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Disclaimer

Deze publicatie bevat een selectie van delen van het Nederlandse jaarverslag 2012. Hoewel

deze selectie is gedaan met de grootst mogelijke zorg, kan bij het lezen van deze publicatie 

een ander beeld ontstaan dan uit het volledige jaarverslag is gerechtvaardigd. In dergelijke 

gevallen prevaleert het Nederlandse jaarverslag 2012.

Indien in deze publicatie wordt gesproken over ‘wij’, ‘Alliander’, ‘de onderneming’, 

‘de Alliander-groep’ of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen dan 

worden daarmee Alliander N.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Waar wordt 

gesproken over Liander refereert dit aan netbeheerder Liander N.V. en zijn dochter 

ondernemingen. Indien in deze publicatie wordt gesproken over Endinet refereert dit 

aan de Endinet Groep B.V., waarvan netbeheerder Endinet deel uitmaakt. In dit verslag 

wordt met Liandon bedoeld Liandon B.V., en met Stam: Stam Heerhugowaard Holding B.V. 

met zijn dochterondernemingen. 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., MPARE B.V., Stam Heerhugowaard Holding B.V. en Alliander AG. 

Onderdelen van deze publicatie bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen 

kunnen – zonder beperking – verwachtingen bevatten ten aanzien van toekomstige 

operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende 

maatregelen op alle activiteiten van Alliander als geheel, het aandeel van Alliander en zijn 

dochterondernemingen of joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en 

macro-economische trends en de prestaties van Alliander daarin. Dergelijke uitspraken 

worden voorafgegaan of gevolgd door, dan wel 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.

Dit bericht is opgesteld met inachtneming van de grondslagen voor waardering

en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van het jaarverslag 2012

van Alliander N.V. welke is te vinden op alliander.com.
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Kerngegevens Alliander 1

Eenheid 2012 2011

Klanten

Aantal klanten duizenden  3.349  3.326 

Tevreden klanten consumentenmarkt 1 procent  93  92 

Tevreden klanten zakelijke markt 1 procent  87  89 

Gemiddelde uitvalduur per klant 1 minuten per jaar  24,5  20,0 

Aantal aansluitingen met terugleverinstallaties 1 duizenden  22  11 

Aantal slimme meters in bedrijf duizenden  379  154 

Maatschappij

CO2-emissie kton  805  836 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 2 aantal  75  74 

Afval kton   21  20 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 3 procent  42  30 

Medewerkers

Aantal medewerkers ultimo boekjaar aantal  7.140  6.952 

Ziekteverzuim procent  4,0  4,1 

Lost Time Injury Frequency (LTIF), gemiddeld aantal 
ongevallen met verzuim per 1 miljoen gewerkte uren aantal  2,0  3,2 

Score medewerkeronderzoek 4 waardering  8,3  8,3 

Aandeelhouders en vreemd vermogenverschaff ers

Netto-omzet € miljoen  1.674  1.586 

Resultaat na belastingen € miljoen  224  251 

Balanstotaal € miljoen  7.414  7.318 

Investeringen in materiële vaste activa € miljoen  578  475 

Credit rating Alliander N.V. S&P/Moody’s  A+/Aa3  A+/Aa3 

1 De kerngegevens 2012 en 2011 inzake klanttevredenheid, uitvalduur en aantal aansluitingen met terugleverinstallaties betreffen de gegevens van Liander. 
2 Alliander ondersteunt mensen die moeilijk aan werk kunnen komen.
3 Het percentage Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2012 en 2011 betreft Alliander exclusief Endinet.
4 In 2012 hebben medewerkers van Endinet (in tegenstelling tot 2011) niet deelgenomen aan het medewerkeronderzoek van Alliander. 
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Als netwerkbedrijf brengen we producenten van energie en verbruikers 
met elkaar in verbinding. Het energielandschap verandert snel en brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee.

Zo zien we een sterke groei in energietechnologieën en ICT, 

wekken steeds meer klanten hun eigen energie op, worden 

energiestromen complexer, groeien de investeringen in 

elektrisch vervoer en hebben overheden grote ambities 

om de CO2-uitstoot te reduceren. Binnen deze dynamiek 

is het onze uitdaging de producenten en consumenten 

betrouwbaar, veilig en betaalbaar met elkaar te verbinden 

zowel voor elektriciteit als voor gas.

Alliander wil de overgang naar een duurzamer energie-

systeem graag faciliteren. Zo helpen we klanten meer 

inzicht in hun energieverbruik te krijgen en ondersteunen 

we lokale initiatieven van klanten om zelf energie te 

produceren en te delen. Verder maken we stapsgewijs 

onze netwerken geschikt voor tweerichtingsverkeer. 

We vervangen verouderde delen, vergroten de capaciteit van 

het elektriciteits netwerk en voegen slimme ICT-oplossingen 

toe om de beheersing van energiestromen te verbeteren. 

Hoewel de contouren al zichtbaar zijn, weten we niet hoe 

het toekomstige energiesysteem er exact uit komt te zien. 

De energietransitie vraagt van ons dat we leren omgaan 

met die onzekerheid. Er bestaan geen blauwdrukken 

voor de komende decennia, daarvoor is de energietransitie 

te complex en te veel omvattend. Door toepassing van 

innovatieve technieken, slimme ICT-oplossingen en een 

goede samenwerking met klanten, partners en overheden 

proberen we voeling te houden met trends en ontwikkelingen 

en waar mogelijk en verantwoord daarop te anticiperen. 

Al onze strategische beslissingen en netinvesteringen 

toetsen we aan de hand van een aantal toekomstscenario’s 

voor energiedistributie.

Als organisatie kijken we echter niet alleen naar de 

toekomst; ook vandaag en morgen vertrouwen onze 

klanten op een betrouwbare en veilige energievoorziening. 

In 2012 investeerden we meer dan voorgaande jaren 

in het aanleggen van nieuwe netwerken, onderhoud en 

het zo snel mogelijk oplossen van storingen. Er is circa 

€ 600 miljoen geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding 

van onze netten. Een solide en open energiedistributie-

netwerk vormt de basis voor innovatie, verduurzaming 

en het faciliteren van nieuwe energietoepassingen. 

“ Steeds 
meer klanten 
wekken 
hun eigen 
energie op.”

voorwoord van CEO 
Peter Molengraaf
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Nieuwe energie voor onze klanten
De cijfers over 2012 laten een positief resultaat zien. 

Het was een jaar met veel aandacht voor leveringszekerheid 

en duurzaamheid voor klanten. In Amsterdam hebben 

we een groot intelligent energienet in gebruik genomen, 

waarop zo’n 10.000 huishoudens zijn aangesloten. 

In Nijmegen zijn we in 2012 partner geworden bij de 

aanleg van een warmtenet. Samen met de gemeente 

en marktpartijen leggen wij een warmtetransportnet 

aan, dat op termijn meer dan 10.000 nieuwe woningen 

van restwarmte voorziet. 

Onze klanten zijn tevreden over onze dienstverlening, 

waarbij het onze uitdaging blijft ook goed maatwerk te 

leveren bij vragen van hun kant. Onze klanten blijven in 

beweging: we ontvingen meer aanvragen voor aansluitingen 

op onze energienetten. In 2012 hebben we 350 nieuwe 

laadpalen voor elektrische auto’s aangesloten op het 

elektriciteitsnet. Hiermee wordt de opkomst van elektrisch 

vervoer verder gestimuleerd. Als gevolg van de toename 

van investeringen in zonnepanelen verdubbelde het 

aantal aanvragen voor teruglevering. Ook hebben we 

225.000 slimme meters geplaatst bij huishoudens, 

waarmee het totale aantal slimme meters ruim is 

verdubbeld. Door diverse pilots hebben we geleerd 

op welke wijze we de slimme meters het best kunnen 

aanbieden aan onze klanten. Cruciaal daarbij is dat de 

klant ook zelf mogelijkheden krijgt het eigen energie-

verbruik online te volgen. Waardevolle inzichten die ons 

helpen bij de voorbereiding op het grootschalig aanbieden 

van slimme meters begin 2014.

Samen realiseren we meer 
Wij werken vanuit het vertrouwen dat door gebruik te 

maken van elkaars talenten, kennis en mogelijkheden 

er betere resultaten bereikt kunnen worden. In een 

complex speelveld hebben we vele partners hard nodig 

om te werken aan de energievoorziening van vandaag 

en morgen. Met gemeenten hebben we acties ondernomen 

om bewoners te betrekken bij nieuwe ideeën voor energie-

besparing en duurzaamheid. Met ministeries, provincies, 

lokale overheden en toezichthouders voeren we een open 

dialoog om samen richting en invulling te geven aan 

energiebeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Het gaf ons in 2012 ook veel energie om samen met 

anderen te werken aan technologische vernieuwingen 

en nieuwe vormen van dienstverlening. Ook dragen 

we actief bij aan het ontwikkelen en delen van kennis. 

In 2012 is onder meer het European Network for 

Cyber Security opgericht en is het inspiratiecentrum 

Watt Connects in Arnhem geopend.

Samen bereiken we ook meer op andere terreinen. 

Binnen de inkoopketens van onze organisatie betrekken 

we partners en leveranciers om betere en duurzamere 

oplossingen te bedenken, zoals op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord inkopen. Op de arbeidsmarkt 

werkten we in 2012 intensief samen met aannemers, 

opleidingsinstituten en ROC’s om oplossingen te bedenken 

voor de groeiende schaarste aan technische vakmensen. 

Daarnaast werkten we samen met partners aan innovaties 

om kosten te reduceren en de betrouwbaarheid van de 

energielevering te verbeteren.
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Onze bedrijfsvoering
De medewerkers van Alliander maken ons bedrijf tot wat 

het is. Het werken aan energie-infrastructuren vraagt 

om vakkundigheid en oplettendheid. Veiligheid heeft 

dan ook prioriteit in de uitvoering van ons werk. Hoewel 

het aantal ongevallen met letsel ruim binnen de norm 

is gebleven, is elk ongeval er één te veel. Veilig werken 

blijft dan ook onverminderd onze aandacht houden. 

De gemiddelde uitvalduur van elektriciteit was in 2012 

24,5 minuten. Alhoewel we één van de meest betrouwbare 

netten van de wereld hebben, hebben we onze eigen 

doelstelling van 22 minuten niet behaald door enkele 

grotere storingen eind 2012. De komende jaren willen 

we de uitvalduur in onze netten structureel verder 

terugdringen. We zien dat de voortgang van een aantal 

grote investeringsprojecten achterblijft op schema, omdat 

we te maken hebben met lange procedures en vertraagde 

besluitvorming. Samen met betrokken partijen zullen 

we er blijvend op sturen om de benodigde vernieuwing 

in het energienet gerealiseerd te krijgen. Om ons werk 

in één keer goed te doen, hebben we in 2012 intensief 

aandacht besteed aan het verbeteren van onze operationele 

prestaties. Dit is goed voor onze klanten, leidt tot lagere 

werkdruk en creëert betere samenwerking met partners 

in de keten.

De complexe energieverandering waar we middenin 

zitten, kunnen we niet realiseren zonder het vakmanschap, 

de betrokkenheid en de inzet van onze medewerkers. 

We ondersteunen onze medewerkers door te zorgen voor 

goede arbeidsomstandigheden, met aandacht voor hun 

veiligheid en gezondheid, en door volop mogelijkheden voor 

professionele ontwikkeling te bieden. Daarom stimuleren 

we medewerkers om binnen ons bedrijf hun competenties 

zo goed mogelijk in te zetten en te ontwikkelen.

Een mooie uitdaging
Een betrouwbare en duurzame energievoorziening is 

één van de grootste uitdagingen voor onze maatschappij. 

Ook in 2012 hebben we gemerkt hoeveel mensen hier 

werk van willen maken, zowel binnen als buiten onze 

onderneming. Samen vooruit blijven kijken, open staan 

voor elkaars mogelijkheden en bewuster omgaan met 

energie maakt dat we die uitdaging aankunnen. 

De komende jaren blijven we daar – net zoals in 2012 – 

met passie en een hoog ambitieniveau aan werken. 

Peter Molengraaf
CEO

Operational Excellence 
Efficiëntie in ons werk krijgt aandacht. We willen 
nog beter worden in operationeel management 
van de projecten die we uitvoeren. Dat gaat 
voordeel opleveren bij het vele werk dat er ligt. 
Het helpt in onze hele bedrijfsvoering: ook 
bij veiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid. 
Sinds oktober 2012 werken enkele teams via 
de LEAN-methodiek om hun reguliere werk 
steeds efficiënter te doen. Processen worden 
dagelijks besproken om blijvend te verbeteren. 
Operational Excellence betekent vooral je werk 
in één keer goed doen, en niets nog een keer 
te hoeven repareren of overdoen. Dit is prettig 
voor de klant, leidt tot lagere werkdruk en creëert 
betere samenwerking met partners in de keten. 

“ Hoewel de contouren al 
zichtbaar zijn, weten we 
niet hoe het toekomstige 
energiesysteem er exact uit 
zal zien. De energietransitie 
vraagt van ons dat we 
hiermee leren omgaan.”

5Alliander N.V. resultaten 2012 | voorwoord van CEO Peter Molengraaf



In de bestaande energieketen worden elektriciteit en gas 

voor het grootste deel centraal geproduceerd. Deze energie 

wordt ons aangeleverd door TenneT en Gasunie Transport 

Services. Daarnaast is er een sterke decentrale ontwikkeling. 

Steeds meer klanten leveren hun overschot aan duurzame 

energie, uit bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtekracht-

koppeling-installaties, terug aan onze energienetten. 

Liander en Endinet distribueren deze energie naar 

klanten en tegenwoordig ook naar oplaadpunten voor 

elektrisch vervoer.

Voor de levering en het daadwerkelijke verbruik van 

elektriciteit en gas maken klanten afspraken met hun 

eigen energieleverancier. De keuze voor deze leverancier 

is vrij.

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in 
een groot deel van Nederland. Met ons werk maken wij wonen, werken, transport 
en recreatie mogelijk. Wij willen de samenleving versterken door vrije toegang 
tot de energie-infrastructuur en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik 
te geven. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij. 

Dit doet Alliander
Kerntaken
Onze belangrijkste taak is om gas en elektriciteit te 

distribueren naar consumenten, bedrijven en instellingen. 

De netbeheerders Liander en Endinet houden daarom 

de energienetten in goede conditie, zorgen voor de 

distributie en sluiten klanten aan op de energienetten. 

Omdat het energielandschap verandert, werken we aan 

een toekomstbestendig en open netwerk met plaats voor 

meerdere energie-aanbieders. Om inzicht te krijgen in 

energiea mbities overleggen we met provincies, gemeenten 

en andere klanten. Wij helpen hen bij hun energie vraag-

stukken en ontwikkelen complexe energie-infrastructuren.

Zo werken wij
Onze rol in de energieketen 
Het transport door de energienetten van Alliander wordt 

steeds dynamischer. Op steeds meer plekken wordt 

(duurzame) energie geproduceerd en aangeboden en 

tegelijkertijd wordt in alle regio’s energie verbruikt. 

profiel

warmtekrachtkoppelingen 
bij land- en tuinbouw-
bedrijven

woningen

kantoren

elektrische auto’s

lokale duurzame 
energiebedrijven

windmolensenergiecentrales

Energienetten
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overige
activiteiten

 1.805 

 48.059 

 412 

 37.009 

Laagspanning (0,23 kV)

Middenspanning (3/10/20 kV)

Tussenspanning (50 kV)

Hoogspanning (110/150 kV)

Totaal
87.285

Omvang transportnetwerk (in km)

 7.102 

 35.410 Hoge druk (> 0.2 bar)

Lage druk (< 0.2 bar)

Totaal
 42.512 

Omvang transportnetwerk (in km)

De organisatiestructuur

Alliander N.V. is de holding van onze 
deelnemingen en groepsmaatschappijen, 
waaronder de regionale netbeheerders Liander 
en Endinet. Liandon is het kenniscentrum van 
Alliander en verantwoordelijk voor een groot 
deel van de technische innovaties voor het 
transport en de distributie van elektriciteit 
en gas. Aandeelhouders van Alliander zijn 
Nederlandse provincies en gemeenten. 
De grootste aandeelhouders zijn de provincies 
Gelderland, Friesland, Noord-Holland en de 
gemeente Amsterdam. Meer informatie over 
de juridische structuur van Alliander vindt u op 
alliander.com.

De regionale distributie van energie is in 
Nederland de exclusieve verantwoordelijkheid 
van netbeheerders. Dit is vastgelegd in de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Netbeheer 
is de belangrijkste activiteit binnen Alliander. 
De netto-omzet komt voor circa 90% uit 
aansluitingen, meters en distributie van energie 
door Liander en Endinet. De overige 10% van 
de netto-omzet komt uit activiteiten voor 
de aanleg en het onderhoud van complexe 
energie-infrastructuren door Liandon, en 
overige activiteiten.

Netbeheer Gas

Netbeheer Elektriciteit

Nieuwe aansluitingen

3.087.000 

31.000

Actieve 
aansluitingen

Getransporteerd volume (GWh): 30.522 

Nieuwe aansluitingen

2.644.000

22.000

Actieve 
aansluitingen

Getransporteerd volume (miljoen m3): 7.461
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trends in energie

Toename van decentrale energieopwek
Steeds meer consumenten en bedrijven 
gaan hun eigen elektriciteit, warmte en 

biogas produceren. Dat doen ze individueel, maar 
ook collectief met bijvoorbeeld buurtbewoners of 
in coöperaties. Vooral zonnepanelen zijn populair, 
omdat deze steeds goedkoper en economisch 
rendabel worden. Daarnaast worden woningen 
en gebouwen steeds vaker verwarmd door gebruik 
te maken van zon- en aardwarmte, als alternatief 
voor het gebruik van aardgas.

De energiemix verandert
Het verbruikspatroon van energie door 
onze klanten ziet er in de toekomst anders 
uit. Op dit moment gebruiken we fossiele 
brandstoffen voor vervoer (benzine, gas 

en diesel) en warmte (aardgas). In de toekomst zal, 
onder meer door elektrisch vervoer, het gebruik van 
elektriciteit toenemen. Ook het aandeel duurzaam 
geproduceerde energie wordt groter, bijvoorbeeld 
door het gebruik van zonneboilers en warmtepompen. 

Grote invloed van nieuwe technologie
Door technologische ontwikkelingen en 
ICT worden apparaten energiezuiniger en 
komen er steeds meer slimme toepassingen. 

Het inzicht in de energiestromen en het energie -
verbruik verbetert. Zo biedt de slimme meter, in 
combinatie met slimme toepassingen, consumenten, 
instellingen en bedrijven steeds beter inzicht in hun 
energie verbruik en nemen de mogelijkheden van 

energie management toe. Alliander investeert in 
nieuwe technologieën, die het mogelijk maken om 
de energienetten te monitoren, de energiestromen 
te sturen en teruglevering van energie mogelijk 
te maken. Dit draagt bij aan een efficiëntere 
energievoorziening.

Minder energieverbruik 
Naast het toenemende aantal elektrische 
toepassingen, zoals de elektrische auto, 

zien we ook dat woningen steeds energiezuiniger 
worden. Nieuwe gebouwen worden zo ontworpen 
dat ze minder energie verbruiken en (op termijn) 
energieneutraal zijn. Kassen worden steeds energie-
efficiënter en gaan zelfs meer energie produceren 
dan verbruiken. Ook in de industrie neemt het 
energieverbruik voor productieprocessen af.

Toename mogelijkheden voor energieopslag 
Door innovatie en nieuwe technologie nemen 
de mogelijkheden toe om (elektrische) energie 
op te slaan. De capaciteit van accu’s en 
batterijen wordt steeds groter. Energieopslag 

maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie 
te bewaren. Dit heeft grote invloed op de energie-
voorziening van de toekomst. Ook voor andere 
vormen van energie, zoals voor (bio)gas en warmte, 
komen er steeds meer opslagmogelijkheden.

Trends in energie vormen een vast onderdeel bij de 
vaststelling van de strategische keuzes van Alliander.

Veel ontwikkelingen in de samenleving zijn van 
invloed op ons energiesysteem. Mensen worden 
ouder, een groter aantal woont in de stad en men 
is bijna 24 uur per dag actief. Ook wordt (steeds) 
meer gebruik gemaakt van technologische 
hulpmiddelen. Deze ontwikkelingen hebben 
een keerzijde, zeker op het gebied van energie. 
De vraag naar fossiele brandstoffen en grondstoffen 
neemt toe, met prijsstijging en onzekerheid over 
de  beschikbaarheid en impact op het leefklimaat 
tot gevolg. 

Om de maatschappij in de toekomst duurzaam, 
 betaalbaar en betrouwbaar van energie te kunnen 
voorzien, is een  verandering in de opwek en het 
verbruik van energie nodig. Dit noemen we de 
energietransitie, die ook van  invloed is op de rol 
van Alliander en de activiteiten die van ons gevraagd 
worden. Wij zien het als onze maatschappelijke taak 
om de transitie naar een duurzame energievoorziening 
te faciliteren.  Kijkend naar de energievoorziening 
en de transitie die plaatsvindt, onderkent Alliander 
vijf belangrijke trends.
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Onze doelstelling is voortdurend beter te presteren dan 

de sector op het gebied van operational excellence met 

solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane 

rendement. Alliander heeft een gezonde financiële positie 

die het mogelijk maakt om bedrijfseconomische en 

maatschappelijke doelen te realiseren, waaronder 

de elders in dit verslag toegelichte energietransitie. 

Het behoud van een goede toegang tot financierings-

bronnen is voor Alliander van groot belang. Om dit te 

realiseren worden investor relations activiteiten ontplooid 

Financiële stakeholders Alliander

aandeelhouders en 
vreemd vermogen-
verschaffers
Voor onze aandeelhouders en vreemd vermogenverschaffers is onze ambitie 
om een robuuste, maatschappelijk en economisch verantwoorde investering 
te zijn.

Aandeelhouders
Institutionele 

 beleggers
Banken

Financieel beleid
Ratio Resultaat Norm

FFO/Nettoschuld 30,9% > 20%

Rentedekking 6,0 > 3,5

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen) 37,7% < 60%

Solvabiliteit 49,5% > 30%

Rating
S&P
Moody’s

A+/A-1/positive outlook 
Solide A rating profiel

Aa3/P-1/stable outlook 
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met financiële stakeholders van Alliander. De uitgangs-

punten van deze activiteiten worden in belangrijke mate 

bepaald door ons financieel beleid. Kern van de investor 

relations activiteiten is het regelmatig informeren van de 

financiële stakeholders en hen in de gelegenheid stellen 

vragen te stellen over onze financiële positie, prestaties en 

ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Dit hoofdstuk 

geeft inzicht in onze relatie met financiële stakeholders, 

het financieel beleid en de financiële positie en prestaties 

van Alliander in 2012. 

Voor de financiering van de instandhouding en uitbreiding 

van de energienetten en overige activiteiten worden 

verschillende instrumenten gebruikt. Alliander is daarbij 

afhankelijk van haar aandeelhouders, institutionele 

beleggers en banken. Kredietbeoordelaars beoordelen 

Alliander op kredietwaardigheid door het toekennen van 

een publieke credit rating.

De kapitalisatie van Alliander ultimo 2012 ziet er als 

volgt uit:

Uit de kapitaalstructuur blijkt dat de financiering van 

Alliander min of meer gelijk is verdeeld over eigen en 

vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt door 

de aandeelhouders verstrekt en neemt toe naarmate 

het jaarlijkse netto-resultaat wordt ingehouden. 

De aandeelhouders ontvangen jaarlijks een percentage 

van de netto-winst als dividend. Ook de houders van de 

hybride lening ontvangen, indien een dividenduitkering 

plaatsvindt, een vaste vergoeding uit de gerealiseerde 

winst. De niet uitgekeerde winst dient als financierings-

bron. Voor het verkrijgen van financiering door middel van 

de uitgifte van nieuwe aandelen heeft Alliander geen 

toegang tot private beleggers omdat privaat aandeelhouder-

schap van Nederlandse regionale netwerkbedrijven bij wet 

niet is toegestaan. Voor externe financiering is Alliander 

aangewezen op verschaffers van vreemd vermogen. 

Deze bestaan met name uit institutionele investeerders 

die door Alliander uitgegeven schuldpapier kopen. Voor 

de financieringsbehoefte op lange termijn heeft Alliander 

een zestal beursgenoteerde obligatieleningen uitgegeven, 

waaronder een eeuwigdurende achtergestelde obligatie-

lening. Deze obligatieleningen staan genoteerd aan de 

Luxemburg Stock Exchange en aan NYSE Euronext 

Amsterdam. Voor de variabele financieringsbehoefte 

op korte termijn geeft Alliander regelmatig kortlopend 

commercial paper uit. Daarnaast heeft Alliander met 

een aantal banken een gecommitteerde kredietfaciliteit 

afgesloten om als financieringsbron te dienen in geval 

de kapitaal- en geldmarkt hier niet in kan voorzien. 

Open dialoog
Alliander voert een actief beleid om een open en 

constructieve dialoog te onderhouden met aandeelhouders, 

obligatiehouders, financiële instellingen, krediet-

beoordelaars, analisten en pers. Wij streven er naar om 

alle stakeholders zo goed en tijdig mogelijk van relevante 

financiële en overige informatie te voorzien, onder meer 

via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten. 

Financieel beleid en lange termijn 
doelstellingen
Het financieel beleid en lange termijn doelstellingen van 

Alliander richten zich op een balans tussen het realiseren 

van een adequaat aandeelhoudersrendement en de 

bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers 

van (vreemd) vermogen. Daarbij behouden wij de 

flexibiliteit om te kunnen investeren en de onderneming 

te laten groeien. Algemene uitgangspunten van het 

financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig 

aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde 

kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide 

middelen. Door te werken binnen het financiële kader 

en met de algemene uitgangspunten wordt een solide 

A rating profiel gehandhaafd. Verder gelden voor de 

netbeheerders Liander N.V. en Endinet B.V. separate criteria 

ingevolge het Besluit Financieel Beheer Netbeheerder.

163

2.709

98

494

1.766
Eigen vermogen                               

Achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening

Achtergestelde leningen

Euro Medium Term Notes

Overig

Totaal
 5.230 

Kapitaalstructuur Alliander/€ miljoen
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Financieel kader
Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door 

de ratio’s FFO/nettoschuld, rentedekking, nettoschuld/

kapitalisatie en solvabiliteit. Afwijkend van IFRS wordt 

de in 2010 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende 

obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 

50% als vreemd vermogen aangemerkt.

Ratio’s

Ratio’s op basis van financieel beleid Alliander

norm 31 december 2012 31 december 2011

FFO/nettoschuldpositie 1 > 20% 30,9% 34,1%

Rentedekking 2 > 3,5 6,0 5,8

Nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) < 60% 37,7% 37,0%

Solvabiliteit 3 > 30% 49,5% 47,5%

Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratio’s zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de 
uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op één punt af van de rubricering onder IFRS: de achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% 
vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 

1 De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve 
en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële 
en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. 

2 De ratio rentedekking betreft het 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 het saldo financiële baten 
en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. 

3 Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte 
dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten. 

Per 31 december 2012 bedraagt de ratio FFO/nettoschuld-

positie 30,9% (ultimo 2011: 34,1%). Deze daling is met 

name het gevolg van de stijging van de nettoschuldpositie 

in 2012. 

Per 31 december 2012 is de ratio rentedekking uitgekomen 

op 6,0 en is licht gestegen ten opzichte van 2011 (5,8). 

De ratio nettoschuldpositie/(som nettoschuldpositie en 

eigen vermogen) bedraagt per 31 december 2012 37,7% 

(ultimo 2011: 37,0%). De lichte stijging is vooral veroor-

zaakt door een stijging van de nettoschuldpositie in 2012. 

In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd 

dat deze ratio maximaal 60% mag bedragen.

De solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 2012 

49,5% (ultimo 2011: 47,5%), met name veroorzaakt door een 

stijging van het eigen vermogen. In het financieel beleid 

van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 

30% dient te bedragen.

Dividendbeleid
Het dividendbeleid (als onderdeel van het financieel beleid) 

voorziet in een uitkering van de winst na belastingen, 

gecorrigeerd voor bijzondere posten die niet hebben geleid 

tot kasstromen, tenzij de door de toezicht houders vereiste 

investeringen of financiële criteria een hoger winst-

inhoudingpercentage vereisen en tenzij na uitkering van 

dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%. Voorts 

is ten tijde van de splitsing van de geïntegreerde energie-

bedrijven in 2009 een richtlijn uitgevaardigd door de 

minister van Economische Zaken die het dividend tot 

1 januari 2014 maximeert op 45% van het netto-resultaat.

Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid 

en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. 

Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de 

investeringen in het gereguleerde domein, het realiseren van 

een adequate investeringsvergoeding en maatschappelijk 

draagvlak. Investeringsvoorstellen worden getoetst aan 

minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen 

in het financieel beleid. Naast kwantitatieve eisen moeten 

investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve 

vereisten. Een voorbeeld hiervan is dat investeringen in 

lijn moeten zijn met de ondernemingsstrategie en ook 

de stakeholdersbelangen moeten dienen. Overigens dient 

te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde 

domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken 

van de netbeheerders.

Aandeelhouders
Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in 

handen van Nederlandse provincies en gemeenten. 

De grootste aandeelhouders van Alliander zijn 

(percentages afgerond):

• de provincie Gelderland   45%

• de provincie Friesland  13%

• de provincie Noord-Holland    9%

• de gemeente Amsterdam    9%
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De overige aandeelhouders bezitten elk minder dan 3% 

van de aandelen. Voor een volledig overzicht van alle 

aandeelhouders verwijzen wij naar de website van 

Alliander (alliander.com). 

Voor bepalingen betreffende de uitgifte van aandelen, 

voorkeursrecht, verkrijging van eigen aandelen en 

kapitaalvermindering verwijzen wij naar de statuten 

van de vennootschap (alliander.com). Hierin is onder 

meer vastgelegd dat aandeelhouders slechts kunnen zijn 

i) de Staat, ii) een provincie, iii) een gemeente, alsmede 

iv) naamloze en besloten vennootschappen waarvan 

de aandelen ingevolge de statuten uitsluitend direct 

of indirect worden gehouden door de Staat, een provincie 

of een gemeente. Hieruit volgt dat privatisering van 

Alliander niet is toegestaan. Elk aandeel Alliander N.V. 

geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld 

in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen 

luiden op naam. Per 31 december 2012 zijn 136.794.964 

aandelen geplaatst en volgestort.

Contacten met aandeelhouders
Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats 

in aandeelhoudersvergaderingen en in de Commissie 

van Aandeelhouders. Daarnaast vinden wij regelmatige 

interactie buiten de formele vergaderingen belangrijk. 

Dit geeft ons waardevolle terugkoppeling over de strategie 

en het beleid van de onderneming en geeft tevens inzicht 

in de wensen en overwegingen van aandeelhouders.

Op 12 april 2012 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders (AvA) plaats. Hier is gesproken over de 

jaarstukken 2011. Daarnaast zijn de jaarrekening 2011 en 

het dividend over 2011 vastgesteld. In dezelfde vergadering 

hebben de aandeelhouders decharge verleend aan de leden 

van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 

(RvC) voor de uitoefening van hun taak. Ook is goedkeuring 

verleend aan het voorgenomen herzien besluit van een 

totale investering van € 979 miljoen in de uitrol van slimme 

meters in de komende jaren. Daarnaast is besloten tot her-

benoeming van de zittende Commissie van Aandeelhouders 

voor een periode van twee jaar en werden mevrouw J.B. Irik 

en mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer herbenoemd als 

lid van de Raad van Commissarissen.

De Commissie van Aandeelhouders is een door en uit de AvA 

benoemde groep aandeelhouders die bepaalde bevoegdheden 

heeft om aandeelhouders te vertegenwoordigen. Het gaat 

daarbij om de bevoegdheden inzake aanbeveling, benoeming 

en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen 

alsmede een aantal bevoegdheden met betrekking tot 

benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur. 

Voor de samenstelling van de Commissie verwijzen 

wij naar de website van Alliander (alliander.com).

De RvC heeft de Commissie van Aandeelhouders in 2012 

drie keer schriftelijk geraadpleegd over de (her)benoeming 

van commissarissen. Op 20 januari 2012 is de Commissie 

geïnformeerd over twee vacatures in de Raad van 

Commissarissen. Voor deze vacatures, die ontstonden 

door het aftreden van mevrouw J.B. Irik en mevrouw 

A.P.M. Van der Veer-Vergeer, had de Commissie van 

Aandeelhouders geen versterkt recht van aanbeveling, 

maar een gewoon recht van aanbeveling 1. De Commissie 

heeft aangegeven geen gebruik te maken van haar 

aanbevelingsrecht. Op 5 november 2012 is de Commissie 

van Aandeelhouders geïnformeerd over een tussentijdse 

vacature in de Raad van Commissarissen, die is ontstaan 

door het overlijden van de heer G. Ybema. Voor deze 

tussentijdse vacature had de Commissie van Aandeelhouders 

een versterkt recht van aanbeveling. De Commissie heeft 

hiervan gebruik gemaakt en mevrouw J.W.E. Spies 

voorgedragen voor benoeming tot commissaris. 

Op 13 december is de Commissie geïnformeerd over 

de vacatures die ontstaan na de AvA op 27 maart 2013 

en over het voornemen om het aantal leden van de RvC 

terug te brengen van zeven naar zes. 

Ter voorbereiding op de AvA van 12 april ging de Commissie 

op 15 maart in overleg met de Selectie-, Benoemings- en 

Remuneratiecommissie. Zij spraken over de realisatie van 

de doelstellingen voor de korte en lange termijn variabele 

beloning van de Raad van Bestuur over 2011 en het 

Remuneratierapport 2011. Ook is gesproken over de 

gevolgen van het wetsvoorstel Normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. 

Op 13 februari en 30 juli zijn informatiebijeenkomsten 

voor aandeelhouders georganiseerd. Hierbij gaf de Raad 

van Bestuur een toelichting op de resultaten over 

respectievelijk het boekjaar 2011 en over de halfjaar-

resultaten 2012. 

1 Zowel de Centrale Ondernemingsraad als de Commissie van Aandeelhouders heeft een zogenoemd versterkt recht van aanbeveling voor een derde 
van het aantal commissarissen. Dit houdt in dat de Raad van Commissarissen een door de Centrale Ondernemingsraad of Commissie van Aandeelhouders 
aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling. Het versterkte recht van aanbeveling 
van de Centrale Ondernemingsraad en de Commissie van Aandeelhouders geldt voor iedere vacature in de Raad van Commissarissen, die ontstaat door 
het aftreden van een op versterkte aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad of de Commissie van Aandeelhouders benoemde commissaris.
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Het Grootaandeelhoudersoverleg is in 2012 drie keer bijeen 

geweest en werd telkens voorafgegaan door een overleg van 

de Klankbordgroep. De Klankbordgroep is een voorbereidend 

informeel overleg op ambtelijk niveau voor het Groot-

aandeelhoudersoverleg. Het Grootaandeelhoudersoverleg 

betreft een informeel overleg op bestuurlijk niveau ter 

voorbereiding van de AvA en is voorts bedoeld om relevante 

ontwikkelingen te bespreken, informatie uit te wisselen 

en wederzijds begrip te bevorderen. In het overleg zijn 

dezelfde (groepen van) aandeelhouders vertegenwoordigd 

als in de Commissie van Aandeelhouders. Er is onder meer 

gesproken over de strategie en het beleid van de onderneming, 

tariefontwikkeling en ontwikkelingen op het gebied 

van energietransitie, innovatie en duurzaamheid. 

Daarnaast vond regelmatig contact plaats met aandeel-

houders op individueel niveau en op het niveau van 

bijvoorbeeld Statencommissies, clusters van aandeel-

houdende gemeenten en woordvoerders van fracties 

over de koers en strategie van Alliander maar ook over 

praktische uitvoeringszaken.

Voorstel winstbestemming 2012
De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van 

de Raad van Commissarissen vastgesteld om een 

bedrag van € 150,0 miljoen toe te voegen aan de overige 

reserves. Het overige deel van de winst, € 74,4 miljoen, 

staat ter beschikking van de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders. Dit is gebaseerd op het resultaat 

na belastingen, exclusief bijzondere posten na 

belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen 

in het boekjaar 2012. 

De daling van het dividend over 2012 ten opzichte 

van 2011 is vooral het gevolg van het meenemen in 

de dividend  berekening 2011 van de éénmalige bate 

inzake de afhandeling aangiften vennootschapsbelasting 

voorgaande jaren, waardoor de dividenduitkering in 2011 

uitkwam op € 113,0 miljoen. 

Institutionele beleggers 
Een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering 

wordt verstrekt door institutionele obligatiebeleggers, zoals 

vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen 

en banken. Dit zijn internationale professionele partijen. 

Om onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de 

hoogte te houden van de financiele positie en resultaten 

van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector verzorgt 

Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere 

publicatieverplichtingen, investor relation activiteiten. 

Wij organiseren roadshows waarbij we de beleggers 

op locatie bezoeken en periodiek informeren over de 

financiële prestaties van Alliander, de strategie en het 

beleid van de onderneming, tariefontwikkelingen en 

andere ontwikkelingen die van belang zijn om een beeld 

te krijgen van de kredietwaardigheid van Alliander en 

om tot een investeringsbeslissing met betrekkking tot 

Alliander te komen.

In februari 2012 heeft Alliander roadshows in Amsterdam, 

Parijs, London en Frankfurt gehouden om de beleggers 

te informeren over de jaarcijfers en andere relevante 

ontwikkelingen. Daarbij hebben ook één-op-één gesprekken 

met een aantal beleggers plaatsgevonden. Naar aanleiding 

van de publicatie van de halfjaarcijfers eind juli is een 

investor conference call gehouden, waarbij beleggers 

telefonisch de toelichting op de cijfers konden bijwonen 

en de gelegenheid werd gegeven vragen te stellen. 

Gedurende het jaar is regelmatig individueel contact 

geweest met investeerders en analisten inzake vragen 

en informatieverzoeken.

2009 2010 2011 2012

113

74
80

54

Dividend/€ miljoen
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Activiteiten op kapitaal- en geldmarkt
Het afgelopen jaar is Alliander actief geweest op de 

kapitaal- en de geldmarkt met een herfinanciering 

en een Liability Management transactie: 

• in april is volgens contractuele verplichting een 

€ 500 miljoen obligatielening onder het Euro Medium 

Term Notes (EMTN) programma afgelost. Deze aflossing 

is voor een deel betaald uit beschikbare kasmiddelen 

en voor een deel met de  uitgifte van Commercial 

Paper (ECP); 

• in juni heeft Alliander onder het bestaande EMTN-

programma voor nominaal € 400 miljoen een nieuwe 

obligatielening uitgegeven met een looptijd van 12 jaar 

en een couponrente van 2,875%. Met het door de uitgifte 

verkregen geld is gedurende de tweede helft van het jaar 

het uitstaande ECP volgens schema afgelost;

• in november heeft Alliander, eveneens onder het 

bestaande EMTN-programma, voor € 400 miljoen een 

nieuwe obligatielening uitgegeven met een looptijd van 

10 jaar en een couponrente van 2,25%. Deze uitgifte 

vond plaats na het slagen van een eerder aangekondigd 

aanbod om obligaties terug te kopen met vervaldata in 

2014 en 2016. In totaal is voor nominaal € 324 miljoen 

aan obligaties onder het EMTN-programma ingekocht. 

Voor de beleggers die het aanbod accepteerden werd 

desgevraagd bij de allocatie voorrang verleend bij de 

uitgifte van de nieuwe obligatielening. Voor ongeveer de 

helft van de aangemelde obligaties is om deze 

voorrangsbehandeling bij allocatie verzocht. Met beide 

transacties is bereikt dat het aflossingsprofiel van de 

schulden gelijkmatiger en meer uitgestrekt is geworden. 

Op langere termijn leidt dit tot lagere rentelasten.

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen 

ultimo 2012 is als volgt:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2025–2012

282

422440

590

306 306

43 41

408 400

5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 7 7 9

509

Ultimo 2011 Ultimo 2012

Aflossingsschema rentedragende leningen/€ miljoen

De bedragen in 2014, 2016, 2019, 2022 en 2024 

hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen 

van de obligatie leningen. De overige bedragen hebben 

betrekking op aflossingen van aandeelhoudersleningen 

en overige leningen.

Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. 

Ultimo 2011 was voor € 1,8 miljard aan obligaties 

uitgegeven. In 2012 is voor in totaal nominaal € 824 miljoen 

afgelost/ingekocht en voor nominaal € 800 miljoen 

uitgegeven, waardoor per 31 december 2012 voor een 

boekwaarde van € 1,766 miljard (nominaal: € 1,776 miljard) 

obligaties uitstaan. 

Voorts heeft Alliander een ECP-programma van € 1,5 miljard. 

Onder dit ECP-programma is binnen het verslagjaar 

voor € 537 miljoen uitgegeven. Ultimo 2012 waren alle 

ECP-leningen afgelost. 

Banken
Met zes banken heeft Alliander een gecommitteerde  

back-up kredietfaciliteit van € 600 miljoen afgesloten. 

De  faciliteit heeft een looptijd tot en met 15 juli 2017 met 

een optie om deze met een jaar te verlengen tot 15 juli 2018. 

Een deel van deze faciliteit kan ook worden aangewend 

voor de uitgifte van Cross Border Lease gerelateerde 

Letters of Credit. Er is niet onder de faciliteit getrokken.

In het boekjaar is een aantal van de banken, in wisselende 

samenstelling, betrokken geweest bij de plaatsing van de 

hiervoor genoemde twee obligatieleningen en de gedeelte-

lijke terugkoop van twee bestaande obligatieleningen. 

Ook is een aantal banken betrokken geweest bij de 

plaatsing van Commercial Paper. Daarnaast is in 2012 

de kredietfaciliteit met de bankengroep met een jaar 

verlengd tot 15 juli 2017.
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Kredietbeoordelaars
Om een goede toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te 

behouden, is het van belang dat bestaande en potentiële 

financiers goed inzicht hebben in de kredietwaardigheid 

van Alliander met bijbehorende credit ratings. Het hebben 

van een credit rating is ook een verplichting onder de door 

rechtsvoorgangers van Alliander eind jaren 90 aangegane 

cross border lease contracten. Alliander heeft een credit 

rating van S&P en Moody’s. Deze rating bestaat uit een 

lange termijn rating, een korte termijn rating en een 

outlook. Deze laatste geeft de verwachte verandering in 

de rating aan voor de komende jaren. In het afgelopen jaar 

hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de ratings 

en outlook. De credit ratings zijn ultimo 2012 als volgt:

Verder is Alliander in de afgelopen jaren ook beoordeeld 

door kredietbeoordelaars gericht op het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Deze MVO-ratings zijn bedoeld 

om institutionele beleggers een beeld te geven over 

hoe investeringswaardig Alliander is vanuit het oogpunt 

van een duurzame bedrijfsvoering. Onderwerpen die 

in deze ratings aan de orde komen zijn onder meer 

milieu, arbeids relaties, klantrelaties, bedrijfsethiek 

en corporate governance.

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact 

gehad met beide typen kredietbeoordelaars. Jaarlijks 

vindt een review plaats waarin de kredietwaardigheid 

en duurzaamheid opnieuw worden bepaald aan de hand 

van de meest recente financiële en duurzaamheid 

prestaties en prognoses van Alliander. De uitkomsten 

van de reviews en updates worden door de beoordelaars 

gepubliceerd. Bij de uitgifte van de nieuwe obligatie-

leningen in juni en november zijn door S&P’s en 

Moody’s issue ratings toegekend. Deze zijn gelijk 

aan de corporate ratings.

Financiële resultaten 2012 
Het resultaat na belastingen over 2012 bedraagt 

€ 224 miljoen (2011: € 251 miljoen). Het resultaat na 

belastingen exclusief bijzondere posten en fair value 

mutaties bedraagt € 228 miljoen (2011: € 228 miljoen). 

In het verslagjaar 2012 is ten opzichte van vorig boekjaar 

sprake van een hogere gereguleerde netto-omzet door 

hogere tarieven conform de ruimte geboden door de 

Energiekamer. Deze tariefstijging heeft de stijging 

in onderhoud en investeringen, zoals kosten voor 

uitbesteed werk, operationele kosten en afschrijvingen 

mogelijk gemaakt. 

De kasstroom uit operationele activiteiten is licht gedaald. 

De solvabiliteit en de nettoschuldpositie zijn gestegen. De 

totale activa zijn toegenomen met € 96 miljoen, onder andere 

door een toename van de investeringen in de netten.

Winst-en-verliesrekening over 2012

De netto-omzet over het boekjaar 2012 is ten opzichte 

van het vorige boekjaar gestegen met € 88 miljoen (6%) 

naar € 1.674 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg 

van hogere gereguleerde transporttarieven (€ 122 miljoen) 

voor zowel elektriciteit als gas, gedeeltelijk gecompenseerd 

door een lagere omzet op niet-gereguleerde activiteiten 

(€ 35 miljoen) bij onder andere Liandon en Alliander AG.
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Elektriciteit Meetdienst

Gas Overige producten

1.674

900996

357383

161

168162
133

1.586

Netto-omzet/€ miljoen

Credit ratings

long term short term

Standard & Poor’s A+ (positive outlook) A-1

Moody’s Aa3 (stable outlook) P-1
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Overige baten 
De overige baten zijn in het boekjaar 2012 uitgekomen op 

€ 98 miljoen (2011: € 109 miljoen). De daling van € 11 miljoen 

is in belangrijke mate veroorzaakt door een éénmalige 

schadevergoeding van € 7 miljoen in 2011. 

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over 2012 zijn uitgekomen op 

€ 1.378 miljoen (2011: € 1.297 miljoen). De stijging van 

€ 81 miljoen ten opzichte van 2011 is vooral het gevolg 

van een hoger activiteitenniveau, bestaande uit onderhoud 

en investeringen en een stijging van de niet-beïnvloedbare 

kosten. Dit heeft tot gevolg:

• stijging van zowel eigen als externe personeelskosten, 

totaal € 60 miljoen. Onderdeel hiervan zijn reorganisatie-

kosten in verband met organisatieaanpassingen van 

€ 15 miljoen;

• hogere afschrijvingen door een hoger investeringsniveau 

in de netten in het boekjaar maar ook als gevolg van 

een stijging van de desinvesteringen, totaal € 26 miljoen;

• stijging van de lasten inzake precariobelasting 

€ 13 miljoen.

Hiertegenover staat een stijging van de geactiveerde eigen 

productie met € 29 miljoen als gevolg van een toename 

van het investeringsniveau.

Bedrijfsresultaat
Over het boekjaar 2012 is het bedrijfsresultaat gedaald 

met € 4 miljoen naar € 394 miljoen. Exclusief bijzondere 

posten bedraagt het bedrijfsresultaat € 409 miljoen, 

een stijging met € 11 miljoen ten opzichte van 2011.

Financiële baten en lasten 
In 2012 komen de financiële baten en lasten per saldo 

uit op een last van € 145 miljoen (2011: € 176 miljoen). 

De daling van € 31 miljoen is veroorzaakt door het 

verschil in fair value mutaties van financiële instrumenten 

(€ 39 miljoen) en lagere reguliere rentelasten van 

€ 7 miljoen. Deels is dit gecompenseerd door hogere 

kosten (€ 14 miljoen) in verband met het inkopen van 

eigen obligaties.

Deelnemingen en joint ventures 
Het aandeel in het resultaat na belastingen van 

deelnemingen en joint ventures bedraagt in het boekjaar 

2012 een last van € 15 miljoen (2011: € 5 miljoen last). 

In het resultaat over zowel 2012 als 2011 is begrepen 

een bijzondere waardevermindering van € 12 miljoen 

als gevolg van aanpassingen van geprognosticeerde 

resultaten op de middellange termijn.

Belastingen 
De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt 

als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief 

het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint 

ventures) bedraagt over het boekjaar 2012 4,0% (2011: 

minus 15,1%). Het verschil tussen de nominale en de 

effectieve druk in beide jaren is vooral een gevolg van 

een aanpassing van de geprognosticeerde resultaten 

op lange termijn met een positief effect op de waardering 

van de belastinglatentie tot gevolg, alsmede de afhandeling 

in 2011 van de aangiften vennootschaps belasting over 

voorgaande jaren.
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1.378
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Bedrijfskosten/€ miljoen
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Bedrijfsresultaat/€ miljoen
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Resultaat na belastingen

Het resultaat na belastingen is over het boekjaar 2012 

uitgekomen op € 224 miljoen (2011: € 251 miljoen). 

Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten 

en fair value mutaties bedraagt over het jaar 2012 

€ 228 miljoen (2011: € 228 miljoen). Dit resultaat wordt 

onder andere veroorzaakt door een hogere netto-omzet 

(€ 88 miljoen) als gevolg van hogere gereguleerde tarieven, 

grotendeels gecompenseerd door hogere kosten en 

afschrijvingen, totaal € 81 miljoen.

Bijzondere posten 
De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed 

door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere 

posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die 

in de opinie van het management niet direct voortvloeien 

uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en 

omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede 

analyse van de onderliggende resultaten apart moeten 

worden beschouwd. 

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2012 

zijn per saldo uitgekomen op een last van € 4 miljoen 

na belastingen (2011: bate € 23 miljoen). In onderstaande 

tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde 

cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair 

value mutaties.

20112012

224
251

Resultaat na belastingen/€ miljoen

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen Gerapporteerd
Bijzondere posten en 

fair value mutaties

Exclusief bijzondere
posten en fair 
value mutaties

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Netto-omzet 1.674 1.586  -  - 1.674 1.586

Overige baten 98 109  -  - 98 109

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk 
en operationele kosten -1.222 -1.137  -15  - -1.207 -1.137

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -337 -312  -  - -337 -312

Geactiveerde eigen productie 181 152  -  - 181 152

Bedrijfsresultaat (EBIT) 394 398  -15  - 409 398

Financiële baten/(lasten) -145 -176 -50 -75 -95 -101

Resultaat deelnemingen en joint ventures -15 -5 -12 -12 -3 7

Resultaat voor belastingen 234 217 -77 -87 311 304

Belastingen -10 34 73 110 -83 -76

Resultaat na belastingen 224 251 -4 23 228 228
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Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk 
en operationele kosten
(2012: € 15 miljoen last, 2011: nihil)
De bijzondere last in 2012 heeft te maken met de vorming 

in het verslagjaar van een voorziening voor reorganisatie-

kosten in verband met organisatieaanpassingen.

Financiële baten/(lasten)
(2012: € 50 miljoen last, 2011: € 75 miljoen last)
De bijzondere posten hebben met name betrekking op:

• betaalde agio op de vervroegde aflossing van obligaties, 

€ 44 miljoen (2011: € 30 miljoen);

• fair value mutaties inzake interest rate swaps, in 2012 

een last van € 18 miljoen (2011: € 39 miljoen last). 

In oktober 2012 zijn de interest rate swaps vervroegd 

afgewikkeld voor een bedrag van € 57 miljoen;

• posten samenhangend met cross border leases, waar-

onder kosten van de herwaardering van een aan een 

cross border leaseconstructie gerelateerde belegging 

en de mutatie van een voorziening in dit kader, totaal 

€ 9 miljoen bate (2011: € 5 miljoen last). Verder is 

hieronder verantwoord de waardering van de put 

en call opties KEMA, totaal € 3 miljoen.

Resultaat deelnemingen en joint ventures
(2012: € 12 miljoen last, 2011: € 12 miljoen last)
Dit betreft in beide jaren bijzondere waardeverminderingen 

als gevolg van aanpassingen van geprognosticeerde 

resultaten op de middellange termijn.

Belastingen
(2012: € 73 miljoen bate, 2011: € 110 miljoen bate)
De bijzondere baten in 2012 en 2011 hebben betrekking 

op een aanpassing van de geprognosticeerde resultaten 

op lange termijn met een positief effect op de belasting-

latentie, het belastingeffect op de bijzondere posten en 

fair value mutaties alsmede de afhandeling in 2011 van de 

aangiften vennootschapsbelasting over voorgaande jaren.

Kasstromen
Hieronder is een samengevat overzicht opgenomen van 

het kasstroomoverzicht over 2012. 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen 2012 2011 1

Kasstroom uit operationele activiteiten  545  557

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -498  -398

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -53  -554

Totaal kasstroom  -6  -395

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.

Voor het jaar 2012 is de kasstroom uit operationele activi-

teiten uitgekomen op € 545 miljoen (2011: € 557 miljoen). 

De lichte daling ten opzichte van 2011 wordt met name 

veroorzaakt door een lager netto-resultaat in 2012. 

De operationele kasstroom heeft een stijging met circa 

€ 100 miljoen in investeringsactiviteiten mogelijk gemaakt.

Over het jaar 2012 is de uitgaande kasstroom uit 

investerings activiteiten toegenomen van € 398 miljoen 

tot € 498 miljoen. De toe name met € 100 miljoen wordt 

grotendeels verklaard door een toename van de investeringen 

in de netten.
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Investeringen in materiële vaste activa 

€ miljoen 2012 2011

Elektriciteit gereguleerd  272  236

Gas gereguleerd  182  135

Meetinrichtingen  52  44

Gebouwen, ICT etc.  72  60

Totaal  578  475

De financieringskasstroom over het jaar 2012 bedraagt 

€ 53 miljoen negatief (2011: € 554 negatief). Het verschil 

van € 501 miljoen wordt onder meer veroorzaakt door de 

uitgifte in 2012 van twee nieuwe obligatieleningen van in 

totaal € 800 miljoen. Daarnaast is in 2012 voor € 500 miljoen 

aan obligaties afgelost en voor € 324 miljoen aan eigen 

obligaties ingekocht. Verder is in het verslagjaar voor 

een bedrag van € 220 miljoen opgenomen uit kortlopende 

deposito’s, zodat ultimo 2012 een bedrag op de balans 

resteert van € 75 miljoen. Tenslotte is voor € 113 miljoen 

aan dividend betaald en voor € 24 miljoen aan vergoeding 

op de eeuwigdurende achtergestelde obligatielening. 

De afwikkeling in oktober 2012 van een viertal interest 

rate swaps voor in totaal € 57 miljoen en de betaalde agio 

op de vervroegde aflossing van obligaties van € 44 miljoen 

(2011: € 30 miljoen) zijn onder de kasstroom uit 

financierings activiteiten opgenomen.

Vrije kasstroom boekjaar 2012
De vrije kasstroom over het jaar 2012 is uitgekomen 

op € 47 miljoen ten opzichte van een vrije kasstroom 

over 2011 van € 159 miljoen. De daling ten opzichte van 

2011 met € 112 miljoen wordt met name verklaard door 

een toename van de investeringen in de netten.

Reconciliatie vrije kasstroom

€ miljoen 2012 2011 1

Kasstroom uit operationele activiteiten  545  557

Investeringen in materiële vaste activa  -578  -475

Investeringen in deelnemingen  -5  -4

Bijdrage investeringen van derden  85  81

Vrije kasstroom  47  159

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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Financiële positie
Nettoschuld 
Onderstaand is de reconciliatie nettoschuldpositie 

per 31 december 2012 opgenomen:

Reconciliatie nettoschuldpositie 

€ miljoen 31 december 2012 31 december 2011

Langlopende financiële verplichtingen 1.891 1.422

Kortlopende financiële verplichtingen 5 509

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases 131 133

Brutoschuldpositie 2.027 2.064

Liquide middelen 100 106

Langlopende financiële activa 137 130

Rentedragende vorderingen op derden 46 38

Kortlopende financiële activa 75 295

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen 
uit hoofde van cross border leases 177 149

Totaal liquide middelen en beleggingen 535 718

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS) 1.492 1.346

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 247 247

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander 1.739 1.593

De nettoschuldpositie per 31 december 2012 bedraagt 

€ 1.739 miljoen (2011: € 1.593 miljoen). Dit is een 

stijging ten opzichte van de nettoschuldpositie ultimo 

2011 van € 146 miljoen. In onderstaande grafiek 

is deze stijging nader uiteengezet.

Nettoschuldpositie 
2011

Kasstroom uit 
operationele
activiteiten

Kasstroom uit 
investerings-
activiteiten

Dividend Afkoop 
EMTN & IRS

Overig Nettoschuldpositie 
2012

1.593 -545 498
137

101 -45 1.739

Ontwikkeling nettoschuldpositie/€ miljoen
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De stijging van de nettoschuldpositie in 2012 met 

€ 146 miljoen wordt vooral veroorzaakt door de de 

dividenduitkeringen in 2012 voor de aandeelhouders 

en de vergoeding voor de houders van de achtergestelde 

eeuwigdurende obligatielening, totaal in 2012 € 137 miljoen, 

alsmede de betaalde agio op de vervroegde aflossing van 

obligaties (€ 44 miljoen) en de afwikkeling van de interest 

rate swaps (€ 57 miljoen). 

De stijging van de nettoschuldpositie is deels gecompenseerd 

door het saldo van de vrije kasstroom (€ 47 miljoen) en 

de hogere waardering in 2012 van € 35 miljoen van de 

voor verkoop beschikbare financiële activa. Deze laatste 

is verantwoord in de kolom ‘Overig’.

Analyse per segment
Algemeen
Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 

(Operating segments) toe. 

Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

• Netbeheerder Liander;

• Netwerkbedrijf Endinet;

• Overige activiteiten binnen de Alliander-groep.

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment 

de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value 

mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan 

op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide 

toelichting op de rapportage van de segmenten wordt 

verwezen naar pagina 116 van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

Netbeheerder
Liander

Netwerkbedrijf
Endinet Overig Eliminaties Totaal

€ miljoen 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Bedrijfsopbrengsten

Externe opbrengsten 1.558 1.433 109 114 105 148  -  - 1.772 1.695

Interne opbrengsten 12 11  -  - 313 284 -325 -295  -  - 

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.570 1.444 109 114 418 432 -325 -295 1.772 1.695

Bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten 1.178 1.076 87 88 423 428 -325 -295 1.363 1.297

Bedrijfsresultaat 392 368 22 26 -5 4  -  - 409 398

Netbeheerder Liander
Het segment Netbeheerder Liander betreft de juridische 

entiteit Liander N.V. die als aangewezen netbeheerder 

binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor 

de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en 

toebehoren in Gelderland en delen van Friesland, 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Liander 

zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-

infrastructuur en voor het transport naar die klanten 

van elektriciteit en gas. De externe opbrengsten over 

het jaar 2012 zijn ten opzichte van 2011 gestegen met 

€ 125 miljoen naar € 1.558 miljoen. Deze stijging is 

vooral het gevolg van hogere gereguleerde tarieven in 

2012. De bedrijfskosten zijn gestegen met € 102 miljoen, 

met name een gevolg van een stijging van de kosten van 

onderhoud en gestegen afschrijvingslasten. Het bedrijfs-

resultaat is in vergelijking met 2011 € 24 miljoen hoger 

uitgekomen op € 392 miljoen.
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Netwerkbedrijf Endinet
Het segment Netwerkbedrijf Endinet betreft de Endinet 

Groep B.V., waaronder de netbeheerder Endinet B.V.. 

Endinet is per 1 juli 2010 door Alliander overgenomen. 

Liander heeft op 1 januari 2011 de activiteiten van Endinet 

Haarlemmermeer B.V. in zijn bestaande activiteiten 

geïntegreerd. Verder zijn op die datum de netbeheerders 

Endinet Oost-Brabant N.V. en Endinet Regio Eindhoven B.V. 

gefuseerd tot Endinet B.V.. 

De externe bedrijfsopbrengsten over 2012 bedragen 

€ 109 miljoen, een daling van € 5 miljoen ten opzichte 

van 2011. Deze daling wordt veroorzaakt door de verkoop 

in 2012 van de activiteiten op het gebied van openbare 

verlichting en verkeerregelinstallaties aan Ziut B.V.. 

Het effect op de externe opbrengsten bedraagt € 9 miljoen. 

Deze daling is gedeeltelijk gecompenseerd door hogere 

gereguleerde tarieven.

De bedrijfskosten zijn uitgekomen op € 87 miljoen (2011: 

€ 88 miljoen). Het bedrijfsresultaat over 2012 bedraagt 

€ 22 miljoen (2011: € 26 miljoen). De daling wordt 

veroorzaakt door lagere externe bedrijfsopbrengsten.

 

Overig
Het segment Overig betreft het geheel van de overige 

operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals 

de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, de staven 

en de service-units. De externe bedrijfsopbrengsten over het 

jaar 2012 zijn ten opzichte van 2011 gedaald met € 43 miljoen 

naar € 105 miljoen. Deze daling is het gevolg van onder meer 

lagere externe opbrengsten bij Liandon B.V.. Het bedrijfs-

resultaat over het jaar 2012 bedraagt € 5 miljoen negatief 

(2011: € 4 miljoen). 

Balans
Hieronder is in verkorte vorm de balans per 

31 december 2012 opgenomen. 

Geconsolideerde balans  

Alliander N.V.

€ miljoen 31 december 2012 31 december 2011

Activa

Vaste activa 6.875 6.612

Vlottende activa 539 706

Totaal activa   7.414   7.318

Eigen vermogen en verplichtingen

Totaal eigen vermogen 3.203 3.079

Langlopende verplichtingen 3.758 3.264

Kortlopende verplichtingen 453 975

Totaal eigen vermogen en verplichtingen   7.414   7.318
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Onderstaand worden de significante mutaties in de balans 

per 31 december 2012 toegelicht ten opzichte van de situatie 

per 31 december 2011. Voor de uitgebreide toelichting op 

de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vaste activa
De vaste activa per 31 december 2012 zijn ten opzichte van 

31 december 2011 met € 263 miljoen gestegen. Deze stijging 

komt met name voort uit hogere investeringen in de netten, 

ondanks het feit dat ook de afschrijvingen op de netten 

zijn toegenomen. Verder zijn de voor verkoop beschikbare 

financiële activa toegenomen met € 35 miljoen als gevolg 

van hogere waarderingen. De latente belastingvordering 

is met € 11 miljoen gedaald ten opzichte van de stand 

ultimo 2011. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg 

van de toepassing van de fiscale faciliteit betreffende de 

mogelijkheid van het versneld afschrijven van investeringen 

alsmede hogere fiscale afschrijvingen. De afname is deels 

gecompenseerd door een aanpassing van geprognosti-

ceerde resultaten voor de lange termijn met een totaal 

positief effect op de belastinglatentie van € 58 miljoen.

 

Vlottende activa
De afname van de vlottende activa met € 167 miljoen in 

vergelijking met de stand per 31 december 2011 naar 

€ 539 miljoen is onder andere veroorzaakt door de daling 

van de positie van kortlopende deposito’s. Het debiteuren-

saldo is gestegen ten opzichte van de stand ultimo 2011, 

onder meer vanwege een hogere gereguleerde omzet. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2012 is ten opzichte 

van het niveau van ultimo 2011 met € 124 miljoen gestegen 

tot € 3.203 miljoen. Deze stijging wordt met name veroor-

zaakt door het netto-resultaat over 2012 van € 224 miljoen 

minus het uitgekeerde dividend in 2012 met betrekking 

tot het verslagjaar 2011 (€ 113 miljoen). Voorts is de 

herwaarderingsreserve inzake de voor verkoop beschikbare 

financiële activa toegenomen met € 28 miljoen. Voor een 

overzicht van de mutaties wordt verwezen naar pagina 104 

van de jaarrekening.

Langlopende verplichtingen 
De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van de stand 

per 31 december 2012 toegenomen met € 494 miljoen. 

Deze stijging is met name een gevolg van de uitgifte van 

obligatieleningen onder het EMTN-programma voor in totaal 

€ 800 miljoen gedeeltelijk gecompenseerd door de inkoop 

van eigen obligaties voor een bedrag van € 324 miljoen.

Kortlopende verplichtingen
De kortlopende verplichtingen per 31 december 2012 zijn 

ten opzichte van de stand ultimo 2011 met € 522 miljoen 

gedaald naar € 453 miljoen. Deze daling wordt met name 

veroorzaakt door de aflossing van een deel (€ 500 miljoen) 

van de EMTN-portefeuille in april 2012.

Gebeurtenissen na balansdatum
Netwerkbedrijf Alliander gaat met KPN en Entropia 

Digital samenwerken bij het opzetten van een mobiel 

telecommuni catienetwerk specifiek voor energienetten. 

In het kader van deze samenwerking heeft Alliander 

op 1 februari 2013 van KPN alle aandelen van 

Utility Connect B.V. overgenomen voor een initiële 

koopprijs van € 7 miljoen. Deze vennootschap is houder 

van een CDMA frequentie licentie. Daarnaast zijn op 

1 februari 2013 door Alliander alle aandelen in Entropia 

Assets B.V. overgenomen voor een bedrag van € 11 miljoen 

van Entropia Digital B.V.. Hierin zijn zendmasten 

ondergebracht.

Alliander verwacht de komende jaren meer intelligente 

energienetten aan te leggen. In deze netten zitten 

sensoren waarmee energiestromen beter gevolgd en op 

afstand bestuurd kunnen worden. Het datacommunicatie-

verkeer zal hierdoor intensiever en belangrijker worden en 

draadloze telecommunicatie speelt daarin een grote rol. 

Door de samenwerking met KPN en Entropia Digital 

speelt Alliander verder op deze ontwikkeling in.
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Vooruitzichten 2013 
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 miljoen. De mate waarin 

decentrale opwekking en invoeding op het net hun intrede 

gaan doen, is mede van invloed op het vaststellen van het 

niveau van onze meerjaren investeringen. Een van de meer 

specifieke en omvangrijke investeringsprojecten, naast de 

reguliere netwerk investeringen, betreft de gefaseerde 

uitrol van slimme meters. De huidige vooruitzichten zijn 

dat, evenals vorig jaar, 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 erop gericht 

financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, alsmede te 

allen tijde goede 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.

Resultaten
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.
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Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans
€ miljoen 2012 2011

Activa
Vaste 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

  6.875   6.612

Vlottende activa

Voorraden   36   28

Handels- en overige vorderingen   316   277

Derivaten   5  -

Belastingvorderingen   7  -

Overige financiële activa   75   295

Liquide middelen   100   106

  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

Hedgereserve  -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
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

€ miljoen 2012 2011

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

Het resultaat na belastingen 2012 is volledig toerekenbaar 

aan de aandeelhouders van Alliander N.V..

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

Overzicht totaalresultaat

€ miljoen 2012 2011

Resultaat na belastingen   224   251

Overige elementen totaalresultaat

Herwaardering voor verkoop beschikbare activa   28   7

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen   3  -22

Beëindigde hedgerelatie  -   29

Totaalresultaat   255   265
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

€ miljoen 2012 2011 1

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 fi nancieringsactiviteiten
Aflossen kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel van de 
langlopende schulden  -504  -23

Uitgifte langlopende leningen   798   23

Afgeloste 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

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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Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers
toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen
Aandelen- 

kapitaal
Agio-

reserve

Achter-
gestelde 
eeuwig-
durende 

obligatie-
lening

Hedge- 
reserve

Herwaar- 
derings- 
reserve

Overige 
reserves

Resultaat 
boekjaar Totaal

Per 1 januari 2011   684   671   494  -12  -7   854   222   2.906

Mutatie reële waarde 
kasstroomafdekkingen  -  -  -  -22  -  -  -  -22

Herwaardering voor verkoop 
beschikbare financiële activa  -  -  -  -   7  -  -   7

Beëindigen hedgerelatie  -  -  -   29  -  -  -   29

Netto-resultaat 2011  -  -  -  -  -  -   251   251

Totaalresultaat 2011  -  -  -   7   7  -   251   265

Vergoeding achtergestelde 
eeuwigdurende obligatielening 
na belastingen  -  -  -  -  -  -12  -  -12

Dividend 2010  -  -  -  -  -  -  -80  -80

Bestemming resultaat 2010  -  -  -  -  -   142  -142  -

Per 31 december 2011   684   671   494  -5  -   984   251   3.079

Mutatie reële waarde 
kasstroomafdekkingen  -  -  -   3  -  -  -   3

Herwaardering voor verkoop 
beschikbare financiële activa  -  -  -  -   28  -  -   28

Netto-resultaat 2012  -  -  -  -  -  -   224   224

Totaalresultaat 2012  -  -  -   3   28  -   224   255

Vergoeding achtergestelde 
eeuwigdurende obligatielening 
na belastingen  -  -  -  -  -  -18  -  -18

Dividend 2011  -  -  -  -  -  -  -113  -113

Bestemming resultaat 2011  -  -  -  -  -   138  -138  -

Per 31 december 2012   684   671   494  -2   28   1.104   224   3.203

Het beëindigen van de hedgerelatie heeft betrekking op 

een in 2010 afgesloten derivaat ter afdekking van toekom-

stige renterisico’s op een deel van ons EMTN-programma. 

Ultimo 2011 is de hedgerelatie verbroken, waardoor niet 

langer hedge accounting wordt toegepast. 

De negatieve hedgereserve bedroeg, onder aftrek van 

latente belastingen van € 10 miljoen, ultimo 2011 

€ 29 miljoen. Het brutobedrag van € 39 miljoen is 

ultimo 2011 ten laste van de winst-en-verliesrekening 

verantwoord.

28 Alliander N.V. resultaten 2012 | geconsolideerde jaarrekening | mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen



February 2013

Alliander N.V.

Bezoekadres: 
Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, Netherlands
 
Postadres:
Postbus 50, 6920 AB Duiven 
info@alliander.com 
www.alliander.com

Uitgave © Alliander N.V.


