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Disclaimer 

Indien in deze presentatie wordt gesproken over ‘wij’, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep' of vergelijkbare 

aanduidingen dan worden daarmee Alliander N.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Waar wordt gesproken over 

Liander refereert dit aan de netbeheerder Liander N.V. en zijn dochterondernemingen en waar wordt gesproken over 

Endinet refereert dit aan de Endinet-groep waarvan netbeheerder Endinet B.V. deel uitmaakt. Met Stam wordt bedoeld 

Stam Heerhugowaard Holding B.V. met zijn dochterondernemingen, en met Liandon Liandon B.V. Alliander N.V. houdt 

alle aandelen in Liander N.V., Endinet Groep B.V., Liandon B.V.,  Alliander Telecom N.V., Alliander Participaties B.V., 

Verlian B.V. Stam Heerhugowaard Holding B.V. en Alliander AG. 

 

Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder 

beperking- verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, waaronder 

regulerende maatregelen, het aandeel van Alliander en of één van zijn dochterondernemingen of joint ventures in 

bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de invloed van deze verwachtingen op de 

operationele resultaten van Alliander.  

 

Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘meent’, 

‘anticipeert’ of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames 

en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer 

van Alliander, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.  

 

Deze presentatie is opgesteld met inachtneming van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn 

gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2012 van Alliander N.V. die is te vinden op www.alliander.com.  

 

Op deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast. 
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Hoofdpunten 2012 

• Resultaat 2012 gerapporteerd: € 224 mln (2011: € 251 mln). Resultaat 2012 vergelijkbaar: € 228 mln 

(2011: € 228 mln) 

• Hogere omzet door stijging van gereguleerde tarieven 

• Hogere CAPEX door uitbreiding, onderhoud en innovatie van netwerken 

• Hogere OPEX door hogere personeelskosten, afschrijvingen en precariobelasting 

• Credit rating: 

− S&P rating bevestigd op A+ /A-1/positive outlook (2 november 2012) 

− Moody’s rating bevestigd op Aa3 / P-1/stable outlook (8 februari 2013) 

• Verlenging looptijd RCF van 15 juli 2016 tot 15 juli 2017 voor € 600 mln en verwijdering van financiële 

covenant ratio’s 

• Uitgifte van 12 jarige € 400 mln obligatie met 2,875% couponrente  en vervaldatum juni 2024 

• Liability management transactie: 

– Inkoop obligaties voor nominaal € 324 miljoen  

– Uitgifte van 10 jarige € 400 mln obligatie met 2,25% couponrente en vervaldatum november 2022 

• Nog geen beslissing Hoge Raad inzake uitspraak Gerechtshof over Splitsingswet 

• Onderzoek sectorkosten door Nma 

• Geleidelijke introductie van nieuw markt model 

• X-factoren in huidige reguleringsperiode (2011-2013) staan tariefstijgingen toe 

• Besluit tarieven nieuwe reguleringsperiode 2014-2016 wordt medio 2013 verwacht 

Financiële 

resultaten en 

positie 

Regulatorische 

ontwikkelingen 

• Gemiddelde uitvalduur gestegen van 20 naar 24,5 minuten 

• Klanttevredenheid blijft op hoog niveau 

• Organisatorische aanpassingen op afdelingsniveau  

• Participaties van beperkte omvang in innovatieve energietransitie initiatieven 

• Start van kleinschalige uitrol van slimme meter (2012-2014 pilot fase) 

Strategische en 

operationele 

ontwikkelingen 
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Stabiele publieke aandeelhoudersbasis 

Alliander aandeelhouders:                                             

provincies & gemeenten 

Aandelen voor 100% in eigendom provincies en gemeenten, privatisering wettelijk niet toegestaan 

Ligging regionale netwerken Alliander valt grotendeels samen 

met samenstelling van aandeelhoudersbasis 

(1) Inclusief de provincie Flevoland en verscheidene gemeenten in de provincies Gelderland, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland.  

(2) Overname Endinet per 1 Juli 2010 

Amsterdam 

Noord-Holland 

Gelderland 

Endinet (2) 

Friesland Overig
24%

Gelderland
45%

Friesland
13%

Noord-Holland
9%

Amsterdam
9%

(1) 
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Marktpositie 

• Alliander heeft 3,1 miljoen 
elektriciteitsaansluitingen 
en 2,6 miljoen 
gasaansluitingen in  
Nederland 

 

• Alliander heeft een 
marktpositie van 37% 

 

Noot:   1) Alliander is inclusief Endinet met 398.000 gasaansluitingen en 109.000 elektriciteitsaansluitingen 

  2) Enexis is inclusief Intergas met 148.000 gasaansluitingen 
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Aantal aansluitingen (x1.000)
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Electriciteitsaansluitingen

Gasaansluitingen

Bron: ECN/EnergieNed/Netbeheer Nederland “Energie Trends” 2012 publicatie 

 (1) 

 (2) 



Overzicht Nederlandse energienetwerken 

Elektriciteitsnetwerken Gasnetwerken 

Bron:  EnergieNed “Energie in Nederland” 2011 publicatie, aangepast voor overname Endinet door Alliander en overname Intergas door Enexis 

COGAS (6) 

Westland Energie Infrastructuur BV (7) 

RENDO Netbeheer BV (5) Liander and Endinet (1) 

Stedin (3) 

Delta Netwerkbedrijf BV (4) 

ENEXIS and Intergas (2) 
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Positie in Nederlandse energie waardeketen 

Levering 

 

 

Productie en handel Distributie Transport 

Gereguleerd Gereguleerd 

De Nederlandse energie waardeketen is in de afgelopen jaren gedeeltelijk geliberaliseerd. Regionale distributie en 

landelijk transport zijn gereguleerd 

Geliberaliseerd Geliberaliseerd 

Vattenfall/Nuon  

RWE/Essent 

Eneco         

Tennet 

Gasunie 

Alliander  

Enexis 

Stedin 

Vattenfall/Nuon 

RWE/Essent 

Eneco 
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• Regionale netbeheerder: beheer van regionale elektriciteit- en gasnetwerken 

• Meetbedrijf voor elektriciteit en gas 

• Gereguleerde activa 

• Laag risicoprofiel door reguleringsomgeving 

• Service, onderhoud en automatisering 

van complexe energie-infrastructuren, 

o.a. voor TenneT 

• Klanten komen uit stabiele en 

gereguleerde netwerksector 

• Stabiele en voorspelbare kasstroom  

Alliander bedrijven: stabiele kasstroom   

(1) Betreft overige activiteiten binnen de Alliander Groep inclusief de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander A.G., stafafdelingen en service units (beide onderdeel van 

Alliander N.V.)  

Gereguleerde activiteiten >90% 
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Resultaat 2012
Netbeheer 

Liander

Netwerkbedrijf 

Endinet
Overig 

1 Eliminaties Totaal

€ miljoen

Bedrijfsopbrengsten

Externe opbrengsten 1.558 109 105                              - 1.772

Interne opbrengsten 12                              - 313 -325                              -

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.570 109 418 -325 1.772

Bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten 1.178 87 423 -325 1.363

Bedrijfsresultaat 392 22 -5                              - 409

Totaal activa 6.148 528 2.617 -1.879 7.414



Regulatorisch kader 

 

 Gas 

 X-Factor 

 2008–2010 2011–2013 
   

Liander N.V. 6.1 (2.7) 

Endinet B.V. 7.2 (1.6) 

Delta Netwerkbedrijf B.V. 6.6 (0.5) 

Enexis B.V. 8.1 (3.4) 

Stedin B.V. 4.2 (2.8) 

 

• Het reguleringsbeleid is gericht op de balans tussen 
efficiency, kwaliteit en duurzaamheid 

 
• Het kunnen terugverdienen van de efficiënte kosten is een 

van de regulatorische uitgangspunten. Het efficiënte 
kostenniveau wordt berekend als het gemiddelde 
kostenniveau in de netwerksector. Dit betekent dat 
individuele bedrijven met een gemiddelde prestatie hun 
kosten kunnen dekken (inclusief de WACC, zoals 
vastgesteld door de Energiekamer, toegepast op de 
Gestandaardiseerde Activawaarde (GAW))  

 

• Voor de periode 2011-2013 is de WACC (in reële termen 
en voor belastingen) vastgesteld op 6.2% 

 

• x-factoren(1) zoals vastgesteld door de toezichthouder voor 
de periode 2011-2013 staan tariefsverhogingen toe 

 

• X-factoren elektriciteit voor periode 2011-2013 zijn eind 
2012 aangepast a.g.v. wijziging in onderdelen kostenbasis 

 

• Er is een verschil tussen regulatorische en commerciële 
accounting regels, met name bij de waarderings-
grondslagen voor activa. 

 

 

 

Bron:  Energiekamer 

Het wettelijk kader is constructief en staat geen privatisering toe 

(1) Zie pagina 37 voor nadere toelichting 
Alliander Resultaten 2012 11 

 

 Elektriciteit 

 X-Factor 

 2008–2010 2011–2013 
   

Liander N.V. 3.6 (6.4) 

Endinet B.V. 4.6 (6.2) 

Delta Netwerkbedrijf B.V. 5.8 (5.2) 

Enexis B.V. 6.3 (7.7) 

Stedin B.V. 5.0 (6.1) 

 



Regulatorische ontwikkelingen 

Nieuwe wet: 

Voorrang voor 

Duurzaam 

 

• Deze toevoeging op en wijziging van de Elektriciteits- en Gaswetten is in November 2010 

goedgekeurd door de Eerste Kamer en omvat de volgende belangrijkste wijzigingen met 

betrekking tot de door de toezichthouder toegestane inkomsten:  
− De toezichthouder krijgt de mogelijkheid om de toegestane inkomsten aan het begin van een 

nieuwe reguleringsperiode aan te passen (vanaf 1-1-2014)  

− De door een bovenliggende netbeheerder in rekening gebrachte transportkosten worden als 
niet-beïnvloedbaar aangeduid en komen 1-op-1 terug in de toegestane inkomsten (vanaf 1-1-
2012) 

− De dekking voor bijzonder grote en/of innovatieve investeringen kan - op verzoek van de 
netbeheerder-  separaat aan de toegestane inkomsten worden toegevoegd (vanaf 1-7-2011) 

 

Meettarieven 
• Uitgangspunt is dat de tarieven de sector in staat stellen om de kosten van meetactiviteiten te 

dekken inclusief een regulatorisch rendement 

Slimme Meter 

• Alliander streeft ernaar in 2020 80% van de conventionele meters te hebben vervangen door 

slimme meters  

• Kleinschalige uitrol (pilot) in periode 2012-2014 

• Meetdiensten voor consumenten gereguleerd 

Project ‘Stroom’ 

• Voorbereiding van nieuwe wetgeving gebaseerd op evaluatie van huidige Elektriciteit- en Gaswet  

− Stroomlijnen van Elektriciteits- en Gaswetten 

− Gericht op het verlagen van regeldruk en administratieve lasten 

− Gebaseerd op EU regelgeving 

− Gebaseerd op input uit de sector 

Markt model 

• Na de beoogde invoering in 2013 bestaat het nieuwe markt model uit een aantal maatregelen die 

zijn gericht op de vereenvoudiging van de administratieve processen tussen netbeheerders, 

energieleveranciers en klanten en tussen energieleveranciers onderling. 

• Van belang is de herverdeling van verantwoordelijkheden: de leverancier is de enige 

contactpersoon voor de klant.  De netbeheerder  doet het operationele beheer van de meter  en 

de leverancier beheert de meetgegevens. 
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Kerncijfers 

1) De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan. 

2) Ratio's in overeenstemming met de kaders van het financieel beleid waarbinnen de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen wordt 

aangemerkt. 
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Kerncijfers

€ miljoen tenzij anders vermeld 2012 2011
Mutatie t.o.v. 

2011

Financiële kerncijfers 

Netto-omzet 1.674 1.586 6%

Bedrijfsresultaat 394 398 -1%

Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 409 398 3%

Resultaat na belastingen 224 251 -11%

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 228 228 0%

Investeringen in materiële vaste activa 578 475 22%

Ratio's

Nettoschuldpositie ¹ 1.739 1.593

Solvabiliteit ² 49,5% 47,5%

FFO / nettoschuldpositie ² 30,9% 34,1%

Uitvalduur Elektriciteit (in minuten) 24,5 20,0



Bijzondere posten en fair value mutaties  

begrepen in de financiële resultaten 
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€ miljoen 2012 2011

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -15                           -

Impact op bedrijfsresultaat (EBIT) -15                           -

Financiële baten/(lasten) -50  -75

Resultaat deelnemingen en joint ventures  -12  -12

Totaal impact op resultaat voor belastingen -77  -87

Belastingen 73   110

Totaal impact op resultaat na belastingen -4   23

Bijzondere posten en fair value mutaties



Financiële kerncijfers ¹ 

1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 
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Netto-omzet 1  

1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 
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Kosten van inkoop, uitbesteed werk en 

operationele kosten 1 
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1) Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 



Kasstromen en investeringen 
 

1) De cijfers over 2011 zijn aangepast in verband met wijziging in presentatie waarbij de betaalde agio op vervroegde aflossing is verantwoord 

        onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  

2)     Vrije kasstroom = Kasstroom uit operationele activiteiten – investeringen in vaste activa + bijdragen investeringen van derden. 
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Financiële positie 
 

 

Kapitalisatie (in € mln)  Bruto- en nettoschuld (in € mln) 

20 

Aflossingsschema rentedragende leningen (in € mln) (2) Locatie van de schuld (in € mln)  

4) inclusief € 131 mln financiële lease verplichtingen Liander 

1) programma omvang van € 3.000 mln waarvan € 1.766 mln wordt gebruikt 

2) exclusief € 131 mln financiële lease verplichtingen Liander 

3) inclusief € 200 mln L/C back-up faciliteit 

Alliander N.V 

€ 1.890 

Liander 
€ 137  

(4) 
Endinet Liandon 

(1) 

Kredietfaciliteit (€ 600 mln) (3) 

422

6

306

7 7

408 400

41

566

282

0

200

400

600

800

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2025

Eerste en tweede call optie achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 

Brutoschuld 2.027 

Liquide middelen 100 

Overige beleggingen 258 

CBL beleggingen 177 

Totaal liquide middelen en beleggingen 535 

Nettoschuld volgens IFRS 1.492 

50% van achtergestelde eeuwigdurende 

obligatielening 247 

Nettoschuld volgens financieel beleid 1.739 



Nettoschuldpositie   
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Agio LM (1) & 
afwikkeling IRS  

1)  Agio LM heeft betrekking op de agio van de teruggekochte obligaties in het kader van de liability management transactie 

Agio LM (1) & 
afwikkeling IRS  

Overig Nettoschuldpositie 
2012 

Dividend en rente 
eeuwigdurende  

achtergestelde lening 

Kasstroom uit 
investerings 
activiteiten 

Kasstroom uit 
operationele 
activiteiten 

Nettoschuldpositie 
2011 



Financieel beleid 

• Stabiel dividend 

• Pay-out:  45% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor incidentele posten, tenzij investeringen (CAPEX) 

vanuit regulatorisch perspectief of financiële vereisten een hogere toevoeging aan de algemene reserves vereisen 

• Solvabiliteit minimaal 30% (1) 

• Onderdeel van bedrijfsbeleid en strategie 

• Balans tussen bescherming van kredietverleners en 

aandeelhoudersrendement  

• Financiële draagkracht en discipline 

• Handhaving buffer ten opzicht van regulatorische 

vereisten 

• Flexibiliteit voor groei en investeringen 

• Transparante berichtgeving 

• Geen ‘structural subordination’ 

Dividend 

beleid 

• FFO/Nettoschuldpositie: minimaal 20% 

• Rentedekking: minimaal 3,5 

• Nettoschuldratio: maximaal 60% 

• Solide A ratingprofiel 

• Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders 

Financieel 

raamwerk 

Algemene 

uitgangs-

punten 

1)  Solvabiliteit:  Eigen vermogen / totale vermogen verminderd met vooruit ontvangen opbrengsten 

Financieel 

beleid  

Liquiditeit 

Credit Rating/ 

kredietverleners 
Eigen vermogen 

Sterk financieel profiel met duidelijk gedefinieerd financieel beleid, ondersteund door gereguleerde 

financiële ratio’s en bewezen committent om binnen kaders van financieel raamwerk te blijven 
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1) Binnen de kaders van het financieel beleid wordt de in 2010 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen aangemerkt 

2) Rentedekking: 12-maands resultaat na belastingen gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties plus afschrijvingen 

en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties 

3) Funds From Operations: 12-maands resultaat na belastingen gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd 

met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten 

4) Solvabiliteit: eigen vermogen inclusief periode resultaat gedeeld door het totale vermogen verminderd met de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten 

5) Nettoschuldratio: nettoschuldpositie gedeeld door de som van nettoschuldpositie en eigen vermogen 

Ratio’s financieel beleid (1)  
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Strong credit ratings 

Rationale 

• Counts as a Government Related Issuers (GRI) 
under Moody's methodology 

• 100% ownership by a number of Dutch regional and 
local governments provides comfort for expected 
systemic support in distressed situations 

• Strong liquidity position supported by solid cash flow 
generation and a manageable debt maturity profile  

• The stable outlook reflects Moody’s expectation that 
Alliander will remain a pure electricity and gas 
distribution network operator that derives most of its 
revenues and cash flow from regulated activities. 
Furthermore, Moody’s would expect Alliander to 
continue to follow its conservative financial policy. 

• Moody’s has assigned a A3 issue rating to Alliander’s 
subordinated perpetual bond and 50% equity weight 

 

Rationale 

• Rating upgrade (30 August 2011) from A to A+ follows 
from adjusted credit measures that have 
strengthened due to higher tariffs and recent hybrid 
issuance. 

• Strategic importance to the provinces and 
municipality owners as the monopoly provider of gas 
and electricity distribution services in its licence areas 

• Rating reflects S&P’s view on Alliander’s low-risk 
regulated electricity and gas distribution network 
businesses, stable and predictable operating cash 
flow, high quality network assets and stable operating 
performance 

• Positive outlook reflects the view that, if Alliander will 
continue to report a robust cash flow-based FFO to 
debt ratio of about 25% over the medium term, 
supported by healthy tariff increases in the 2011-2013 
regulatory period, an one-notch upgrade would be 
considered. 

• S&P’s has assigned a BBB+ issue rating to 
Alliander’s subordinated perpetual bond and 50% 
equity weight 

 

A+/Positive 

A-1 

Aa3/Stable 

P-1 

 

Source:  Moody’s Investors Service as of June 20th, 2011, February 9th, 2012 and February 8th, 2013. Standard and Poor’s as October 18th, 2011, May 24th, 2012 and November 

2nd 2012. 
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Vooruitzichten 

Resultaten 2013 

Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander, de huidige 

reguleringsmethodologie en de tariefontwikkeling in 2013, verwachten wij, onverwachte en eenmalige 

ontwikkelingen uitgesloten, een hoger bedrijfsresultaat in 2013 dan in 2012. 

 

Investeringen 

Gemiddeld bedragen de bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken 

maar ook de energietransitie investeringen in SASensoren, telecomnetwerken en oplaadpunten voor elektrische 

auto’s € 450 tot € 500 mln. De huidige vooruitzichten zijn dat, in aanvulling hierop, vanaf 2013 tot 2020 de 

omvang van investeringen in slimme meters voor Alliander circa €60 tot € 100 miljoen per jaar zal bedragen 

 

Financiering 

Het financiële beleid van Alliander is er op gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, alsmede te allen 

tijde goed toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door een solide A 

rating profiel te handhaven en door onder meer zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een 

gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, het beschikken over gecommitteerde 

kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen 
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Resultaten  
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening   

€ miljoen

Netto-omzet           1.674           1.586 

Overige baten 98 109

Totaal bedrijfsopbrengsten       1.772       1.695 

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk -449 -450

Personeelskosten -433 -385

Externe personeelskosten -121 -109

Overige bedrijfskosten -219 -193

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -1.222 -1.137 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa -337 -312

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering 181 152

Totaal bedrijfskosten -1.378 -1.297 

Bedrijfsresultaat 394 398

Financiële baten 64 29

Financiële lasten -209 -205

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures -15 -5

Resultaat voor belastingen 234 217

Belastingen -10 34

Resultaat na belastingen 224 251

2012 2011



Geconsolideerde balans 
 

28 Alliander Resultaten 2012 

Geconsolideerde balans   

€ miljoen

Activa

Materiële vaste activa 5.821 5.575

Immateriële vaste activa 320 320

Investeringen in deelnemingen en joint ventures 28 54

Voor verkoop beschikbare financiële activa 314 279

Derivaten 11                               -

Overige financiële activa 46 38

Latente belastingvorderingen 335 346

Vaste activa                 6.875                 6.612 

Voorraden 36 28

Handels- en overige vorderingen 316 277

Derivaten 5                               -

Belastingvorderingen 7                               -

Overige financiële activa 75 295

Liquide middelen 100 106

Vlottende activa                     539                     706 

Totaal activa                 7.414                 7.318 

Eigen vermogen en verplichtingen

Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal 684 684

Agioreserve 671 671

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 494 494

Hedge-reserve -2 -5

Herwaarderingsreserve 28                               -

Overige reserves 1.104 984

Resultaat boekjaar 224 251

Totaal eigen vermogen                 3.203                 3.079 

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen 1.891                     1.422 

Derivaten 73 120

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases 131 133

Vooruitontvangen opbrengsten 1.530                     1.505 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 59 55

Overige voorzieningen 74 29

                3.758                 3.264 

Kortlopende verplichtingen

Handelsschulden en overige te betalen posten 88 93

Belastingverplichtingen 78 59

Rentedragende verplichtingen 5 509

Derivaten                               - 49

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 63 58

Overlopende passiva 219 207

                    453                     975 

Totaal verplichtingen                 4.211                 4.239 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen                 7.414                 7.318 

2012 2011



Kasstroomoverzicht 

1) De cijfers over 2011 zijn aangepast in verband met wijziging in presentatie waarbij de betaalde agio op vervroegde aflossing is verantwoord 

        onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.  
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht   

€ miljoen

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen 224 251

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten 145 176

- belastingen 10 -34

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures 15 5

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen 278 255

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden -8 -1

- handels- en overige vorderingen -46 2

- handelsschulden en overlopende passiva 31 -73

Totaal veranderingen in werkkapitaal -23 -72

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig -14 72

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 635 653

Betaalde rente -100 -119

Ontvangen rente 2 15

Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures 15 1

Betaalde (ontvangen) winstbelasting -7 7

Totaal -90 -96

Kasstroom uit operationele activiteiten 545 557

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -578 -475

Bijdrage investeringen van derden 85 81

Investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures) -5 -4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -498 -398

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel van de langlopende schulden -504 -23

Uitgifte langlopende leningen 798 23

Vervroegde aflossing langlopende leningen -329 -259

Betaalde agio op vervroegde aflossing -44 -30

Afwikkeling interest rate swaps -57                                -

Mutaties uitgezette kortlopende deposito's 220 -170

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening -24 -15

Betaald dividend -113 -80

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -53 -554

Nettokasstroom -6 -395

Liquide middelen per 1 januari 106 501

Nettokasstroom -6 -395

Liquide middelen per 31 december 100 106

2012 2011
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Klanttevredenheid 
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Klanttevredenheid 

consumentenmarkt stabiel 

Klanttevredenheid zakelijke markt 

stabiel 



Betrouwbaarheid netten  

Uitvalduur is ten opzichte van 2011 

toegenomen maar blijft in 2012 op 

laag niveau 
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Cross border leases 
Basisstructuur en rationale 

• Netto contante waarde van uitgestelde belastingbetalingen van 

US investor 

• Toename in solvabiliteit van Alliander door met US investor in de 

NPV te delen. 

Rationale 

Bij sluiten van transactie:  

1. Alliander least netten aan US Trust (headlease)  

2. US Trust least netten terug aan Alliander (sublease)  

3. US Trust betaalt alle financiële leaseverplichtingen in een keer 

vooruit aan Alliander  

4. US Trust financiert deze vooruitbetaling met eigen vermogen van 

de US Investor en bankschuld 

5. Alliander belegt de opbrengsten van deze vooruitbetaling in een 

defeased structuur (off balance): 

• Deposito’s 

• Obligaties 

 

Gedurende de looptijd van de transactie: 

6. Rendement op de beleggingen wordt aangewend om aan de 

financiële leaseverplichtingen te voldoen en om een fonds op te 

bouwen waaruit aan het einde van de sublease de 

(terug)koopsom van de netten kan worden voldaan 

 

Aan einde van sublease: 

7. Alliander kan de optie uitoefenen om de netten terug te kopen 

tegen een vooraf vastgestelde aankoopprijs. 

Basisstructuur in stappen Basisstructuur 

1 3 

US Trust 

Alliander Financiële  

instellingen 

US Investor Banken 

Eigen 

vermogen 
Schuld 
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Deposito’s en 

obligaties 

Jaarlijkse 

betaling van de 

financiële lease 

verplichtingen 
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Cross border leases 
Risico’s 

• Verplichting tot betalen ‘contractual termination 

value’ in geval van : 

- Event of default 

- Event of loss 

• Kredietrisico op beleggingen 

• General and tax indemnities 

• Het uitgeven van extra L/C’s in geval van 

downgrade van Alliander credit rating 

 

CBL gerelateerde risico’s 

Contractual termination values CBL’s Alliander (USD mrd) 

Equity strip risk 

Contractual termination value 

Equity investments 

Debt investments 

Risico overzicht 

• Contractual termination value staat voor het bedrag 

dat aan de US investor betaald moet worden 

teneinde het aanvangsrendement van de transactie 

te kunnen waarborgen 

• Equity strip risk kan in de tijd veranderen afhankelijk 

van de marktwaarde van de beleggingen ten 

opzichte van de contractual termination value. 

 

Contractual termination value 

(1) 

(1) 
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 7 US leases (USD mln) 31 dec 2012 31 dec 2011

Equity strip risk 268 322

MtM risk 58 128

326 450

 Overzicht Letters of Credit (USD mln) 31 dec 2012 31 dec 2011

Uitgegeven 74 103

Additionele L/C's bij A3/A- 127 138

Additionele L/C's bij Baa1/BBB+ 23 18

 Back-up faciliteit (EUR mln) 31 dec 2012 31 dec 2011

Back-up L/C faciliteit 200 200



MVO transparantie 

• Alliander heeft haar Maatschappelijk Jaarverslag opgesteld aan de hand van 
richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)   

• Rapportage sinds 2008 

• Rapportage over 2012 op niveau A+ 

• Streefniveau voor 2013 is A+ 

 

• ISO 26000 Alliander hanteert deze wereldwijde richtlijn als leidraad voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

• Sinds 2010 

 

• Alliander doet mee aan de jaarlijkse Nederlandse Transparantie Benchmark onder 
grote bedrijven uitgevoerd door KPMG onder auspiciën van het Ministerie van EL&I. 

• 14e plaats in 2012  (472 deelnemers), 12e plaats in 2011, 42e plaats in 2010  

• Streefniveau is een positie in kopgroep 

• Deelname sinds 2008 

 

 

• In 2012 bleef de door Oekom Research aan Alliander toegekende Prime rating (B) 
ongewijzigd 

• Rating sinds 2011 

• Streefniveau is een Prime rating 

 

• Alliander is in 2012 ook beoordeeld door Vigeo en EIRIS. Deze ratings zijn niet 
publiekelijk beschikbaar 
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Risicomanagement 
Alliander beschouwt risicomanagement als een integraal onderdeel van effectief management. Risicomanagement vergroot de mate van zekerheid ten 

aanzien van het realiseren van de doelstellingen. Het Alliander risicomanagement raamwerk is gebaseerd op twee vertrekpunten: het willen voldoen 

aan de regelgeving en normering van de Nederlandse Corporate Governance Code en de Nederlandse toezichthouders; en het willen toepassen van 

best practices van ERM; zoals COSO ERM en ISO 31000 om zo de hoogst mogelijke standaard te bereiken. 

Het raamwerk bestaat uit twee hoofdcomponenten; risicomanagement competenties en het risicomanagement proces. De risicomanagement 

competenties zijn de randvoorwaarden voor de inrichting van ERM binnen de bedrijfsonderdelen en waarborgen de kwaliteit van de uitkomsten. Deze 

competenties worden als volgt onderverdeeld: bemensing (geeft een beschrijving over de functieprofielen), structuur (betreft de verdeling van taken, 

rollen en verantwoordelijkheden en de plaatsing binnen bestaande rapportageprocessen) en technologieën/systemen (dient ter ondersteuning van het 

risicomanagement proces). Het risicomanagement proces is een continu proces dat zes stappen bevat: uitgangspunt(en) vaststellen, risico’s 

identificeren, risico’s beoordelen, geprioriteerde risico’s uitwerken, risicobeheersing bepalen en monitoren risico’s en werking beheersmaatregelen.  

Om een zo volledig mogelijk beeld van de risico’s te creëren kijken wij naar drie verschillende niveaus. Op strategisch niveau (doen we de juiste 

dingen), op management niveau (beschikken we over de juiste condities) en op operationeel niveau (voeren we deze dingen op de juiste manier uit). 

Taken en verantwoordelijkheden voor het managen van risico’s zijn 

ingericht conform het ‘Three Lines of defence’-model: 

 

De bedrijfsonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie. Zij zijn in 

de eerste plaats verantwoordelijk voor het managen van risico’s 

binnen de reguliere bedrijfsvoering. Dagelijks voeren zij 

werkzaamheden uit waarmee zij risico’s identificeren en beheersen. 

Elk kwartaal rapporteren zij over de status van de geïdentificeerde 

risico’s als onderdeel van de planning en control cyclus. Aan het einde 

van het jaar legt het management van het bedrijfsonderdeel in een ‘In 

control verklaring’ verantwoording af aan de Raad van Bestuur. 

 

De afdeling Risicomanagement vormt de tweede verdedigingslijn. De 

afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren 

van het Alliander risicobeleid en het raamwerk. Verder ondersteunt zij 

het management bij het uitzetten van haar risicomanagement strategie 

en het monitoren van de geïdentificeerde risico’s. De afdeling 

Risicomanagement rapporteert rechtstreeks aan de CFO.  

 

Ten slotte geeft de afdeling Internal Audit als derde linie door middel 

van het uitvoeren van haar auditplan een onafhankelijk oordeel over 

de kwaliteit van interne beheersing, waaronder het risicomanagement. 

Buiten de organisatie vervult de externe accountant ook een 

onafhankelijke signaleringsfunctie. 

3 

De Governance Structuur voor Risicomanagement 
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Financiële definities 

Alliander Financieel beleid  
• Nettoschuld: Rentedragende schulden verminderd met vrij ter beschikking staande liquide middelen  

• FFO (Funds From Operations): 12-maands resultaat na belastingen gecorrigeerd voor de mutatie actieve belastinglatentie 
en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa 

• Rentedekking: FFO en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd 
voor bijzondere posten en fair value mutaties 

• Nettoschuldratio: nettoschuld gedeeld door som van nettoschuld en eigen vermogen 

 

X-factor in de formule voor de gereguleerde toegestane omzet   
• X-factor: De x-factor staat voor efficiencyvoordelen die netbeheerders kunnen behalen gedurende een reguleringsperiode. 

Regionale netbeheerders die hun kosten per eenheid output meer kunnen reduceren dan de gemiddelde netbeheerder 
realiseren een relatief hoge winst. Dit is een stimulans voor netbeheerders om zo efficiënt mogelijk te opereren 

• Output-sturing is geïmplementeerd in de Elektriciteits- en Gaswet d.m.v. de formule: TIt = (1 + (cpi ± x + q)/100 ) * Tit-1 , 
waarbij: 

─ Tit = toegestane inkomsten in jaar t 

─ cpi = consumentenprijsindex 

─ x = doelmatigheidskorting 

─ q = kwaliteitsterm in verband met geleverde kwaliteit 

 

Overige 
• Solvabiliteit: Eigen vermogen inclusief periode resultaat gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering 

lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten 

• Vooruitontvangen opbrengsten (Egalisatierekeningen): Dit zijn de aansluitbijdragen en betalingen ontvangen van klanten, 
projectontwikkelaars, en lokale en provinciale overheidsorganen voor de gemaakte kosten ten behoeve van elektriciteit- of 
gasinfrastructuur voor nieuwe woningbouwprojecten en industrieterreinen. Deze aansluitbijdragen en betalingen worden 
beschouwd als vooruitontvangen inkomsten en worden gepassiveerd op de balans. Vooruitontvangen inkomsten worden 
geamortiseerd over de verwachte levensduur van de betreffende activa. Er bestaat geen wettelijke verplichting tot 
terugbetaling na een eerste aansluiting van de klant. De in rekening te brengen bedragen aan vooruitontvangen inkomsten 
zijn bepaald in de reguleringswetgeving. 

• Gereguleerde financiële ratio’s: 

– Investment grade of 

– EBIT / rentelasten > 1.7 ; FFO / rente dekking > 2.5; FFO / Totale schuld>11%; Totale schuld/ kapitalisatie < 60% 
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