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Onze missie is:

EPZ	maakt	elektriciteit.

Voor	een	scherpe	prijs,	met	aandacht	voor	onze	mensen
en	maatschappelijk	verantwoord.
De	voortdurende	verbetering	van	de	veiligheid,	de	bedrijfszeker-
heid	en	de	beschikbaarheid	van	de	productieeenheden
hebben	prioriteit.
Door	focus	te	houden	op	de	optimale	prestaties	van	de
eenheden	en	door	de	uitstekende	productielocatie	zorgt
EPZ	voor	haar	continuïteit.	Ze	is	daardoor	een	aantrekkelijke	
partner	bij	het	ontwikkelen	van	initiatieven	in	Borssele.

Het thema van het jaarverslag is dit keer: verbeteren en vernieuwen. 
Medewerkers van EPZ beelden uit wat dit voor hen betekent. 3

Missie en visie
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Aan	de	Algemene	Vergadering	van	
Aandeelhouders
 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten van 
de vennootschap leggen wij u hierbij de jaarrekening 2007 en de 
daaraan toegevoegde overige gegevens over ter vaststelling. 
De jaarrekening is opgemaakt door de Directie. Voorts is 
bijgevoegd het verslag van de Directie over 2007.
 
De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. De goedkeurende accountantsverklaring is 
opgenomen op bladzijde 34 van het jaarverslag. De winst- en 
verliesrekening is dit jaar afgesloten met een positief resultaat 
na belastingen van 26,2 miljoen euro. Wij stellen u voor deze 
winst volledig uit te keren als dividend.
 
 
Borssele, 9 mei 2008
De Directie

J.W.M. Bongers

Directie
Samenstelling per 31 december 2007
J.W.M. Bongers Directeur

Management	Team
M. van der Borst Plant Manager Nuclear Operations 
R. Joziasse Plant Manager Conventional Operations
S.C. Ridder Manager Human Resource Management
C.W. Joossens Manager Financiële en Economische Zaken 

Ondernemingsraad
H.E.A. Knoors Voorzitter  
P. Maljers Secretaris 
J. van Bruggen  
Ph. Groenendijk   
A. de Jong
P. van Marion      
E.M. Rentmeester 
A. Schipper-de Boer   
J.M. Snoeijs         
H. van Wattum  
W. van Zweeden  
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Algemeen

N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ is 
statutair gevestigd te Borssele. EPZ bezit een divers en flexibel 
productiepark bestaande uit een koleneenheid, een kernenergie-
eenheid, een gasturbine-eenheid en een windturbinepark. Het op-
gestelde vermogen bedraagt 920 Megawatt netto. DELTA Energy 
B.V. en Essent Energie B.V. houden beide vijftig procent van de 
aandelen van EPZ. De aandeelhouders kunnen ieder beschikken 
over de helft van de productiecapaciteit van EPZ.

Het boekjaar 2007 is afgesloten met een positief financieel 
resultaat na belastingen van 26,2 miljoen euro. In dit verslagjaar 
werd een eenmalige bate van 2,9 miljoen euro dividend 
ontvangen van NEA. De totale omzet en overige opbrengsten in 
2007 bedroegen 212,9 miljoen euro. EPZ heeft in het boekjaar 
6 miljoen MWh elektriciteit geproduceerd. De productie is hoger 
dan voorgaande jaren. Dit is onder andere het gevolg van de 
in 2006 uitgevoerde vermogensverhoging van de kernenergie-
eenheid.
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Nucleaire	veiligheid	en	stralingsbescherming

Veiligheid van de kernenergie-eenheid heeft de hoogste prioriteit. 
Het management geeft specifieke aandacht aan de veiligheids-
cultuur en de kwaliteitszorg. 

De Hoofdafdeling Nucleaire Veiligheid & Kwaliteitszorg heeft een 
onafhanke lijke positie binnen het bedrijf en ziet intern toe op het 
handhaven en verder verbeteren van de nucleaire veiligheid. 
De manager van deze hoofdafdeling, tevens algemeen stralings-
deskundige, rapporteert rechtstreeks aan de Directie. 

Daarnaast beoordelen de Interne Reactorbedrijfs veilig heids -
commissie en de Externe Reactorbedrijfs veiligheids  commissie 
periodiek en onafhan ke lijk de nucleaire veiligheid en de stralings-
bescherming. Zij adviseren het Hoofd van de Kernenergie centrale 
Borssele en de Directie van EPZ op het gebied van handhaving 
en verdere verbetering van de nucleaire veiligheid.
 
In 2007 werden vijf storingen gemeld aan de overheid. Deze 
hadden alle een ‘INES 0’- indeling. Dit betekent dat de storingen 
niet van significant belang voor de veiligheid waren. Voor een 
verdere uitleg over de INES-indeling verwijzen wij naar de laatste 
pagina van dit jaarverslag.
 
EPZ hecht veel waarde aan het onderhouden van internationale 
contacten in het kader van kennis- en ervarings uitwisseling op 
het gebied van nucleaire veiligheid. In 2007 namen veel 
medewerkers deel aan (inter)nationale werkgroepen en aan 
congressen, symposia, workshops van de IAEA, Foratom, WANO 
en VGB. Voorts namen EPZ-medewerkers deel aan WANO peer 
reviews bij andere kernenergiecentrales in de wereld.
 

Nucleair	veiligheidsprogramma
Tijdens de splijtstofwisselperiode werden naast onderhoud en 
inspecties ook nog enkele technische veiligheidsverbeteringen 
aan de installatie doorgevoerd in het kader van de tienjaarlijkse 
veiligheidsevaluatie. 
Voorts werden in vervolg op de tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie 
verbetermaatregelen uitgevoerd op het gebied van organisatie, 
personeel en administratie. Met name maatregelen ter verbetering 
van de human performance kregen daarbij veel aandacht.
Ook werd gewerkt aan de opvolging van de aanbevelingen die 
waren uitgebracht bij de internationale OSART-missie die in 2005 
plaatsvond. 

Directieverslag Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Stralingsbescherming	en	lozing	van	radioactieve	stoffen	
De collectieve jaardosis over 2007 was met 261 mSv lager dan 
de geplande 288 mSv. De gemiddelde jaardoses van de eigen 
medewerkers en die van externe medewerkers bedroegen respec-
tievelijk 0,35 mSv en 0,54 mSv. De individuele doses bleven ruim 
binnen de wettelijke grens van 20 mSv.

De edelgaslozing in 2007 bedroeg 0,21 procent van de vergunde 
waarde. 
De vloeibare lozing van γ- en β-activiteit bedroeg 0,07 procent 
van de vergunde waarde. 
De hoeveelheid verwerkt vast radioactief afval is met 20 m3 
duidelijk lager dan de verwachte hoeveelheid van 35 m3.
 

Onafhankelijk	toezicht
De interne audits werden conform plan uitgevoerd. Deze zijn 
gebaseerd op een vierjarenprogramma voor alle bedrijfs-
processen. Daarnaast zijn diverse interne inspecties, reviews, 
evaluaties en verificaties uitgevoerd. 
Het ARBO- en Milieuzorgsysteem van de kerncentrale werd door 
de certificerende instantie met goed resultaat getoetst aan 
respectievelijk de normen VCA** en NEN-ISO 14001. De diverse 
toezichthoudende overheidsinstanties voerden daarnaast ook 
vele inspecties uit met name tijdens de splijtstofwisselperiode. 
Tijdens deze inspecties werden geen grote tekortkomingen 
geconstateerd.

In juni 2007 voerde het International Atomic Energy Agency (IAEA 
te Wenen) een follow-up missie uit waarbij de opvolging van de 
tijdens de OSART-missie in 2005 gedane aanbevelingen werd 
beoordeeld. De conclusie van het team was dat de veiligheid van 
de bedrijfsvoering van de kerncentrale onverminderd van hoog 
niveau blijft.
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Bedrijfsvoering

EPZ exploiteert een kernenergie-eenheid BS30, een koleneenheid 
BS12, een gasturbine-eenheid BS20 en een windturbinepark. Met 
deze productiemiddelen werd zes miljoen MWh aan elektriciteit 
opgewekt. 

Kernenergie-eenheid
Het jaar 2007 was voor de kernenergie-eenheid een succesvol 
jaar. 

De beschikbaarheid van de eenheid was 95 procent. Hiermee 
hoort de centrale bij de top van de wereld. De gemiddelde 
beschikbaarheid van alle kerncentrales in de wereld was 87 
procent. 

De niet-beschikbaarheid van de centrale werd bijna volledig 
veroorzaakt door de geplande revisieperiode in september. 
Tijdens deze revisie werden de in 2006 in gebruik genomen 
gemoderniseerde turbine en een aantal kernhouderbouten in het 
reactorvat geïnspecteerd. Verder vond een vervanging plaats van 
de isolatoren van de hoofdtransformator. 
Tijdens de revisieperiode was er een storing in het koelwater-
inlaatgebouw. In dit gebouw ontstond een overstroming met 
zeewater. Hierdoor werd het noodzakelijk ook de koleneenheid af 
te schakelen. De koeling van de reactorkern van de kerncentrale 
is hierbij niet onderbroken geweest. Met hulp van de regionale 
brandweer werd het gebouw leeggepompt. 

Koleneenheid
De koleneenheid produceerde in 2007 bijna twee miljoen 
MWh. Dit is een half miljoen meer dan het jaar ervoor. Helaas 
moest gedurende het verslagjaar de installatie een aantal 
keer in verband met storingen worden stilgelegd waardoor de 
productie achterbleef bij de jaardoelstelling. Zo moest enkele 
malen een lekke verdamperpijp van de ketel gerepareerd 
worden. Het verhelpen van dit soort lekkages is een tijdrovende 
aangelegenheid omdat ze meestal optreden op grote hoogte 
en dus moeilijk bereikbaar zijn. De oorzaak van de lekkages 
is inmiddels vastgesteld. De verwachting is dat de getroffen 
maatregelen afdoende zijn. 
Een andere tegenvaller was het vastlopen van één van twee 
middendruk turbines. Deze schade trad op in het vierde kwartaal. 
Voor het herstel moest de gehele turbine gedemonteerd en voor 
reparatie overgebracht worden naar de leverancier. De reparatie 
is begin 2008 afgerond en de installatie is weer in gebruik 
genomen. 

De koleneenheid was in 2007 succesvol op het gebied van het 
beperken van milieubelastende emissies. Zo werd er 123 miljoen 
kilogram schone biomassa en 20 miljoen kubieke meter restgas  
meegestookt. Op deze manier waren er minder kolen nodig 
waardoor de uitstoot van CO2 werd beperkt met 12 procent. 
De rookgasontzwavelingsinstallatie presteerde goed: 93,5 
procent van de zwaveloxides werden afgevangen. Ook de DeNOx- 
installatie werkte in haar eerste volle jaar naar tevredenheid. 
Er waren nog wel wat inregelproblemen. Door het inzetten van 
deze installatie werd de uitstoot van stikstofoxides gereduceerd 
tot minder dan 130 mg NOx per kubieke meter rookgas. Vóór de 
ingebruikname van de DeNOx-installatie was deze uitstoot nog 
bijna vier keer zo hoog.

In juni ontving EPZ van Rijkswaterstaat de bevestiging dat de 
huidige WvO-vergunning voldoet aan Europese IPPC-richtlijnen 
voor grote stookinstallaties. Gedeputeerde Staten van Zeeland 
had ook de Wm-vergunning al IPPC-proof verklaard. Hieruit blijkt 
dat de koleneenheid de best beschikbare technieken toepast 
zoals deze in de Nederlandse en Europese regelgeving zijn 
vastgelegd.

Naar aanleiding van technische en organisatorische problemen 
tijdens de grote vierjaarlijkse revisie in 2005/2006 is 
geconcludeerd dat de aansturing van de koleneenheid verbeterd 
diende te worden. Eind 2006 deden externe deskundigen, na 
een uitgebreid onderzoek, een groot aantal aanbevelingen ter 
verbetering van de prestaties van de eenheid. In 2007 zijn voor 
alle aanbevelingen verbeteracties in gang gezet. De helft van 
deze activiteiten is succesvol afgerond, de overige vergen meer 
tijd.

Gasturbine-eenheid
Op de gasturbine-eenheid is in het verslagjaar achttien keer kort 
een beroep gedaan. In totaal produceerde de eenheid 1299 MWh. 
Eind 2007 werd schade geconstateerd aan de schoepen van de 
compressor. Inspectie zal duidelijkheid moeten geven over de 
omvang en de mogelijkheden tot reparatie. 

Windturbines
De totale elektriciteitsproductie van de vijf windturbines is in 
2007 uitgekomen op 26.409 MWh. Dit is zo’n 6 procent minder 
dan het jaar ervoor. 



Hans Koreman  Senior Hoofdwerktuigkundige Nuclear Operations
Nog	meer	veiligheid	door	het	vier	ogen	principe
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Onderstaande tabellen geven een overzicht van de prestaties van 
de eenheden.

Productie	van	elektriciteit	
in MWh x 1000  2005	 2006	 2007

BS30  3.772 3.270 3.994
BS12  1.892 1.544 1.978
BS20  4 2 1
Windturbines  24 28 26

totaal  5.692 4.844 5.999

Brandstof-	en	splijtstofinzet
  2005	 2006	 2007

steenkool  [kton] 640 523 657
aardgas  [mln. Nm3] 7 11 6
biomassa  [kton] 129 97 123
fosforovengas  [mln. m3] 23 8 20
uranium  [ton] 10 6 6
splijtstofelementen  [aantal] 32 20 20

Productie	van	bouwgrondstoffen
in kilotonnen  2005	 2006	 2007

vliegas  74 63 76
bodemas  20 12 12
gips  20 17 21

Milieu	en	stralingsdosis

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de milieu-
prestaties van de eenheden van het afgelopen jaar en de jaren 
daarvoor.

Emissies
	 	 2005	 2006	 2007

CO2  [kiloton] 1.702 1.342 1.752
SO2  [ton] 717 300 491
NOx  [ton] 2.577  1.059 814
stof  [ton] 32 10 13

Directieverslag Bedrijfsvoering
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De collectieve stralingsdosis die geregistreerd wordt met het 
elektronische dosimetriesysteem van EPZ over 2007 bedroeg 
261 mSv.
De gemiddelde individuele jaardosis van eigen medewerkers 
bedroeg 0,35 mSv en die van externe medewerkers 0,54 mSv. 
De maximale individuele jaardosis van eigen medewerkers 
bedroeg 2,75 mSv en die van externe medewerkers 4,48 mSv. 
De individuele doses bleven daarmee ruim binnen de wettelijke 
jaarlimiet van 20 mSv. 
Alle radioactieve lozingen van de kernenergie-eenheid bleven 
ruim binnen de vergunde limieten. De edelgaslozing bedroeg 
circa 0,21 procent van de vergunde waarde. De vloeibare lozingen 
van γ- en β-activiteit bedroegen circa 0,07 procent van de 
vergunde waarde. De hoeveelheid verwerkt vast radioactief afval 
bedroeg 20 m3.

Productie	van	laag	radioactief	afval	
in m3	 2005	 2006	 2007									

 122 32 20

Radioactieve	emissie	vloeibaar
in Bq 
(tussen haakjes het bereikte gedeelte van de toegestane emissie)

 2005	 2006	 2007									

γ- en β-activiteit 1,6E8 (0,08%) 3,4E8 (0,17%) 1,5E8 (0,07%) 
Tritium 5,7E12 (18,9%) 8,7E12 (29,5%) 5,8E12 (19,2%)

Radioactieve	emissies	gasvormig
in Bq
(tussen haakjes het bereikte gedeelte van de toegestane emissie)

	 2005	 2006	 2007										

Edelgassen 8,0E11 (0,16%) 3,4E12 (0,68%) 1,0E12 (0,21%)
Tritium 2,1E11 (10,7%) 2,7E11 (13,6%) 2,6E11 (13%)
Jodium-131 9,5E5 (0,02%) 1,2E8 (2,34%) 2,6E6  (0,04%)
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Human	Resource	Management	

Op 31 december 2007 had EPZ 465 medewerkers in dienst. 
Er werkten 31 medewerkers op deeltijd basis waardoor het 
totaal aantal fte’s 454 bedroeg. Er zijn 440 medewerkers in 
dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Er zijn 25 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd. Op 31 december 2007 had EPZ 31 vrouwen in 
dienst (6,7 procent).
In 2007 traden er 19 medewerkers uit dienst en kwamen er 
27 medewerkers in dienst. Het ziekteverzuim bedroeg 4,7 procent 
in 2007 (3,2 procent in 2006).

Activiteiten
De nieuwe tijdshorizon van de kolen- en de kerncentrale in 
combinatie met een hoge uitstroom van met name oudere 
medewerkers maakt het noodzakelijk om een gerichte strategie 
te hebben. In de krapper wordende (Zeeuwse) arbeidsmarkt 
moet EPZ kunnen blijven beschikken over voldoende en 
gekwalificeerde medewerkers. Dit jaar is deze strategie 
vormgegeven en werden de eerste activiteiten ontplooid. Zo 
werd er een imago-onderzoek uitgevoerd en is gewerkt aan de 
positionering van EPZ als werkgever.

Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen werd de eerste 
opzet gemaakt voor een systeem voor competentiemanagement 
dat reeds deels is geïmplementeerd binnen het nieuwe 
personeelsinformatiesysteem. Daarnaast zijn de interne 
opleidingsprogramma’s verder ontwikkeld en is met name de 
doorlopende leerlijn voor Conventional Operations vormgegeven. 
Medewerkers van Conventional Operations gingen in 2007 voor 
de eerste keer naar simulatortrainingen in Duitsland. De eerste 
ervaringen hiermee zijn positief.

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat werd 
gehouden in december 2007 blijkt dat het traject dat moet 
leiden tot een andere bedrijfscultuur zijn vruchten begint 
af te werpen. De kernwaarden van EPZ worden veelal 
herkend door de medewerkers. De uitkomsten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek geven daarnaast heldere 
aandachtspunten die het mogelijk maken om te werken aan de 
tevredenheid van de medewerkers en deze verder te verbeteren.

Directieverslag Human Resource Management

Medezeggenschap
De relatie met de OR is goed. Directie en OR werken 
constructief aan de toekomst. Er waren talrijke formele en 
informele contacten tussen directie en OR. Er was overleg 
over onder andere de volgende onderwerpen: optimalisatie 
van de reprofunctie binnen EPZ, de organisatiewijzigingen bij 
Conventional Operations, de afdelingen onderhoud van Nuclear 
Operations en HRP (Personeel en Opleidingen) en enkele kleinere 
organisatiewijzigingen. Daarnaast werd overeenstemming bereikt 
over de zogenaamde ‘Klokkenluidersregeling’ en werd besloten 
tot het definitief invoeren van een kort cyclisch rooster. De OR is 
in het kader van de Wet Harrewijn geïnformeerd over de beloning 
van de top van EPZ.
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Financieel	Economische	Zaken

Het boekjaar 2007 is afgesloten met een positief resultaat van 
26,2 miljoen euro (2006: 36,9 miljoen euro). De netto-omzet 
inclusief overige opbrengsten bedroeg 212,9 miljoen euro 
tegenover 172,9 miljoen euro in 2006.

De bedrijfslasten bedroegen 183,3 miljoen euro. 
Dit resulteert in een bedrijfsresultaat van 29,6 miljoen euro, 
tegen respectievelijk 144,0 en 28,9 miljoen euro in 2006. 

Het saldo van de financiële baten en lasten bedroeg 1,3 miljoen 
euro negatief tegen een saldo van 3,1 miljoen euro positief in 
2006. De financiële baten en lasten van 2007 bestonden voor 2,9 
miljoen euro uit een dividenduitkering van NEA.

In 2007 werd voor 22,4 miljoen euro geïnvesteerd. Belangrijkste 
onderdelen zijn de vermogensverhoging van de turbine van de 
kernenergie-eenheid en de restpunten uit de laatste tienjaarlijkse 
evaluatie. 

De liquide middelen daalden met 32,1 miljoen euro. Deze daling 
wordt onder andere veroorzaakt door de aankoop van voorraden 
kolen en uranium en betaling van schulden op korte termijn. De 
uitzetting van de liquide middelen vindt plaats binnen de kaders 
van een treasury-statuut. 

Corporate	Governance
EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht 
waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is. 
Dit betekent dat EPZ geen (verplichte) Raad van Commissarissen 
kent. De aandeelhouders zijn DELTA Energy B.V. en Essent Energie 
B.V. voor ieder vijftig procent.

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

De Directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
onderschrijven het uitgangspunt dat aan de code ten 
grondslag ligt. Een vennootschap is een lange termijn 
samenwerkingsverband 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. Dit geldt voor werknemers, aandeelhouders, 
toeleveranciers, afnemers maar ook voor 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.



Stefan Ridder  Manager HR en Faciliteiten
Management	development:	verbeteren	van	managementvaardigheden
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Een	blik	op	de	toekomst	

Energie is belangrijk in de Nederlandse samenleving en wordt 
steeds meer onderwerp van maatschappelijke en politieke 
discussie. Zij moet schoon, zeker, duurzaam en betaalbaar 
blijven. EPZ vervult met haar veilige, CO2-vrije en betaalbare 
kernergie, haar windturbinepark en de doorzet van biomassa in 
de kolengestookte eenheid een belangrijke rol in het realiseren 
van deze doelstellingen.
 
Om gesteld te staan voor de toekomst lopen diverse strategische 
programma’s. Deze programma’s hebben als doel de verlengde 
bedrijfsduur van de nucleaire en conventionele eenheid te 
ondersteunen en verbetering en vernieuwing van de organisatie 
te bewerkstelligen.

EPZ richt zich op veiligheid, beschikbaarheid en bedrijfszeker-
heid, gemotiveerd personeel, concurrerend kostprijsniveau, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en continuïteit.
 
Nucleaire veiligheid blijft topprioriteit één. De komende tijd 
wordt veel extra aandacht geschonken aan human performance 
en safety culture. Belangrijk aandachtspunt is ook de invulling 
van de voorwaarden van het convenant dat EPZ en de aandeel-
houders in 2006 met de overheid sloot. Daarin is vastgelegd 
dat de kerncentrale tot 2034 open blijft. Hierdoor wordt jaarlijks 
2.5 Mton CO2 minder in de atmosfeer uitgestoten, dan wanneer 
kernenergie zou zijn vervangen door conventionele opwek. Ook 
werd 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.

EPZ wil aan haar medewerkers een veilige, gezonde en 
uitdagende werkomgeving bieden met mogelijkheden tot 
zelfontplooiing. Door de leeftijdssamenstelling van het 
personeelsbestand vindt er de komende jaren een grote 
uitstroom van personeel plaats. Om de personele doelstellingen 
te bereiken en om ervaring en kennis binnen de organisatie over 
te dragen en te behouden, worden de opleidings- en 
management development trajecten verder ontwikkeld en 
uitgebreid.

Bij de conventionele eenheid zijn en worden belangrijke 
verbeteringsprojecten doorgevoerd die de beschikbaarheid en 
bedrijfszekerheid ten goede komen. 

Met maximale aandacht voor veiligheid, toenemende duurzame 
opwek en betrokkenheid bij diverse regionale duurzaamheids-
initiatieven vervult EPZ haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. De mensen, het milieu en het financiële resultaat krijgen 
evenwichtige aandacht. 
Door goede operationele en financiële resultaten, met goede 
mensen en op een uitstekende locatie zorgt EPZ voor 
continuïteit. 
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Balans

voor winstbestemming; in duizenden euro’s

	 	
   31	december	2007	 	 31	december	2006 
   
A				Vaste	activa	     
A.1 Materiële vaste activa  186.528  183.111
A.2  Financiële vaste activa     32.055     36.944

   218.583  220.055
   
B	 Vlottende	activa	     
B.1 Voorraden 37.183  20.074  
B.2  Vorderingen  24.100  33.463
B.3  Liquide middelen 215.752  247.825 
 
	 	 	 	277.035  301.362 
   
	 	 	 495.618	 	 521.417	

 
 
   
   31	december	2007	  		31	december	2006 
   
C	 Eigen	vermogen	    
C.1  Geplaatst kapitaal 12.708  12.708 
C.2  Statutaire reserve 5.443  5.443 
C.3  Overige reserves 5.500  5.500 
C.4  Onverdeelde winst       26.195     36.940 

   49.846  60.591
    
D			Voorzieningen	  397.080  387.890
    
E			Langlopende	schulden  7.159  8.252
    
F			Kortlopende	schulden    41.533   64.684
     
   495.618	 	 521.417
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Jaarrekening Winst- en verliesrekening

Winst-	en	verliesrekening

in duizenden euro’s

   2007	  2006 
   
G.1  Netto-omzet  210.174  166.585
 Overige bedrijfsopbrengsten      2.740         6.356 

	 	 	 212.914  172.941
    
 Kosten van grond- en hulpstoffen 82.739  66.580 
 Kosten uitbesteed werk en
 andere externe kosten 36.373  37.663
 
G.2 Salarissen en sociale lasten 33.388  31.366 
 Afschrijvingen op    
 materiële vaste activa 8.936  11.669 

G.3 Overige bedrijfskosten        11.853         -3.210 

     183.289    144.068
    
 Bedrijfsresultaat	 	 29.625	 	 28.873
    
G.4  Financiële baten en lasten               -1.337     3.064          
    
 Resultaat	uit	gewone	bedrijfs-
	 uitoefening	voor	belastingen	 	 28.288	 	 31.937
    
G.5  Belastingen      -2.093                     4.973    
    
Resultaat	na	belastingen  26.195	 	 36.910
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Kasstroomoverzicht	

in duizenden euro’s

	 	 	 2007  2006

Kasstroom	uit	operationele	activitei	ten
Bedrijfsre sul taat   29.625   28.873 
A.1  Aanpassingen voor:    
      - afschrijvingen op materiële vaste activa  18.936  11.669
      - mutatie voorzieningen  9.190  4.645
  
 Veranderingen in werkkapitaal:    
      - Voorraden -17.109  4.165 
      - Vorderingen 9.363  -7.963 
      - Schulden op korte termijn -23.152  -5.685  

   -30.898   -9.483 

Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties	  26.853  35.704 
G.3 Ontvangen dividend 2.766  10.094  
G.3 Saldo betaalde interest -4.103  -7.030  
 Vennootschapsbelasting   -2.093   4.973  
	 	 	
	 	             -3.430      8.037
    
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten  23.423  43.741

     
Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	     
A.1  Investeringen in materiële vaste activa -22.353  -64.161 
 Desinvesteringen in materiële vaste activa -  - 
 Investeringen in financiële vaste activa -  -3.942 
 Desinvestering financiële vaste activa    4.890          -
     
   -17.463  -68.103 

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	    
 Betaald (interim) dividend -36.940  -4.900 
 Ontvangst uit langlopende schulden -1.093   -1.063  

     -38.033    -5.963 

Liquide	middelen   -32.073	 	 -30.325	
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2.	 Grondslagen	voor	de	waardering	van	
	 activa	en	passiva
	
2.1	Algemene	grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in 
Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. 
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op verkrijgings- en 
vervaardigingsprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag 
is vermeld. De gehanteerde grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

2.2	Vreemde	valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn 
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. 
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend 
tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en 
omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste 
of ten laste van de winst- en verliesrekening. 

2.3	Materiële	vaste	activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen 
aanschaf- of vervaardigingsprijzen onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Machines, installaties en andere bedrijfsmiddelen worden 
gewaardeerd tegen aanschafkosten, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. 

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

Grote onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en installaties 
worden geactiveerd en afgeschreven gedurende de periode die 
telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 
Reguliere kleine onderhoudswerkzaamheden komen ten laste van 
de exploitatie.

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

1.	Algemeen

1.1	Activiteiten
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ is 
statutair gevestigd te Borssele, Zeedijk 32. EPZ bezit een divers 
en flexibel productiepark bestaande uit een koleneenheid, een 
kernenergie-eenheid, een gasturbine-eenheid en vijf windmolens. 
De vennootschap is opgericht op 14 januari 1987.

1.2	Groepsverhoudingen
DELTA Energy B.V. te Middelburg en Essent Energie B.V. te 
’s Hertogenbosch nemen elk voor de helft deel in het geplaatste 
en volgestorte kapitaal.

1.3	Toelichting	op	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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2.4	Financiële	vaste	activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met naar verwachting duurzame waarde-
verminderingen.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor:
n Tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en 
 passiva volgens fiscale waardering enerzijds en de 
 commerciële waardering in deze jaarrekening anderzijds. 
n 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, 
voorzover reeds bij wet vastgesteld. 
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd voorzover 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.

De overige financiële vaste activa zijn opgenomen tegen 
nominale waarde.

2.5	Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijzen of lagere marktwaarde met toepassing van 
de Fifo-methode of gewogen gemiddelde prijs.

De voorraad slijtdelen is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

2.6	Vorderingen
Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
Voor mogelijk oninbare vorderingen worden indien noodzakelijk 
voorzieningen getroffen.

2.7	Liquide	middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s, 
welke zijn opgenomen tegen nominale waarde.

2.8	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 voorzieningen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Het 
interestdeel van de dotatie is verantwoord onder de operationele 
kosten.

2.9	Langlopende	schulden
Het aflossingsdeel van de financial lease verplichting is gewaar-
deerd tegen nominale waarde. De aflossingsverplichtingen binnen 
één jaar zijn onder de kortlopende schulden verantwoord.

2.10	Financiële	instrumenten
EPZ maakt, in aanvulling op de rentestructuur van haar primaire 
financiële instrumenten, gebruik van financiële derivaten in de 
vorm van renteswaps ter beheersing van het renterisico en om te 
trachten beoogde niveaus voor rentebaten of -lasten te bereiken. 
Instrumenten die ter dekking van bestaande risico’s worden 
gebruikt, worden op dezelfde wijze verantwoord als de afgedekte 
positie. 

Valutarisico
Met uitzondering van de brandstofkosten vinden vrijwel alle 
transacties van de vennootschap plaats in euro’s en er zijn geen 
materiele posities in vreemde valuta. De brandstofkosten worden 
direct doorberekend aan de afnemers. De vennootschap loopt 
derhalve geen valutarisico’s.

Renterisico
De vennootschap loopt geen renterisico over rentedragende 
langlopende en kortlopende schulden. Met betrekking tot deze 
rentedragende schulden zijn geen financiële derivaten voor het 
renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico
De vennootschap kent geen significante kredietrisico’s.

Jaarrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
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3	 Grondslagen	voor	bepaling	van	het	
	 resultaat
	

3.1	Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-
omzet en de kosten hiervan over het jaar, met inachtneming 
van de hiervoor vermelde waarderingssystemen. Winsten op 
transacties worden genomen in het jaar waarin deze zijn 
gerealiseerd; verliezen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

3.2	Netto-omzet
De omzet wordt behaald bij een tweetal gelieerde afnemers, te 
weten Essent Energy Trading 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 beschik-
baarheid 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.

3.3	Personeelskosten

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

Pensioenen
De pensioenregeling betreft een zogenaamde toegezegde-
pensioenregeling. Hierbij worden premies betaald aan pensioen-
fondsen gebaseerd op het salaris in het betreffende jaar. 
De met de pensioenaanspraken samenhangende lasten zijn 
gebaseerd op reeds verrichte arbeidsprestaties (statische 
methode).

EPZ heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioen-
regeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben 
op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke 
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. EPZ heeft 
deze toegezegde-pensioenregeling bij het ABP verwerkt als zou 
sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling, omdat het ABP 
heeft aangegeven de benodigde informatie niet te kunnen 
verstrekken. EPZ heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP anders 
dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

3.4	Overige	bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.5	Afschrijvingen
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige materiële vaste 
activa worden gebaseerd op de aanschaf- of vervaardigingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op 
basis van de geschatte economische levensduur.

3.6	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 
deelnemingen en niet-beursgenoteerde effecten worden 
verantwoord zodra het recht hierop is verkregen. 

3.7	Belastingen
De vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend 
over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesreke-
ning, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verlie-
zen uit voorgaande boekjaren (voorzover niet opgenomen in de 
latente belasting-vorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Hierbij worden de 
thans geldende belastingtarieven gehanteerd.
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4	Toelichting	op	de	balans	in duizenden euro’s

A.1	Materiële	vaste	activa

Overzicht	materiële	vaste	activa Be drijfs  gebou wen Machines en Andere bedrijfs- Projec ten
 en ter rei nen  installaties middelen  in uit voe ring Totaal

1	januari	2007	     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 135.075 761.618 25.237 55.096 977.026
Cum. afschrijvingen -119.181 -655.445   -19.289              -   -793.915

Boekwaarde  			15.894	 			106.173	 						5.948	 				55.096	 				183.111
     
Mutaties	     
Investeringen  - - - 22.353 22.353
Herrubricering 1.494 59.578 1.947 -63.019 -
Af schrij vin gen 2007     -395   -17.441    -1.100              -     -18.936

	 							1.099	 			42.137	 							847	 			-40.666	 					3.417
     
31	december	2007	     
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 136.569 821.196 27.184 14.430 999.379
Cum. afschrijvingen   -119.576 -672.886   -20.389             -   -812.851

Boekwaarde  		16.993	 		148.310	 						6.795	 			14.430	 			186.528
     
Afschrijvingsduur 0-25 jaar 10-15 jaar 3-10 jaar  
     

Als zekerheid is een opstalrecht gevestigd op het windmolenpark (waarvoor een financial lease constructie is afgesloten). De boekwaarde 
van het windmolenpark bedraagt 7 miljoen euro per 31 december 2007.

Jaarrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
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A.2	Financiële	vaste	activa

Overzicht financiële vaste activa Deelnemingen Latente belasting- Overige vorderingen Totaal
   vorderingen  

1	januari	2007    
Boekwaarde     2.377	 		23.599	 		10.968	 		36.944
    
Mutaties	    
Investering - - - -
Desinvestering            -             -2.093    -2.712   -4.805
Waardevermindering       -84             -          -     -84

	 										-84	 				-2.093	 		-2.712	 				-4.889
    
31	december	2007	    
Boekwaarde 		2.293	 	21.506	 8.256	 		32.055

Deelnemingen
De specificatie van de deelnemingen is als volgt:

 EPZ-be lang Balanswaar de Uitgekeerd dividend EPZ-aandeel in eigen 
 in %  31-12-2007 deelnemingen vermogen deelneming 
    in 2007 31-12-2006*

NEA, Arn hem 28,50 1.770 2.850 31.514
Electrorisk, Arnhem** 4,13 468  582
Vliegasunie, De Bilt 10,53 44 - 212
KSG, Essen 2,00 10 - 11
GFS, Essen 2,00               1         -        1

  2.293	 2.850 

* Laatst bekende gegevens per 31 december 2006 opgenomen; het hier vermelde EPZ-aandeel in NEA is reeds verminderd met het 
 gedurende 2007 aan EPZ uitgekeerde dividend. 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.

** Wegens het uitstappen van een	deelnemer van Electrorisk is besloten Electrorisk in zijn huidige vorm niet te laten voortbestaan. 
 In verband hiermee heeft een afwaardering plaatsgevonden op basis van de tussentijdse cijfers 2007.

Jaarrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
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Latente	belastingvorderingen
De latente belastingvordering per 31 december 2007 bedraagt 
21.506 duizend euro en bestaat uit de volgende onderdelen:
n voor 1.248 duizend euro uit te verrekenen verliezen en 
n voor 20.258 duizend euro uit tijdelijke waarderings-
 verschillen.

a. Te verrekenen verliezen
De latente belastingvordering uit hoofde van te verrekenen 
verliezen betreft de waardering van het restant te verrekenen 
verlies uit 2005. De verwachting is dat dit verlies in de periode 
2008 tot en met 2009 verrekend kan worden. Het deel van deze 
vordering dat vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar zal zijn, 
bedraagt 478 duizend euro.

b. 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 danwel de looptijd van 
de voorzieningen. Het deel van de tijdelijke verschillen dat als 
vordering is opgenomen, is berekend op basis van de geprognos-
ticeerde fiscale resultaten in de periode 2008 tot en met 2013, 
zijnde twee bedrijfsplancycli (in 2006: 2007 t/m 2012). Het deel 
van deze vordering dat vermoedelijk binnen één jaar verreken-
baar zal zijn bedraagt 4.165 duizend euro.

De latente belastingvordering is gewaardeerd tegen contante 
waarde waarbij een rekenrente van drie procent is gehanteerd. 
De nominale waarde van de totale vordering per 31 december 
2007 bedraagt 23.500 duizend euro, waarvan 150 duizend euro 
in 2007 is ontstaan. Het effect van de waarderingsverschillen die 
ná 2013 vrijvallen (75,5 miljoen euro), is niet geactiveerd.

Het verloop in de vordering kan als volgt worden gespecificeerd:
       
            
Stand	per	1	januari	2007	 	 23.599
in duizenden euro’s	 	
   
Af: Jaarschijf 2007 4.229
 Minder te verrekenen verliezen 
 (hogere winst 2007) 3.250
 Tariefwijziging vennootschapsbelasting 33 
   -7.512
Bij: Jaarschijf 2013 647  
 Oprenting latente belastingvordering 581
 Nieuwe tijdelijke verschillen 2007 138
 Herrekening vrijval tijdelijke waarderings-
 verschillen vanwege lagere WOZ-waarde 4.053 
   5.419
   
Stand	per	31	december	2007	  21.506

Overige	vorderingen	 Totaal < 1 jaar < 5 jaar 
	
Depot inzake Windmolenpark 8.256	 1.094	 3.678

 
In verband met de financiering van het windmolenpark wordt een 
depot aangehouden. 
Uit dit depot worden de rente en aflossingen betaald. Op het 
depot wordt een rente percentage van gemiddeld 3,5 procent 
ontvangen.
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B.1	Voorraden

 2007	 2006

Splijtstoffen 21.086 11.416
Fossiele brandstoffen 13.865 6.527
Slijtdelen (na aftrek van voorziening incourant) 2.061 2.078
Hulpstoffen         171          53

 			37.183	 			20.074
  

De berekening van de voorziening incourant van de slijtdelen 
wordt bepaald door een gestaffelde berekening waarbij rekening 
is gehouden met het mutatieverloop. In 2007 is 46 duizend euro 
gedoteerd. De voorraad splijtstoffen is afgewaardeerd met de 
waarde van de toekomstige restkern ad 14,1 miljoen euro 
(2006: 14,1 miljoen euro).

B.2	Overige	vorderingen

  2007	 2006

Vorderingen op verbonden partijen 8.088 12.447

Belastingen en sociale verzekeringen:  
- winstbelasting 7.286 8.430
- overige belastingen en premies sociale 
 verzekeringen 575 1.223

Overige vorderingen      7.758     11.363

     24.100	 			33.463
  
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

B.3		Liquide	middelen
Hiervan is ultimo 2007 210 miljoen euro op deposito middels 
Medium Term Notes uitgezet bij financiële instellingen. Hiervan 
heeft 50 miljoen euro een looptijd langer dan één jaar.
Ter fixering van de rente op middellange termijn (3-5 jaar) zijn er 
interest rate swaps afgesloten bij gerenommeerde Nederlandse 
banken. Deze hebben een nominale omvang van 230 miljoen 
euro. Tegenover de per jaar te ontvangen vaste rente, die 
correspondeert met de afgesloten looptijd, staat de per kwartaal 
te betalen driemaands euribor-rente. 
 

 Nominale Ongerealiseerd Looptijd Looptijd
 waarde  resultaat  < 1 jaar  1-5 jaar

Intrestrisico’s     

31 december 2007 
Renteswaps 230 -1,2 75 155

31 december 2006 
Renteswaps 245 -0,8 - 245

Bedragen in miljoenen euro’s.
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C.	Eigen	vermogen
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedroeg per 31 december 2007, evenals in 2006, 25 miljoen euro, verdeeld in 25.000 
gewone aandelen van elk 1.000,- euro. Geplaatst en volgestort zijn 12.708 aandelen (2006 idem).

Het verloop van het eigen vermogen over 2007 is als volgt:

  C.1 C.2 C.3 C.4
  Aandelen kapitaal Statutaire reserve Overige reserves Onverdeelde winst Totaal
     

Stand 1 januari 2006 12.708	 5.443	 5.500	 4.930	 28.581

Mutaties 2006:     
- winst over het boekjaar    36.910 36.910
- dividenduitkering                                                                                          -4.900  -4.900
                                              
Stand 31 december 2006 12.708	 5.443	 5.500	 36.940	 60.591

Mutaties 2007:     
-  winst over het boekjaar    26.195 26.195
-  dividenduitkering     -36.940 -36.940
     
Stand 31 december 2007 12.708	 5.443	 5.500	 26.195	 49.846

     
Door de directie is voorgesteld om de onverdeelde winst over het boekjaar 2007 van 26.195 duizend euro als dividend uit te keren aan de 
aandeelhouders, hetgeen nog niet in de jaarrekening is verwerkt.

Jaarrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
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D.4	Voorziening	voor	amovering	kerncentrale
De voorziening voor amovering is zodanig opgebouwd dat _ 
overeenkomstig de afspraken in het convenant _ amovering van 
de kernenergie-eenheid kan plaatsvinden direct nadat de 
exploitatie is beëindigd (in 2034). 

Een actualisatie van de studie van de kosten van amovering van 
de kerncentrale is in 2006 uitgevoerd. Als gevolg van de 
uitgevoerde studie bedragen de verwachte uiteindelijke 
amoveringskosten thans 341 miljoen euro (‘het doelvermogen’, 
2006 - 331 miljoen euro). De voorziening is tevens contant 
gemaakt. De hierbij gehanteerde rekenrente bedraagt 3 procent. 
De dotatie als gevolg van oprenting bedraagt 4,5 miljoen euro. 

Voornoemde studie van de kosten van amovering van de 
kerncentrale wordt periodiek uitgevoerd. Zolang de kernenergie-
eenheid in productie blijft, wordt in de periode tussen twee 
studies de Voorziening amovering kerncentrale jaarlijks middels 
prijsindexatie aangepast aan de vigerende prijsontwikkelingen. 
 

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 3 procent 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. Deze voorziening omvat 
tevens de nog te betalen kosten voor verwerking, transport en 

D.	Voorzieningen

Voorzieningen	2007	 Stand per Dotaties Onttrekking Saldo per
  1 januari 2007 2007 2007 31 dec. 2007

D.1 Voorziening amovering conventionele eenheden 3.025 91 - 3.116

D.2 Voorziening voor sociale verplichtingen 773 9 -152 630

D.3 Voorziening voor restkern bij eindstop kerncentrale 10.116 518 -567 10.067

D.4 Voorziening amovering kerncentrale 149.290 8.633 - 157.923

D.5 Voorziening voor opwerkings- en opslagkosten 220.326 30.451 -30.014 220.763

D.6 Voorziening personeelsbeloningen     4.360      985      -764     4.581

Totaal 387.890	 40.687	 -31.497	 397.080

     

D.1	Voorziening	voor	amovering	conventionele	eenheden
Deze voorziening is bestemd om in de toekomst de amovering 
van de dan buiten bedrijf gestelde conventionele eenheden te 
kunnen bekostigen. De kosten van amovering van de 
conventionele eenheden worden jaarlijks geschat. Ultimo 2007 
bedragen de amoveringskosten naar schatting 5 miljoen euro. 
Amovering wordt vooralsnog niet eerder voorzien dan voor 2023. 
De verwachte uitgaven in 2023 zijn contant gemaakt tegen een 
rekenrente van 3 procent. De dotatie als gevolg van oprenting 
bedraagt 0,1 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. 
 

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 2007 bekende splijtstofkosten 
met betrekking tot de laatste splijtstoflading, welke is bepaald 
als de contante waarde met een rekenrente van 3 procent van 
de geraamde bedragen voor toekomstige opwerkings- en opslag-
kosten. De dotatie als gevolg van oprenting bedraagt 0,3 miljoen 
euro.
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Niet	uit	de	balans	blijkende	verplichtingen	

Investeringen
In december 2007 is EPZ investeringsverplichtingen aangegaan 
ten bedrage van 9,5 miljoen euro.

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 voort vloeiend uit, onder andere, overeen-
komsten tot invoer van elektriciteit en gas die door NEA (voor-
heen 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. In 2006 
zijn er geen contracten afgewikkeld. Wel is een dividend ad 2,8 
miljoen euro van NEA ontvangen. 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. 

Lease-contracten
Ten behoeve van het personeel zijn dertien auto-lease-contracten 
afgesloten. De looptijd hiervan is 3 tot 5 jaar.
Het totaal van de leaseverplichting is per 31 december 2007 - 
495 duizend euro, waarvan < 1 jaar 169 duizend euro en 
> 1 jaar 326 duizend euro.

opslag van laag- en middelradioactief afval eveneens tegen de 
contante waarde. In 2007 is ruim 27 miljoen euro uitgaven 
geboekt ten laste van de voorziening. De dotatie als gevolg van 
oprenting bedraagt 6,6 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 twee 
jaar ziekte. De verwachte uitgaven zijn contant gemaakt tegen 
een rekenrente van drie procent. De dotatie als gevolg van 
oprenting bedraagt 0,2 miljoen euro.
 
Van het totaalbedrag aan voorzieningen zal circa 1 miljoen euro 
binnen een jaar worden afgewikkeld en circa 5 miljoen euro 
binnen vijf jaar. Het restant heeft een langlopende karakter van 
meer dan vijf jaar.
 

E.		Langlopende	schulden	
De langlopende schulden hebben betrekking op de lease-
verplichtingen die zijn ontstaan uit de sale & leaseback van 
het windmolenpark.

 Totaal Aflossingsverplichting
 > 1 jaar  < 5 jaar  > 5 jaar

Financiële leasing 7.159  4.711 2.448

De looptijd van deze lease bedraagt vanaf 2003 - 8,5 jaar en 
de rente bedraagt 2,96 procent. Het kortlopende deel van de 
verplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden en 
bedraagt 1,1 miljoen euro.

F.		Kortlopende	schulden	
	 2007	 2006

Schulden aan kredietinstellingen - 303
Leveranciers 8.642 23.388
Schulden aan verbonden partijen 20.350 29.212
Belastingen en sociale verzekeringen 2.256 1.183
Overige schulden     10.285      10.598

 			41.533	 			64.684
  
Alle schulden hebben betrekking op een looptijd korter dan één 
jaar.

Jaarrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
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G.5	Belastingen
Het commerciële resultaat vóór belastingen bedraagt 28,3 miljoen 
euro. De fiscale correcties uit hoofde van waarderingsverschillen 
van activa en voorzieningen bedragen in totaal 15,1 miljoen euro, 
zodat het fiscale resultaat 13,2 miljoen euro bedraagt. Hiervan 
heeft 2,85 miljoen euro betrekking op dividend, waarvoor de 
deelnemingsvrijstelling van toepassing is en dat derhalve niet is 
belast. Het belastbare resultaat ad 10,3 miljoen euro kan volledig 
worden verrekend met fiscale verliezen uit het verleden, zodat 
geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.

De belastinglast in de jaarrekening 2007 ad 2.093.000 euro 
betreft de gedeeltelijke vrijval van de latente belastingvordering. 
Een specificatie van deze mutatie is opgenomen bij de toelichting 
op de financiële vaste activa.

Overheidssubsidies
EPZ heeft in 2007 voor Milieukwaliteit Elektriciteits Productie een 
bedrag ontvangen van 11 miljoen euro (2006: 8,9 miljoen euro). 
De subsidie is evenals in 2006 voor 65 procent verrekend met 
de gefactureerde vergoeding aan de tollers voor de levering van 
elektrische energie en heeft per saldo 3,9 miljoen euro (2006: 3,1 
miljoen euro) resultaat effect.

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

Borssele, 19 maart 2008
De Directie

J.W.M. Bongers

5.	Toelichting	op	de	winst-	en	verlies-
	 rekening	in duizenden euro’s

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.

G.2	Salarissen	en	sociale	lasten
De totale personeelskosten inclusief sociale lasten bedroegen in 
het boekjaar 33,3 miljoen euro.

De specificatie is als volgt:

 2007	 2006
  
Salarissen 25.784 24.925
Sociale lasten 1.500 1.333
Pensioenlasten 3.579 3.442
Overige personeelskosten     2.525           1.666
      
	 33.388	 31.366
  
Het gemiddelde aantal arbeidsplaatsen (in fte’s) in 2007 bedroeg 
458 (2006: 453), hiervan zijn er geen in het buitenland (2006: 0).

G.3	Overige	bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten zijn de dotaties aan de voorzieningen, 
verzekeringskosten en kosten van onroerendzaakbelastingen en 
heffingen.

G.4	Financiële	baten	en	lasten
 2007	 2006
  
Dividend van niet op nettovermogens-
waarde gewaardeerde deelnemingen    2.850    10.094
Rentebaten 8.256 8.231
Rentelasten -12.359 -15.261
Waardevermindering financiële activa       -84                -
  
	 -1.337	 3.064
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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 de winst van 26,2 miljoen 
euro uit te keren als dividend aan de aandeelhouders.

Accountantsverklaring

Verklaring	betreffende	de	jaarrekening	
Wij hebben de in dit verslag op pagina 16 tot en met 32 
opgenomen jaarrekening 2007 van N.V. Elektriciteits-Produktie-
maatschappij Zuid-Nederland EPZ te Borssele bestaande uit de 
balans per 31 december 2007 en de winst- en verliesrekening 
over 2007 met de toelichting gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid	van	de	directie	
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem 
relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 
jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten 
bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid	van	de	accountant	
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor 
ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle 
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen 
van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren 
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeels-
vorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 
van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven 
in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 

beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven 
omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersings-
systeem van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder 
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-
heid van schattingen die de directie van de vennootschap heeft 
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel	
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ 
per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring	betreffende	andere	wettelijke	voorschriften	en/of	
voorschriften	van	regelgevende	instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 
lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij 
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Arnhem, 10 maart 2008 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Drs. J. van Hoof RA 
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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

Verklaring	afkortingen

ALARA  As low as reasonably achievable
Arbo  Arbeidsomstandigheden
BS12  Kolen-eenheid
BS20  Gasturbine-eenheid
BS30  Kernenergie-eenheid
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst
COVRA  Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV
HABOG  Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw
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).
ISO  International Standards Organization
MEP  Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie
Endex   European Energy Derivatives Exchange NV 
EPZ  NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Neder land 
GfS  Gesellschaft für Simula tor schulung mbH
GKE  NV Gemeen schap pelijk Kolenbu reau Elektrici teits-
  pro duk tie bedrijven
GKN  NV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
IAEA  International Atomic Energy Agency
KSG  Kraftwerk-Simu lator-Gesellschaft mbH
NEA  BV Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor
OECD  Organisation for Economic Cooperation and   
  Development
OSART  Operational Safety Review Team
Sep  NV Samenwerkende elektriciteits-produktiebe drijven
VCA  Veiligheid Checklist Aannemers
VGB  Technische Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber E.V.
WANO  World Association of Nuclear Operators
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