geworden en bekrachtigd binnen de Europese Unie:

IFRS 2, Share-based Payment (amendment) – Group and cash-settled share-based
payment arrangements.

IFRS 3, Business Combinations (revised in 2008).

IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements (revised in 2008).

IFRIC 16, Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation.
De toepassing van de hierboven opgenomen onderwerpen heeft géén materiële invloed op het
eigen vermogen en het resultaat van de vennootschap.
Overeenstemmingsverklaring
De halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de IFRS standaard ‘Tussentijdse
financiële verslaggeving’ (IAS 34), zoals die op 30 juni 2010 van toepassing is.
Deze halfjaarrekening bevat niet alle informatie en toelichtingen die in een jaarrekening moeten
worden opgenomen en moet in combinatie met de groepsjaarrekening 2009 worden beoordeeld.
Op de halfjaarrekening heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Wel heeft een beoordeling
plaatsgevonden door de accountant.
Oordelen en schattingen door het management
Het management maakt bij het opstellen van de jaarrekening schattingen en doet
veronderstellingen, die de gerapporteerde activa en passiva op balansdatum en het resultaat over
het boekjaar beïnvloeden. De invloed van oordelen en schattingen is significant bij de waardering
van bedrijfscombinaties, het gastransportnetwerk, uitgestelde belastingen en pensioenen.
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Nadere toelichting
1. Materiële vaste activa
Tarieven Nederland
Op dinsdag 29 juni 2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) drie zogeheten
methodebesluiten (gedateerd op 16 december 2008) vernietigd. Methodebesluiten vormen de basis
voor de tariefregulering van GTS als beheerder van het nationale gastransportnet. Deze besluiten
bevatten onder andere de parameters voor de verplichte vaststelling van een efficiëntiefactor door
de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De methodebesluiten die door het CBb zijn
vernietigd hebben betrekking op de periode van 2009 tot en met 2012.
Daarnaast heeft het CBb bepaald dat de NMa een nieuw methodebesluit moet nemen en een
nieuwe efficiëntiefactor moet bepalen voor de periode 2006-2008, volgend op de eerdere
vernietiging door het CBb (in een uitspraak van 30 november 2006) van het vorige methodebesluit
en de vorige efficiëntiefactor voor diezelfde periode. De NMa had nagelaten nieuwe beslissingen te
nemen, hetgeen het CBb onwettig acht, aangezien als gevolg hiervan in de jaren 2006, 2007 en
2008 geen efficiëntiefactor op de tarieven van GTS is toegepast. De herziene besluiten zullen
mogelijk uitwijzen dat de tarieven die in rekening zijn gebracht in de periode voorafgaand aan de
herziening, te hoog waren. Volgens het CBb moet de NMa toekomstige tarieven bijstellen door de
nog vast te stellen efficiëntiefactor voor de periode 2006-2008 in deze tarieven te verdisconteren.
Zowel de vernietiging van de methodebesluiten als de beslissing van het CBb dat een nieuw
methodebesluit moet worden genomen voor de periode 2006-2008, hebben geleid tot toegenomen
onzekerheid over toekomstige kasstromen. Momenteel is het onduidelijk wanneer en in hoeverre
de NMa de reguleringsparameters zal aanpassen die de toegestane omzet van GTS en dus zijn
tarieven voor de periodes 2006-2008 en 2009-2012 bepalen.
Mochten de nieuwe methodebesluiten resulteren in toekomstige GTS tarieven die lager zijn dan de
tarieven die werden verwacht vóór de vernietiging van de methodebesluiten, dan zal dit een
negatieve invloed hebben op de toekomstige kasstromen, inkomsten, bedrijfsresultaten,
winstgevendheid en de financiële situatie.
Tarieven Duitsland
Het tarievenbesluit van de Duitse toezichthouder (Bundesnetzagentur) van oktober 2009 en een
schatting door het management van de van toepassing zijnde doelmatigheidsfactor eind 2009
hebben geleid tot een bijzondere waardevermindering van het gastransportnetwerk, hetgeen is
verwerkt in de jaarrekening 2009. Onder het gastransportnetwerk wordt verstaan het geheel van
transportleidingen en transport-gerelateerde activa van de groepsmaatschappijen en de
geassocieerde deelnemingen.
De Bundesnetzagentur heeft voor de reguleringsperiode 2008-2012 ten tijde van het opmaken van
de halfjaarrekening 2010 nog geen definitieve doelmatigheidsfactor vastgesteld.

2. Onderzoek naar mogelijke bijzondere waardeveranderingen
De bij punt 1 genoemde ontwikkelingen ter zake van de tarieven in Nederland en Duitsland geven
aanleiding tot het uitvoeren van een onderzoek naar een mogelijke bijzondere waardeverandering
van de desbetreffende activa en de goodwill.
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Op grond van de thans beschikbare informatie en rekening houdend met de grote onzekerheden
heeft het management geconcludeerd dat op balansdatum de realiseerbare waarde van de activa
niet lager ligt dan de boekwaarde. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er sprake is van een
reële kans op een negatieve waardeverandering in de toekomst.
3. Pensioenen
De waardering van de pensioenverplichting in overeenstemming met IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’
vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van het jaar. Per balansdatum is een indicatieve berekening
gemaakt van de pensioenverplichtingen rekening houdend met de huidige inzichten. Het verschil
tussen de uitkomst van deze indicatieve berekening en de berekening voor het jaarverslag 2009
wordt ten opzichte van het eigen vermogen van de vennootschap als niet materieel beschouwd. In
de halfjaarcijfers 2010 is de waardering gehandhaafd zoals die in het jaarverslag 2009 is
opgenomen.

4. Rentedragende leningen
Het totaalbedrag van 4.165,5 miljoen euro aan langlopende leningen bestaat voor 3.616,1 miljoen
euro aan langlopende obligaties en voor 549,4 miljoen euro aan onderhandse leningen.
Mutatieoverzicht rentedragende leningen:
In miljoenen euro’s

2010

2009

Stand per 1 januari

4.112,2

3.186,1

-

750,0

53,3

36,0

4.165,5

3.972,1

Uitgegeven obligatieleningen
Getrokken op onderhandse faciliteiten *)
Stand per 30 juni

*) Deze faciliteiten zijn aangetrokken door Gate terminal B.V. en worden proportioneel
geconsolideerd. Op deze faciliteiten wordt gefaseerd getrokken.
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5. Informatie over opbrengsten en resultaat van de segmenten
In miljoenen euro’s

Opbrengsten

Segmentresultaat

Eerste

Eerste

Eerste

Eerste

halfjaar

halfjaar

halfjaar

halfjaar

2010

2009

2010

2009 *)

737,4

841,5

411,8

475,6

42,6

44,8

23,5

28,2

780,0

886,3

435,3

503,8

-/- 70,6

-/- 81,3

364,7

422,5

-/- 91,0

-/- 104,0

273,7

318,5

-

-

273,7

318,5

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Segmenten
- Gereguleerd Netbeheer
- Deelnemingen & Ontwikkeling
Segmententotaal
Niet toegerekende financieringsbaten
en –lasten
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Resultaat op voortgezette
bedrijfsactiviteiten ná belastingen
Resultaat op beëindigde
bedrijfsactiviteiten ná belastingen
Opbrengsten en resultaat
over de periode

780,0

886,3

*) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
De informatie wordt gesegmenteerd naar de activiteiten van de groep. De operationele segmenten
weerspiegelen de managementstructuur van de groep. De volgende segmenten worden
onderscheiden:


Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland (TSO)
Dit segment beslaat het netbeheer en is verantwoordelijk voor de aansturing van transport, de
ontwikkeling van leidingnet en bijbehorende installaties en het bevorderen van de
marktwerking.



Deelnemingen & Ontwikkeling (Non-TSO)
Dit segment richt zich op het faciliteren van de komst van nieuwe gasstromen naar NoordwestEuropa via LNG-aanvoer en lange afstandspijpleidingen en op het benutten van de geologische
infrastructuur voor de opslag van aardgas. Deelname in (inter)nationale projecten op het
gebied van aardgasinfrastructuur in Nederland en Duitsland maken hiervan eveneens deel uit.
Onder dit segment vallen tevens de joint ventures voor pijpleidingen die het Gasunietransportnet verbinden met buitenlandse markten, zoals de BBL-leiding naar het Verenigd
Koninkrijk.

Opbrengsten betreffen aan derden geleverde diensten. Daarnaast heeft het segment Deelnemingen
& Ontwikkeling in het eerste halfjaar 2010 voor 14,9 miljoen euro aan diensten geleverd aan het
segment Gereguleerd Netbeheer (eerste halfjaar 2009: 14,8 miljoen euro).
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De Raad van Bestuur,

M.P. Kramer, voorzitter
H.A.T. Chin Sue
E. Dam
P.E.G. Trienekens

Groningen, 30 augustus 2010
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Beoordelingsverklaring
Aan: de N.V. Nederlandse Gasunie

Beoordelingsverklaring
Opdracht
Wij hebben de in het halfjaarverslag opgenomen geconsolideerde halfjaarrekening over de periode
1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, bestaande uit de verkorte geconsolideerde balans,
verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening, geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten, geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en verkort
geconsolideerd kasstroomoverzicht alsmede de overige toelichtingen van N.V. Nederlandse Gasunie
te Groningen beoordeeld. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen
en de weergave van deze geconsolideerde halfjaarrekening in overeenstemming met IAS 34
‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze
verantwoordelijkheid een conclusie over deze geconsolideerde halfjaarrekening te formuleren op
basis van onze beoordeling.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de geconsolideerde halfjaarrekening verricht in overeenstemming
met Nederlands recht waaronder Standaard 2410, ‘Het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de openbaar accountant van de entiteit’. Een beoordeling van tussentijdse
financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die
verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en
andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan
die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met Controlestandaarden en stelt ons
niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van
materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen
accountantsverklaring af.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de geconsolideerde halfjaarrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni
2010 niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met IAS
34 ‘Tussentijdse Financiële Verslaggeving’, zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Groningen, 31 augustus 2010
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. P.J.T.A. van Kleef RA
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