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Disclaimer

Indien in dit bericht 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 dit bericht wordt gesproken over Endinet refereert dit aan 

de Endinet-groep waarvan netbeheerder Endinet B.V. deel uitmaakt. In dit bericht wordt 

met Stam 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., 

Stam Heerhugowaard Holding B.V., Verlian B.V., CDMA Utilities B.V. en Alliander AG.

Onderdelen van dit bericht bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen 

kunnen – zonder beperking – verwachtingen bevatten ten aanzien van overheids maatregelen, 

waaronder regulerende maatregelen, het aandeel van Alliander of één van zijn dochter-

ondernemingen 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 of gevolgd door, dan wel bevatten woorden 

als ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘meent’, ‘anticipeert’ of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomst-

gerichte 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 resultaat-

bepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2012 van Alliander N.V. 

die is te vinden op www.alliander.com.

Op dit bericht is geen accountantscontrole toegepast.
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1 profiel

Alliander is een netwerkbedrijf en zorgt voor regionaal transport 

van elektriciteit en gas in ongeveer eenderde van Nederland.  

Dagelijks maken 3,3 miljoen klanten gebruik van onze diensten.

Allianders dochterondernemingen Liander en Endinet 

voeren het beheer over de regionale gas- en elektriciteits-

netwerken in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en 

delen van Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. 

Liander en Endinet zorgen voor de aansluiting van 

3,3 miljoen klanten op de energie-infrastructuur en voor 

het transport naar die klanten van elektriciteit en gas. 

Allianders dochteronderneming Liandon levert diensten 

op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe 

energie-infrastructuren. 

Alliander wil op betrokken en betrouwbare wijze 

uitvoering geven aan zijn maatschappelijke taken. 

Belangrijk uitgangspunt is het realiseren van evenwichtige 

groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, 

aandeelhouders en andere vermogens verschaffers, milieu 

en maatschappij. Alliander is zich bij zijn handelen te 

allen tijde bewust van het belang van energie voor zijn 

klanten en voor de samenleving.

Verder heeft Alliander een belangrijke rol in het mogelijk 

maken van verdere verduurzaming van de Nederlandse 

energievoorziening. De toename van duurzame, 

meer decentrale energieopwekking stelt eisen aan de 

energie-infrastructuur en betekent een uitdaging voor 

netwerkbedrijven. Alliander ziet het als zijn taak, samen 

met andere partijen, die verduurzaming te faciliteren 

tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de 

provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland 

en de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn de provincie 

Flevoland en diverse gemeenten in de provincies 

Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland 

aandeelhouder.
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2
Financiële kerncijfers

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld 2013 2012

Netto-omzet 860 819

Overige baten 50 49

Bedrijfskosten 698 685

Bedrijfsresultaat 212 183

Resultaat na belastingen 129 82

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 131 100

Investeringen in materiële vaste activa 245 250

Kasstroom uit operationele activiteiten 234 208

30 juni 2013 31 december 2012

Totaal activa 7.409 7.414

Totaal eigen vermogen 3.232 3.203

Nettoschuldpositie 1 1.587 1.492

ROIC 2 7,1% 6,9%

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

2  De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties, aandeel in resultaat 
na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële 
en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).

Overige kerncijfers

Ratio’s conform financieel beleid 3 Norm 30 juni 2013 31 december 2012

FFO / nettoschuldpositie > 20% 31,9% 30,9%

Rentedekking > 3,5 6,9 6,0

Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen) < 60% 38,5% 37,7%

Solvabiliteit > 30% 50,4% 49,5%

Klanten

Klanttevredenheid consumentenmarkt 4 92% 93%

Klanttevredenheid zakelijke markt 4 86% 87%

Uitvalduur elektriciteit (in minuten) 5 21,9 24,5

Maatschappij

Nieuwe medewerkers met afstand op de arbeidsmarkt 6 51 6 75

Maatschappelijk verantwoord inkopen 7 47% 42%

Medewerkers

Aantal eigen en ingehuurde medewerkers (in fte)  6.786  6.820 

3  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. 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. 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. 
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.

4  De klanttevredenheid geeft de relatieve tevredenheid weer van klanten in de consumenten- en zakelijke markt; de tevredenheid wordt meerdere keren per jaar 
steekproefsgewijs gemeten door een extern bureau. 

5  De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben.
6  Alliander ondersteunt mensen die vanwege hun persoonlijke omstandigheden moeilijker aan werk kunnen komen. Het 2013 cijfer betreft zes maanden.
7  Het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) percentage geeft in procenten aan welk deel van de uitgaven van Liander aan de MVI criteria voldoet.

kerncijfers
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3 verslag raad van bestuur
Overzicht belangrijkste 
gebeurtenissen

Veiligheid
Gedurende het 1e halfjaar van 2013 hebben zich 

12 ongevallen met verzuim voorgedaan, waarvan twee 

zeer ernstig. De ongevallen zijn onderzocht en er zijn 

maatregelen genomen om het risico op ongevallen in de 

toekomst te verkleinen. Daarnaast is een digitaal platform 

voor medewerkers ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt 

om ervaringen en kennis te delen op het gebied van 

veiligheid en is binnen de operationele afdelingen een 

taskforce ingesteld om de veiligheidsprestaties en het 

veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau te brengen. 

Investeringen, onderhoud en innovatie 
in de netten
Het veilig, up-to-date houden en toekomstbestendig 

maken van elektriciteit- en gasnetten is een kerntaak 

van onze netbeheerders. Investeringen in onderhoud 

en vervanging van de energienetten zijn nodig om 

én de kwaliteit en veiligheid op het huidige niveau te 

houden én de toenemende duurzaam opgewekte energie-

stromen te kunnen distribueren. De investeringen blijven 

stabiel op € 245 miljoen in het 1e halfjaar van 2013 

(2012: € 250 miljoen). Van dit bedrag is € 98 miljoen 

geïnvesteerd in vervanging van bestaande netten en 

€ 90 miljoen in uitbreiding van de netten. Alliander 

verwacht in de komende jaren steeds meer intelligente 

energienetten aan te leggen waarin sensoren zijn verwerkt 

waarmee energiestromen beter gevolgd en op afstand 

bestuurd kunnen worden. Datacommunicatie verkeer 

wordt hierdoor intensiever en belangrijker. 

In het 1e halfjaar van 2013 bedragen de investeringen 

in verband met het aanbieden van de slimme meter 

€ 25 miljoen, een stijging van € 8 miljoen ten opzichte 

van het 1e halfjaar van 2012. De slimme meter helpt 

consumenten beter inzicht te krijgen in hun 

energieverbruik. 

Energietransitie
Alliander bereidt zich met zijn investeringen in het 

intelligente netwerk voor op een toename van het aantal 

terugleveringen van lokaal opgewekte energie en onder-

steunt particuliere en zakelijke klanten bij hun initiatieven 

voor decentrale energieproductie. Het aantal klanten dat 

energie teruglevert aan het elektriciteits netwerk is het 

afgelopen halfjaar met 68% gestegen tot ruim 36.000. 

Deze groei komt bijna uitsluitend door de toename van 

particuliere zonne-installaties.  

Het aantal installaties (windparken en solitaire wind-

molens) van grootzakelijke klanten, die windenergie 

opwekken, bedraagt medio 2013 ruim 750. 

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering
Samen met leveranciers wil Alliander de keten van energie-

levering duurzamer maken. Om duurzaam in te kopen 

sluiten we met onze leveranciers MVI-verklaringen af. 

Hierin wordt vastgelegd welke generieke en specifieke 

duurzaamheidscriteria we nastreven in onze samen-

werking. In het 1e halfjaar van 2013 heeft 47% (2012: 42%) 

van onze inkopen plaatsgevonden bij een MVI-verklaarde 

leverancier.

Ontwerp-methodebesluiten
In mei 2013 heeft de Autoriteit Consument en Markt 

(ACM) de ontwerp-methodebesluiten voor elektriciteit en 

gas gepubliceerd die de basis vormen voor de vaststelling 

van de gereguleerde tarieven voor de periode 2014-2016. 

Op basis van deze ontwerpmethodebesluiten zullen de 

tarieven aanzienlijk lager worden vastgesteld dan in voor-

gaande jaren. Hoewel dit als gunstig gezien kan worden 

voor onze klanten ontstaat er voor Liander en Endinet 

minder financiële ruimte om te investeren in de netten. 

Met het oog op de energietransitie zijn deze investeringen 

juist hard nodig om de overgang naar duurzame energie 

te faciliteren. Daarnaast vindt de verlaging van de tarieven 

en de daaraan gekoppelde inkomstendaling op 1 januari 

2014 in één keer plaats en wordt deze niet meer verspreid 

over meerdere jaren als gevolg van een wetswijziging. 

Tot en met 11 juni 2013 hebben netbeheerders en andere 

belanghebbenden de gelegenheid gehad hun zienswijze 

in te dienen waarna in het najaar van 2013 de ACM de 

definitieve methode-besluiten zal vaststellen. 

Verworven activa
Begin 2013 is Alliander met KPN en Entropia Digital 

een samenwerking gestart. In dit kader heeft Alliander 

een 100% belang in de hiervoor opgerichte vennootschap 

CDMA Utilities B.V.. CDMA Utilities heeft op haar beurt 

alle aandelen in Entropia Assets B.V. (zendmasten) en 

Utility Connect B.V. (licenties) overgenomen voor een 

totaalbedrag van € 18 miljoen. De belangrijkste activa 

in deze vennootschappen betreffen een vergunning voor 

gebruik van de 450 MHz frequentie, een landelijk 

dekkend PoC (Proof of Concept)-netwerk en een landelijk 

mastenpark inclusief transmissienetwerk.
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Afkoop CBL’s
In het 1e halfjaar van 2013 zijn op initiatief van en in 

over leg met de betrokken Amerikaanse investeerders 

de in het verleden voor de gasnetwerken van de voor-

malige GGR, NRE en VNB afgesloten cross border lease 

transacties voortijdig beëindigd. Als gevolg daarvan zijn 

de met deze transacties samenhangende verplichtingen 

komen te vervallen. 

Klant

Klanttevredenheid
De algemene klanttevredenheid is in het 1e halfjaar 2013 

op een hoog niveau gebleven. Van de consumenten geeft 

92% (2012: 93%) aan tevreden te zijn over onze dienst-

verlening. Voor de zakelijke markt is de tevredenheid 

86% (2012: 87%). De klanttevredenheid ten opzichte van 

de benchmark van netbeheerders laat een stijging zien 

ten opzichte van 2012. Zowel voor de consumentenmarkt 

als de zakelijke markt bekleedt Alliander een beter dan 

gemiddelde positie in de benchmark.

Uitvalduur
Continue energielevering is van groot belang voor onze 

samenleving. Onze medewerkers zetten zich dagelijks 

in voor een betrouwbaar en veilig net. De leverings-

zekerheid van elektriciteit komt naar voren in de uitval-

duur. De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde 

duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode 

van een jaar geen elektriciteit hebben. De uitvalduur 

is in het 1e halfjaar van 2013 gedaald tot 21,9 minuten 

ten opzichte van 2012 (24,5 minuten). 

Terugbetaling verbruikskosten 
te grote gasmeter
Alliander heeft in het voorjaar van 2013 een ‘coulance-

regeling’ ingesteld voor klanten met een gasmeter 

met te hoge capaciteit. Deze klanten kunnen de te grote 

gasmeter kosteloos laten vervangen, waarna ook het 

tarief direct wordt aangepast. Liander heeft circa 28.000 

klanten attent gemaakt op de aanwezigheid van een 

mogelijk te grote gasmeter. Naast het kosteloos vervangen 

van de gasmeters, betaalt Alliander de te veel betaalde 

kosten terug. 

Leveranciersmodel
Per 1 augustus 2013 treedt het verplicht leveranciers model 

voor het kleinverbruik segment in werking. De energie-

leverancier is vanaf deze datum het enige aanspreek punt 

voor consumenten voor meterstanden en de in rekening 

gebrachte periodieke netwerkkosten. De consument heeft 

alleen nog contact met de netbeheerder voor storingen of 

technische zaken rondom de aansluiting. In het verplicht 

leveranciers model krijgen consumenten in alle gevallen 

nog maar één factuur van de energieleverancier. Alleen 

eenmalige kosten zoals de kosten voor de realisatie van 

nieuwe aansluitingen worden nog rechtstreeks door de 

netbeheerder in rekening gebracht aan de consument.

Duurzame initiatieven
Alliander faciliteert de overgang naar een duurzamer 

energiesysteem voor zijn klanten. Om dit te realiseren zijn 

in het 1e halfjaar van 2013 enkele duurzame initiatieven 

gestart. 

BioNet

Liander is in samenwerking met ATAG het demonstratie-

project BioNet gestart. Het BioNet is een speciaal aan-

gelegd gasnetwerk voor het transport van biogas. Biogas 

wordt geproduceerd uit biomassa en kan direct worden 

getransporteerd voor het verwarmen van woningen 

en gebouwen. Het verwarmen op biomassa is volgens 

Liander een alternatief voor bestaande verwarmings-

bronnen in de toekomst.

Draadloos elektrisch vervoer

Liandon is een samenwerking gestart met Proov bij 

de ontwikkeling van draadloze laadinfrastructuur voor 

elektrisch vervoer. Proov won in 2012 de publieksprijs 

van de ‘E-Mobility Awards’ met een systeem dat het 

mogelijk maakt elektrische bussen voor openbaar vervoer 

draadloos op te laden. De elektrische bus kan een grote 

bijdrage leveren aan de verbetering van luchtkwaliteit 

van binnensteden. Liandon wil de ontwikkeling van 

elektrisch rijden stimuleren en het effect van elektrisch 

vervoer op de elektriciteitsnetten testen. Door inzicht te 

krijgen in de ontwikkelingen omtrent elektrisch rijden 

kan bovendien nader worden bepaald waar en hoe netten 

slimmer en/of zwaarder gemaakt moeten worden. 

Stad van de Zon 
In de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard onderzoekt 

Liander of het mogelijk is om een lokale energiemarkt te 

creëren, waarbij bewoners en bedrijven energie kunnen 

opwekken en met elkaar kunnen verhandelen. De Stad 

van de Zon is één van de ‘Smart Grid Proeftuinen’ van 

Liander waarin wordt gewerkt aan de energievoorziening 

van de toekomst. De duurzame wijk wil in de toekomst 

evenveel energie opwekken als dat zij verbruikt. Door 

vraag en aanbod van energie te sturen en door te werken 

met financiële prikkels wordt een meer gelijkmatige 

netbelasting gerealiseerd. 

Medewerker

Fte-ontwikkeling
Ten opzichte van ultimo 2012 is per 30 juni 2013 het 

aantal eigen en ingehuurde medewerkers per saldo 

afgenomen met 34 fte naar 6.786 fte. De afname van 

het aantal fte is een gevolg van de daling van de externe 

medewerkers met 134 fte en een stijging van de eigen 

medewerkers met 100 fte.
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Vrouwen in leidinggevende posities
Alliander stimuleert vrouwen om door te stromen naar 

een leidinggevende positie. Het percentage vrouwen in 

een leidinggevende positie bedraagt 22% per 30 juni 2013. 

Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage over het 1e halfjaar van 2013 

is met 4% constant gebleven ten opzichte van 2012. 

Betrokken netwerkbedrijf
Alliander vindt het belangrijk dat iedereen een kans 

krijgt op de arbeidsmarkt. Voor sommige groepen in 

de maatschappij is het lastig om zelf een plek te vinden 

op de arbeidsmarkt. In het Step2Work project biedt 

Alliander deelnemers een erkende (vak)opleiding en 

relevante werkervaring. In het 1e halfjaar van 2013 

hebben 51 nieuwe deelnemers (geheel 2012: 75 nieuwe 

deelnemers) deelgenomen aan het Step2Work project.

Risico’s en onzekerheden
Risicomanagement is binnen Alliander een belangrijk en 

integraal onderdeel van het besturen van onze organisatie. 

Door inzicht te hebben in onze risico’s kunnen eventuele 

mitigerende maatregelen adequaat genomen worden. 

Een risico kan geaccepteerd worden wanneer dit, bij 

de afweging van de impact, de kans en de baten, een 

weloverwogen besluit is. Voor een nadere toelichting 

wordt verwezen naar het hoofdstuk “Risicomanagement” 

in ons jaarverslag over 2012.

Over de risico’s wordt gerapporteerd in de kwartaalrisico-

rapporten. In deze rapporten staan de risico’s vermeld 

waarvan, gezien de risicohoogte en/of bijzondere actualiteit, 

de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen op 

de hoogte dienen te zijn. Ten opzichte van het jaarverslag 

over 2012 kunnen wij in het kader van monitoring het 

volgende melden.

Beheersing strategische risico’s
Het grootste deel van onze activiteiten is gereguleerd. 

Het gaat hier om de aansluit- en transportdiensten elek-

triciteit en gas en de meetdienst kleinverbruik. Als de regels 

ten aanzien van tariefregulering substantieel wijzigen kan 

dit van invloed zijn op de financiële ruimte om te inves-

teren in de energienetten. De Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) heeft in mei 2013 de ontwerp-methode besluiten 

voor elektriciteit en gas gepubliceerd. Deze vormen de 

basis voor de vaststelling van onze gereguleerde tarieven 

voor de komende drie jaar (2014-2016). Als ongewijzigd 

aan het ontwerpbesluit wordt vastgehouden, is dit van 

nadelige invloed op onze investeringsruimte. De ACM 

heeft op basis van de gepubliceerde ontwerpbesluiten 

aangegeven een totale besparing voor de Nederlandse 

afnemers van elektriciteit en gas te verwachten van 

tenminste € 500 miljoen (ten opzichte van de periode 

2011-2013). Dit is wellicht gunstig voor onze klanten, 

maar maakt het wel moeilijker voor onze netbeheerders 

Liander en Endinet het huidige investeringsniveau te 

handhaven. Liander en Endinet hadden, tezamen met de 

andere landelijke en regionale netbeheerders en andere 

belang hebbenden, de gelegenheid om op de ontwerp-

besluiten te reageren. In het najaar worden de besluiten 

definitief, waarna de ACM de tarieven zal vaststellen.

Beheersing financiële risico’s
Alliander is blootgesteld aan kredietrisico’s, bestaande 

uit counterparty, debiteuren en crediteuren risico’s. 

Volgens het bestaande kredietbeleid worden krediet-

risico’s proactief beheerst. Dit doen we door toepassing 

van kredietanalyses en kredietbeheer. In het 1e halfjaar 

van 2013 is geen materiële kredietschade geleden.

Beheersing operationele risico’s
Binnen Alliander bestaat veel aandacht voor de beheersing 

van risico’s die kunnen leiden tot schade aan onze netwerk-

infrastructuur, met als mogelijk gevolg een ernstige 

verstoring van de energievoorziening. Zo wordt thans 

binnen Liander gewerkt aan integrale netplanning, het 

risico-gebaseerd managen van onze assets. Op basis van 

integrale risico analyses wordt onze infrastructuur in 

stand gehouden dan wel vervangen. Wij maken keuzes 

over investeringen en alle activiteiten in ons huidige 

en toekomstige net op basis van risico’s en rendement. 

Dit alles met als doel het efficiënt en maatschappelijk 

verantwoord beheren en exploiteren van onze netten.

De kwaliteit van data is cruciaal voor het uitvoeren van 

ons werk. Van onze infrastructuur wordt onder andere 

informatie vastgelegd over de materiaalsoort, afmetingen 

en liggingsgegevens. Daarnaast kennen we administratieve 

data welke van belang zijn voor onze dienstverlening naar 

onze klanten. Wij hebben extra aandacht voor de beheersing 

van aan data gerelateerde risico’s. Maatregelen in dit 

kader zijn onder meer input controles, dataschonings-

acties, operationeel management en adequate inrichting 

van het systemenlandschap.

Omdat wij bij het beheren van onze energienetten privacy 

gevoelige en vertrouwelijke data verwerken, is de 

beveiliging van data en assets eveneens een belangrijk 

punt van aandacht. Wij monitoren ontwikkelingen op 

cyber-crime actief en passen ons aan nieuwe 

ontwikkelingen aan. 

Financiële gang van zaken

Algemeen
Het resultaat na belastingen over het 1e halfjaar 2013 is 

in vergelijking met dezelfde periode in 2012 € 47 miljoen 

hoger en is uitgekomen op € 129 miljoen. De belangrijkste 

reden hiervoor is een stijging van de omzet als gevolg 

van  hogere tarieven.
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De nettoschuldpositie is gestegen met € 95 miljoen, met 

name het gevolg van uitbetaald dividend en de vergoeding 

op de achtergestelde eeuwigdurende obligatie lening. 

De solvabiliteit is licht toegenomen, voornamelijk vanwege 

het hogere resultaat na belastingen.

Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten over het 1e halfjaar van 2013 

zijn ten opzichte van het 1e halfjaar van 2012 gestegen 

met € 42 miljoen naar € 910 miljoen. Deze stijging 

is in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere 

gereguleerde omzet (€ 41 miljoen) als gevolg van hogere 

tarieven en een hogere omzet op niet-gereguleerde 

activiteiten (€ 8 miljoen), deels gecompenseerd door omzet-

correcties als gevolg van de coulanceregeling ingesteld 

voor klanten met een grotere gasmeter dan nodig.

Bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten over het 1e halfjaar van 2013 

zijn uitgekomen op € 698 miljoen (1e halfjaar 2012: 

€ 685 miljoen). De stijging van € 13 miljoen ten opzichte 

van het 1e halfjaar 2012 is met name veroorzaakt door:

• hogere precario kosten (€ 9 miljoen);

• hogere afschrijvingskosten (€ 9 miljoen);

• toename inkoop en uitbesteed werk (€ 19 miljoen);

• afname interne en externe personeelskosten, 

inclusief geactiveerde eigen productie (€ 24 miljoen).

Financiële baten en lasten
In het 1e halfjaar van 2013 komen de financiële baten 

en lasten per saldo uit op een last van € 38 miljoen 

(2012: € 60 miljoen). De daling van € 22 miljoen is met 

name het gevolg van de uitgifte van nieuwe obligatie-

leningen in het tweede halfjaar 2012, met een lagere 

rente dan de rente van de vervangen obligatieleningen.

Resultaten deelnemingen en joint ventures
Het resultaat deelnemingen en joint ventures is over 

het 1e halfjaar van 2013 nihil.

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 25,7% in het 1e halfjaar van 2013 (2012: 

28,2%). Het verschil met de nominale druk (25%) wordt 

met name veroorzaakt door fiscaal niet aftrekbare kosten. 

Bijzondere posten 
en fair value mutaties

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 voort-

vloeien 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.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

1e halfjaar

€ miljoen Gerapporteerd
Bijzondere posten en  

fair value mutaties

Exclusief bijzondere 
posten en fair  
value mutaties

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Netto-omzet 860 819  -  - 860 819

Overige baten 50 49  -  - 50 49
Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele 
kosten -620 -598 -5 -12 -615 -586

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -173 -165  -  - -173 -165

Geactiveerde eigen productie 95 78  -  - 95 78

Bedrijfsresultaat (EBIT) 212 183 -5 -12 217 195

Financiële baten/(lasten) -38 -60 2 -12 -40 -48

Resultaat deelnemingen en joint ventures  - -6  -  -  - -6

Resultaat voor belastingen 174 117 -3 -24 177 141

Belastingen -45 -35 1 6 -46 -41

Resultaat na belastingen 129 82 -2 -18 131 100
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Toelichting bijzondere posten
De bijzondere posten in 2013 hebben met name betrekking 

op organisatieaanpassingen, de koersverschillen tussen 

de euro en de dollar van de in de balans opgenomen cross 

border lease gerelateerde beleggingen en de waardering van 

de put en call opties KEMA. In 2012 heeft de bijzondere 

post vooral betrekking op organisatieaanpassingen 

en op waarde mutaties van de interest rate swaps.

Resultaat segmenten
Het bedrijfsresultaat van het segment Netbeheer Liander 

bedraagt over het 1e halfjaar van 2013 € 216 miljoen, een 

stijging van € 22 miljoen ten opzichte van 2012, met name 

als gevolg van hogere gereguleerde tarieven. Het segment 

Netwerkbedrijf Endinet heeft in het 1e halfjaar van 2013 

een bedrijfsresultaat behaald van € 13 miljoen ten opzichte 

van € 15 miljoen over dezelfde periode in 2012. Bij het 

segment Overig (deze bestaan met name uit de niet-

gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) 

bedraagt het bedrijfsresultaat minus € 12 miljoen 

(2012: minus € 14 miljoen). 

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten
In het 1e halfjaar 2013 is de kasstroom uit operationele 

activiteiten uitgekomen op € 234 miljoen (2012: 

€ 208 miljoen). De stijging van € 26 miljoen is met name 

veroorzaakt door een hoger resultaat na belastingen.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringen in materiële vaste activa in het 1e halfjaar 

van 2013 bedragen € 245 miljoen (2012: € 250 miljoen). 

De daling van € 5 miljoen is met name het gevolg van lagere 

uitbreidingsinvesteringen alsmede een daling van de 

inves teringen in IT.

Investeringen in materiële vaste activa 

€ miljoen 1e halfjaar

2013 2012

Elektriciteit gereguleerd   112   119

Gas gereguleerd   75   78

Meetinrichtingen   29   22

Gebouwen, ICT etc.   29   31

Totaal   245   250

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over 

het 1e halfjaar 2013 een uitstroom van € 30 miljoen ten 

opzichte van een uitstroom van € 8 miljoen over dezelfde 

periode in 2012. In het 1e halfjaar 2013 hebben geen 

omvangrijke financieringstransacties plaatsgevonden. 

In dezelfde periode in 2012 was er sprake van uitgifte 

ECP (€ 426 miljoen) en de aflossing van EMTN papier 

(€ 500 miljoen). 

Financiering en 
kredietwaardigheid

Financieel beleid
Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans 

tussen bescherming van obligatiehouders en andere 

verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat 

aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit 

om de onderneming te laten groeien en te kunnen 

investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert 

is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de kerncijfers. 

Per 30 juni 2013 voldoen alle ratio’s aan de gestelde norm.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorg-

dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken 

over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van 

voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële 

kader en de algemene uitgangs punten wordt een solide A rating 

profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering
De nettoschuldpositie per 30 juni 2013, op basis van IFRS, 

bedraagt € 1.587 miljoen (31 december 2012: € 1.492 miljoen) 

en op basis van het financieel beleid van Alliander € 1.834 miljoen 

ten opzichte van een nettoschuldpositie van € 1.739 miljoen 

per 31 december 2012. De stijging is met name het gevolg 

van uitbetaald dividend en de vergoeding op de achtergestelde 

eeuwigdurende obligatielening.
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Reconciliatie nettoschuldpositie 

€ miljoen 30 juni 2013 31 december 2012

Langlopende financiële verplichtingen 1.887 1.891

Kortlopende financiële verplichtingen 8 5

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases 134 131

Brutoschuldpositie 2.029 2.027

Liquide middelen 80 100

Langlopende financiële activa 143 137

Rentedragende vorderingen op derden 55 46

Kortlopende financiële activa  - 75
Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde  
van cross border leases 164 177

Totaal liquide middelen en beleggingen 442 535

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS) 1.587 1.492

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 247 247

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander 1.834 1.739

Kredietfaciliteiten
Ultimo juni 2013 heeft Alliander de beschikking over 

een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag 

van € 600 miljoen en een looptijd tot juli 2018. Onder de 

RCF is per 30 juni 2013, evenals per 31 december 2012, 

niet getrokken.

Daarnaast heeft Alliander een EMTN-programma van 

€ 3 miljard waaronder per 30 juni 2013 voor € 1,8 miljard 

(per 31 december 2012: € 1,8 miljard) aan obligaties is 

uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard 

waaronder per 30 juni 2013 geen ECP is uitgegeven 

(per 31 december 2012 nihil). 

De aflossingen in de komende jaren bestaan met 

name uit de obligatieleningen met betrekking tot 

het EMTN-programma.

Kredietwaardigheid
De credit ratings van Alliander zijn in het 1e halfjaar van 

2013 niet gewijzigd en zijn ultimo juni 2013 als volgt:

Verklaring Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur verklaart, voor zover bekend, dat:

1. De geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 een getrouw 

beeld geven van de activa, de passiva, de financiële 

positie en de winst van Alliander N.V. en de 

gezamenlijk in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen; en 

2. Het verslag van de Raad van Bestuur een getrouw 

overzicht geeft omtrent de toestand op de 

balansdatum, de belangrijkste gebeurtenissen 

gedurende het halve boekjaar en een beschrijving 

van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor 

de overige zes maanden van het boekjaar 2013 van 

Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie 

opgenomen ondernemingen.

Arnhem, 24 juli 2013

Raad van Bestuur

Peter Molengraaf, voorzitter

Mark van Lieshout

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

283

1 6

424

5 6

306

7 7

409

-

400

-
41

Aflossingsschema rentedragende leningen
€ 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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4 verkorte geconsolideerde 
halfjaarcijfers 2013

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening   
1e halfjaar

€ miljoen 2013 2012

Netto-omzet   860   819

Overige baten   50   49

Totaal bedrijfsopbrengsten   910   868

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk  -225  -206

Personeelskosten  -226  -222

Externe personeelskosten  -52  -63

Overige bedrijfskosten  -117  -107

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten  -620  -598

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa  -173  -165
Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa 
in uitvoering   95   78

Totaal bedrijfskosten  -698  -685

Bedrijfsresultaat   212   183

Financiële baten   11   36

Financiële lasten  -49  -96

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures  -  -6

Resultaat voor belastingen   174   117

Belastingen  -45  -35

Resultaat na belastingen   129   82

Overzicht totaalresultaat

1e halfjaar

€ miljoen 2013 2012

Resultaat na belastingen   129   82

Overige elementen totaalresultaat

Elementen die via het resultaat worden afgewikkeld

Herwaardering voor verkoop beschikbare activa  -9   18

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen   1   1

Totaalresultaat   121   101
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verkorte geconsolideerde 
halfjaarcijfers 2013

Geconsolideerde balans   
€ miljoen 30 juni 2013 31 december 2012

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa   5.908   5.821

Immateriële vaste activa   323   320

Investeringen in deelnemingen en joint ventures   30   28

Voor verkoop beschikbare financiële activa   307   314

Derivaten   12   11

Overige financiële activa   55   46

Latente belastingvorderingen   301   335

  6.936   6.875

Vlottende activa

Voorraden   34   36

Handels- en overige vorderingen   352   316

Derivaten  -   5

Belastingvorderingen   7   7

Overige financiële activa  -   75

Liquide middelen   80   100

  473   539

Totaal activa   7.409   7.414

Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal   684   684

Agioreserve   671   671

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening   494   494

Hedgereserve  -1  -2

Herwaarderingsreserve   19   28

Overige reserves   1.236   1.104

Resultaat boekjaar   129   224

Totaal eigen vermogen   3.232   3.203

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen   1.887   1.891

Derivaten   54   73

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases   134   131

Vooruitontvangen opbrengsten   1.542   1.530

Latente belastingverplichtingen   1  -

Voorzieningen voor personeelsbeloningen   55   59

Overige voorzieningen   88   74

  3.761   3.758

Kortlopende verplichtingen

Handelsschulden en overige te betalen posten   68   88

Belastingverplichtingen   75   78

Rentedragende verplichtingen   8   5

Derivaten   2  -

Voorzieningen voor personeelsbeloningen   64   63

Overlopende passiva   199   219

  416   453

Totaal verplichtingen   4.177   4.211

Totaal eigen vermogen en verplichtingen   7.409   7.414
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht   
1e halfjaar

€ miljoen 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen   129   82

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten   38   60

- belastingen   45   35

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures  -   6

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   143   136

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden   2  -1

- handels- en overige vorderingen  -36  -88

- handelsschulden en overlopende passiva  -41   11

Totaal veranderingen in werkkapitaal  -75  -78

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig  -18   20

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   262   261

Betaalde rente  -28  -63

Ontvangen rente  -   2

Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures  -   15

Betaalde winstbelasting  -  -7

Totaal  -28  -53

Kasstroom uit operationele activiteiten   234   208

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa  -245  -250

Bijdrage investeringen van derden   39   44

Investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)  -18  -3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -224  -209

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossen kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel  
van de langlopende schulden   3  -87

Uitgifte langlopende leningen  -   400

Uitgezette langlopende leningen  -10  -4

Mutaties uitgezette kortlopende deposito’s   75  -180

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening  -24  -24

Betaald dividend  -74  -113

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -30  -8

Nettokasstroom  -20  -9

Liquide middelen aan het begin van de periode   100   106

Nettokasstroom  -20  -9

Liquide middelen per 30 juni   80   97
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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 2012   684   671   494  -5  -   984   251   3.079

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -  -  -   1  -  -  -   1
Herwaardering voor verkoop beschikbare 
financiële activa  -  -  -  -   18  -  -   18

Nettoresultaat 1e halfjaar 2012  -  -  -  -  -  -   82   82

Totaalresultaat 1e halfjaar 2012  -  -  -   1   18  -   82   101

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening na belastingen  -  -  -  -  -  -18  -  -18

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

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

Per 30 juni 2012   684   671   494  -4   18   1.104   82   3.049

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -  -  -   2  -  -  -   2
Herwaardering voor verkoop beschikbare 
financiële activa  -  -  -  -   10  -  -   10

Nettoresultaat 2e halfjaar 2012  -  -  -  -  -  -   142   142

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

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -  -  -   1  -  -  -   1
Herwaardering voor verkoop beschikbare 
financiële activa  -  -  -  -  -9  -  -  -9

Nettoresultaat 2013  -  -  -  -  -  -   129   129

Totaalresultaat 1e halfjaar 2013  -  -  -   1  -9  -   129   121

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening na belastingen  -  -  -  -  -  -18  -  -18

Dividend 2012  -  -  -  -  -  -  -74  -74

Bestemming resultaat 2012  -  -  -  -  -   150  -150  -

Per 30 juni 2013   684   671   494  -1   19   1.236   129   3.232

Dividend
Het dividend met betrekking tot boekjaar 2012 

(€ 74,4 miljoen) is in april 2013 uitgekeerd 

(€ 0,54 per aandeel).

Eeuwigdurende achtergestelde obligatielening
De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt 

aangemerkt als eigen vermogen, aangezien Alliander geen 

contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de 

lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen 

conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan 

aandeelhouders.

In juni 2013 is een couponrente betaald aan de houders 

van deze lening van € 24 miljoen (€ 18 miljoen na 

aftrek van belastingen). De betaling had betrekking 

op de periode juli 2012 - juni 2013 en heeft ten laste 

van de overige reserves plaatsgevonden.
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers

Algemeen
Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair 

is gevestigd in Arnhem. In dit halfjaarbericht zijn de 

financiële gegevens opgenomen over het 1e  halfjaar van 

2013 van de vennootschap en zijn dochterondernemingen.

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming 

met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’.

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling 
In dit bericht zijn dezelfde waarderingsgrondslagen 

gehanteerd als in het jaarverslag 2012 van Alliander N.V. 

dat is te vinden op www.alliander.com, met uitzondering 

van onderstaande wijzigingen in standaarden en inter-

pretaties die met ingang van 1 januari 2013 van kracht zijn.

Nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden 2013
IAS 19 (revised) ‘Employee benefits’. In de gewijzigde 

IAS 19 is de corridorbenadering komen te vervallen 

en worden bepaalde herwaarderingen van toegezegd-

pensioenregelingen in de niet-gerealiseerde resultaten 

verwerkt. Alliander heeft een aantal regelingen die 

als toegezegd-pensioenregeling worden opgenomen. 

Het effect van de wijziging op deze niet-materiële 

regelingen is nagenoeg nihil.

IFRS 7 ‘Financial Instruments: Disclosures – Offsetting 

Financial Assets and Liabilities – Amendments to IFRS 7’. 

Met deze wijziging wordt het verstrekken van aanvullende 

kwantitatieve informatie verplicht ten aanzien van 

saldering van financiële activa en verplichtingen. Alliander 

past geen off-setting toe van financiële instrumenten in 

overeenstemming met IAS 32 toe en derhalve heeft deze 

wijziging geen impact op dit bericht.

 

IFRS 10 ‘Consolidated Financial Statements’, IAS 27 

‘Separate Financial Statements’. IAS 27 zag toe op de 

geconsolideerde en enkelvoudig jaarrekening. IFRS 10 

vervangt het deel van IAS 27 dat zich richtte op de 

geconsolideerde jaarrekening alsmede interpretatie 

SIC 12. IFRS 10 gaat uit van een single control model 

dat van toepassing is op alle entiteiten inclusief voor 

een bijzonder doel opgerichte entiteiten. 

Onder IAS 27 was zeggenschap gedefinieerd als de macht 

om het financiële en operationele beleid van een entiteit 

te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar 

activiteiten. Onder IFRS 10 is sprake van zeggenschap over 

een deelneming als en alleen als de investeerder: a. macht 

over de deelneming heeft; b.is blootgesteld aan, of rechten 

heeft op veranderlijke opbrengsten uit hoofde van zijn 

betrokkenheid bij de deelneming; en c. over de mogelijkheid 

beschikt zijn macht over de deelneming te gebruiken 

om de omvang van de opbrengsten te beïnvloeden.

De toepassing van IFRS 10 heeft niet geleid tot 

wijzigingen in de consolidatiekring van Alliander.

IFRS 11 ‘Joint Arrangements’, IAS 28 ‘Investments in 

Associates and Joint Ventures’. IFRS 11 vervangt IAS 31 

‘Belangen in joint ventures’ en SIC 13 ‘Entiteiten waar-

over gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend’. 

Met de overgang van IAS 31 naar IFRS 11 zijn de onder 

IAS 31 afzonderlijke onderscheiden vormen van joint 

control over activa en bedrijfsactiviteiten onder het 

gemeenschappelijke begrippenkader van gezamenlijke 

bedrijfsactiviteiten gebracht en zijn de begrippen 

gezamenlijke overeenkomst en gezamenlijke zeggenschap 

nader geduid. Onder IFRS 11 wordt een gezamenlijke 

overeenkomst geclassificeerd als een gezamenlijke 

bedrijfs activiteit of een joint venture afhankelijk van de 

contractuele rechten en verplichtingen die iedere partij 

heeft. De proportionele consolidatie voor joint ventures 

is komen te vervallen. Alliander paste geen proportionele 

consolidatie toe voor joint ventures, maar de equity-

methode. De toepassing van IFRS 11 en de aangepaste 

IAS 28 hebben geen impact op de bestaande opname 

van gezamenlijke activiteiten en joint ventures.

IFRS 12 ‘Disclosures of Interests in Other Entities’. 

IFRS 12 ziet toe op de toelichtingsvereisten op belangen 

in andere entiteiten. De toelichtingsvereisten voor 

de jaarrekening zijn daarbij uitgebreid, waaronder 

de nieuw vereiste toelichting op risico’s. Voor dit bericht 

heeft IFRS 12 geen wijzigingen tot gevolg.

IFRS 13 ‘Fair Value Measurement’. IFRS 13 is een nieuwe 

standaard waarin alle in eerdere IFRSs opgenomen 

bepalingen terzake reële waarde-waarderingen zijn 

opgenomen. IFRS 13 geeft nieuwe en aanvullende 

toelichtingsvereisten en onder IFRS 13 wordt de 

verwerking van kredietrisico’s bij de bepaling van de 

reële waarde van financiële instrumenten betrokken. 

IFRS 13 wordt prospectief toegepast. De bepaling 

van de reële waardes van financiële instrumenten 

voor dit bericht is in overeenstemming met IFRS 13. 

Met de invoering van IFRS 13 is IAS 34 aangepast met 

een uitbreiding van de toelichting in de tussentijdse 

verslaggeving voor financiële instrumenten met 

informatie over reële waarde van financiële instrumenten. 

Daartoe is in dit bericht een paragraaf “Informatie over 

risico’s en financiële instrumenten” opgenomen. 
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IAS 1 ‘Financial Statement presentation’. IAS 1 is aangepast 

met als belangrijkste wijziging dat binnen de overige 

elementen van het totaalresultaat een groepering moet 

plaatsvinden van onderdelen die al dan niet zullen worden 

afgewikkeld via het resultaat. Deze aanpassing is 

verwerkt in het overzicht totaalresultaat.

Schattingen, aannames en veronderstellingen
Bij het opstellen van dit halfjaarbericht maakt Alliander 

gebruik van aannames, veronderstellingen en schattingen.

Dit betreft in het bijzonder de bepaling voor voorzieningen, 

de vaststelling van gebruiksduren op materiële vaste 

activa, de omzet-verantwoording, de waardering van 

debiteuren en de vaststelling van de hoogte van de 

latente belastingvorderingen.

De schattingen, aannames en veronderstellingen zijn in 

belangrijke mate gebaseerd op ervaringen uit het verleden 

en op een zo betrouwbaar mogelijke schatting door het 

management van Alliander van de specifieke omstandig-

heden die – naar de mening van het management – 

gegeven de situatie van toepassing zijn. De werkelijke 

ontwikkelingen kunnen afwijken van de gehanteerde 

veronderstellingen en aannames, waardoor de werkelijke 

uitkomst in belangrijke mate kan afwijken van de huidige 

waardering van een aantal posten in de jaar rekening. 

Gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattingen 

worden periodiek getoetst en zonodig aangepast.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn, mede als gevolg van 

een aangepast vervangingsbeleid alsmede technologische 

ontwikkelingen, de afschrijvingstermijnen van groot-

verbruik meters verkort. De afschrijvingskosten zijn op 

grond van deze aanpassing over het eerste halfjaar met 

€ 1 miljoen gestegen.

Voor het overige zijn er ten opzichte van ultimo 2012 

geen wijzigingen in aannames, schattingen en 

veronderstellingen.

Gesegmenteerde informatie
In de tabel ‘Primaire segmentatie 1e halfjaar’ zijn per 

gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere 

posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten 

sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. 

Voorts is de aansluiting weergegeven tussen de gecon-

solideerde segmentresultaten en het gerapporteerde 

resultaat voor belastingen. 

Reconciliatie segmentresultaten en geconsolideerd resultaat

1e halfjaar

€ miljoen 2013 2012

Geconsolideerd bedrijfsresultaat segmenten exclusief bijzondere posten   217   195

 Bijzondere posten en fair value mutaties  -5  -12

 Financiële baten en lasten  -38  -60

 Resultaat deelnemingen en joint ventures  - -6

Geconsolideerd resultaat voor belastingen 174 117

Primaire segmentatie
Netbeheerder 

Liander
Netwerkbedrijf 

Endinet Overig Eliminaties Totaal

€ miljoen 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Bedrijfsopbrengsten

Externe opbrengsten 812 771 57 55 41 42  -  - 910 868

Interne opbrengsten 3 5  -  - 154 153 -157 -158  -  - 

Totaal bedrijfsopbrengsten 815 776 57 55 195 195 -157 -158 910 868

Bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten 599 582 44 40 207 209 -157 -158 693 673

Bedrijfsresultaat 216 194 13 15 -12 -14  -  - 217 195

Gesegmenteerde activa 30-6 31-12 30-6 31-12 30-6 31-12 30-6 31-12 30-6 31-12

Totaal activa 6.228 6.148 525 528 2.825 2.617 -2.162 -1.879 7.409 7.414
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Seizoensinvloeden
Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin 

beïnvloed door seizoensinvloeden.

Verworven activa
Op 31 januari 2013 heeft Alliander alle aandelen over-

genomen van Utility Connect B.V. en op 1 februari 2013 alle 

aandelen van Entropia Assets B.V. voor een totaalbedrag 

van € 18 miljoen. Via deze transacties heeft Alliander het 

eigendom verkregen over een vergunning voor gebruik 

van de 450 MHz frequentie, een landelijk dekkend PoC-

netwerk en een landelijk mastenpark inclusief trans-

missienetwerk. Met deze activa zal in de komende periode 

een netwerk worden gerealiseerd om het toekomstige 

data-communicatieverkeer te faciliteren.

De overnames van activa komen voort uit de ambitie van 

Alliander om de komende jaren meer intelligente energie-

netten aan te leggen. In deze netten zitten sensoren 

waarmee energiestromen beter gevolgd en op afstand 

bestuurd kunnen worden. Het datacommunicatieverkeer 

zal hierdoor intensiever en belangrijker worden. 

Draadloze telecommunicatie speelt hierin een grote rol.

 

Cross border lease contracten
In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochter-

ondernemingen van Alliander N.V. (waaronder sinds 

1 juli 2010 ook Endinet) voor netwerken US cross border 

leases aangegaan, waaronder LILO (lease in lease out)- 

en SILO (sale in lease out)-transacties. 

In het 1e halfjaar zijn drie transacties in overleg met de 

betrokken Amerikaanse investeerders voortijdig beëindigd. 

Het betreft leases op de gasnetwerken van de voormalige 

NRE, GGR en VNB in Noord-Brabant en Gelderland. 

Deze beëindigingen hebben een daling tot gevolg gehad van 

de totale netto boekwaarde van de in cross border lease 

ondergebrachte activa (€ 0,3 miljard), de gerelateerde 

beleggingen ($ 0,8 miljard), het totale en equity strip risk 

($ 70 miljoen) en letters of credit ($ 62 miljoen). Genoemde 

bedragen hebben betrekking op de verantwoorde bedragen 

ultimo 2012. 

De op dit moment nog resterende vier transacties hebben 

betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, 

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, stadsverwarming-

netten in Almere en Duiven/Westervoort en het elek-

triciteits netwerk in het gebied Randmeren. De in de leases 

ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode 

verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze 

activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de 

desbetreffende dochterondernemingen (sublease). 

Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten 

van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af 

te kopen en de transactie aldus te beëindigen. 

De momenten waarop de overeengekomen looptijden 

van de subleases eindigen, liggen tussen 2015 en 2028. 

De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in 

het jaar van afsluiten van de desbetreffende transactie. 

Met betrekking tot de cross border leases bestaan contrac-

tuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en 

verplichtingen. Op onderdelen van de netwerken zijn in 

het kader van de aangegane verplichtingen zekerheden 

verstrekt in de vorm van hypotheek- en pandrechten. 

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases 

ondergebrachte activa bedraagt medio 2013 € 1,1 miljard 

(ultimo 2012: € 1,4 miljard). In verband met de transacties 

staat ultimo juni 2013 in deposito bij meerdere financiële 

instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, een 

totaalbedrag van $ 3,2 miljard (ultimo 2012: $ 4,1 miljard).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het 

overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende 

verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva 

van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende 

bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers 

van Alliander. De beleggingen waarover Alliander 

wel beschikkingsmacht heeft, zijn verantwoord 

onder de financiële activa. De aan deze beleggingen 

gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder 

de verplichtingen uit hoofde van financiële leases.

Ultimo juni 2013 bedraagt het maximale ‘strip risk’ 

(het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen 

de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk 

aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – 

dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en 

beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties 

tezamen $ 307 miljoen (ultimo 2012: $ 326 miljoen). 

Ter dekking van het equity-deel van het strip risk, ultimo 

juni 2013 $ 268 miljoen (ultimo 2012: $ 268 miljoen), 

zijn door Alliander in een aantal transacties ten behoeve 

van de betrokken investeerders zekerheden in de vorm 

van letters of credit afgegeven ter hoogte van $ 6 miljoen 

(ultimo 2012: $ 74 miljoen). Het aantal en de hoogte 

van de af te geven letters of credit is mede afhankelijk 

van de credit rating van Alliander. 

Verbonden partijen
De Alliander-groep heeft belangen in diverse deelnemingen 

en joint ventures, waarin ze ofwel invloed van betekenis 

heeft, maar geen beslissende zeggenschap, ofwel 

gezamenlijke zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering 

en financieel beleid.. Op grond hiervan worden deze deel-

nemingen en joint ventures aangemerkt als verbonden 

partijen. Transacties met deze partijen, waarvan sommige 

significant zijn, worden uitgevoerd tegen marktcondities 

en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen 

zouden zijn met derde, onafhankelijke partijen. 

Met verbonden partijen zijn de volgende transacties 

gedaan uit hoofde van inkoop en verkoop van goederen 

en diensten: verkoop van goederen en diensten aan 

deelnemingen € 5 miljoen (1e halfjaar 2012: € 1 miljoen) 

en aan joint ventures € 34 miljoen (1e halfjaar 2012: 
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€ 29 miljoen); inkoop van goederen en diensten van deel-

nemingen € 5 miljoen (1e halfjaar 2012: € 1 miljoen) en van 

joint ventures € 35 miljoen (1e halfjaar 2012: € 33 miljoen).

Door Alliander zijn per eind juni 2013 voor € 17 miljoen 

aan leningen verstrekt aan verbonden partijen (ultimo 

2012: € 6 miljoen).

Overig
De uitstaande niet uit de balans blijkende verplichtingen 

met betrekking tot materiële vaste activa bedragen per 

30 juni 2013 € 141 miljoen (ultimo 2012: € 94 miljoen).

Er zijn ten opzichte van de situatie ultimo 2012 geen 

wezenlijke wijzigingen opgetreden in de voorwaardelijke 

activa en verplichtingen.

Informatie over risico’s en 
financiële instrumenten

Financiële risico’s
De volgende financiële risico’s kunnen worden onder-

scheiden: marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers bevatten niet,

zoals voor de geconsolideerde jaarrekening is vereist, 

alle informatie over de bovengenoemde financiële 

risico’s waaraan Alliander is blootgesteld en het beleid 

betreffende het beheer van de risico’s uit hoofde van 

financiële instrumenten, maar moeten in samenhang 

worden gezien met de geconsolideerde jaarrekening 2012.

Sinds het eind 2012 zijn er geen wijzigingen geweest in 

het risicomanagementproces en in het risicomanagement 

beleid.

Bepaling reële waarde
In onderstaande tabel worden de financiële instrumenten 

die gewaardeerd zijn tegen reële waarde vermeld, gerang-

schikt naar de reële waarde hiërarchie. Daarbij zijn de 

niveaus van inputdata voor het bepalen van de reële 

waarden als volgt bepaald:

• niveau 1, genoteerde prijzen (niet-aangepast) op actieve 

markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen;

• niveau 2, andere inputs dan de in niveau 1 onder-

gebrachte genoteerde prijzen die voor het actief of 

de verplichting waarneembaar zijn direct (d.w.z. als 

prijzen) hetzij indirect (d.w.z. afgeleid van prijzen);

• niveau 3, inputs die niet gebaseerd zijn op waarneem-

bare marktgegevens.

Reële waarde hiërarchie
30 juni 2013 31 december 2012

€ miljoen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Activa
Voor verkoop beschikbare 
financiële vaste activa  -   307  -   307  -   314  -   314

Derivaten langlopend  -  -   12   12  -  -   11   11

Derivaten kortlopend  -  -  -  -  -   5  -   5

Totaal activa  -   307   12   319  -   319   11   330

Passiva

Derivaten langlopend  -   51   3   54  -   66   7   73

Derivaten kortlopend  -   2  -   2  -  -  -  -

Totaal passiva  -   53   3   56  -   66   7   73

Gehanteerde waarderingsmethoden voor 
bepaling van reële waarden niveau 2
De voor verkoop beschikbare financiële activa bestaan 

uit beleggingen in effecten, waarvan de reële waarde gelijk 

is aan de boekwaarde. Een deel van deze beleggingen heeft 

betrekking op cross border leasecontracten. De reële 

waarde is bepaald door de toekomstige kasstromen 

contant te maken met de op rapportagedatum geldende 

interbancaire rentevoet en de in de markt waarneembare 

creditspreads voor deze of vergelijkbare beleggingen.

Het langlopende derivaat onder passiva betreft een 

CDS gekoppeld aan een van de voor verkoop beschikbare 

financiële activa. De waardering is afkomstig van een 

gespecialiseerd waarderingsbureau dat gebruik maakt 

van de in de markt beschikbare informatie.

De overige derivaten in niveau 2 betreffen valutaderivaten. 

Deze worden gewaardeerd op basis van de contante waarde 

van de toekomstige kasstromen, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de op rapportagedatum geldende inter-

bancaire rentevoet en creditspreads van de betrokken 

partijen. De contante waarde in vreemde valuta wordt 

omgerekend tegen de op rapportagedatum geldende koers.
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Gehanteerde waarderingsmethoden voor 
bepaling van reële waarden niveau 3
De derivaten gerubriceerd onder niveau 3 hebben 

betrekking op de put optie (€ 12 miljoen) en de call optie 

(€ 3 miljoen) inzake de overeenkomst ten aanzien van 

de overdracht van de KEMA-aandelen. De waardering 

van deze opties heeft plaatsgevonden met behulp 

van het Black & Scholes model voor optiewaardering. 

De in het model gehanteerde risk free rate is gelijk 

gesteld aan het ééndaags interbancaire rentetarief Eonia. 

De gebruikte volatiliteit is berekend op 30%. 

Wijzigingen in de rentevoet en de volatiliteit hebben 

invloed op de waardering van de afzonderlijke opties, 

maar per saldo nagenoeg niet op het resultaat van beide 

opties tezamen. 

De waardemutaties van deze opties gedurende de verslag-

periode zijn in de verlies-en-winstrekening verantwoord. 

Onder financiële baten is een bate van € 4 miljoen voor de 

waardemutatie van de call optie opgenomen en een bate 

van € 1 miljoen voor de waardemutatie van de put optie. 

Gedurende de verslagperiode was het verloop van deze 

derivaten als volgt: 

Verloopoverzicht instrumenten niveau 3

€ miljoen
Activa  

Put optie
Passiva  

Call optie

Boekwaarde per 1 januari 2013 11 -7

Waardemutatie opgenomen in de winst-en-verliesrekening 1 4

Boekwaarde per 30 juni 2013 12 -3

Reële waarde van overige financiële 
instrumenten

Reële waarde van financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

€ miljoen 30 juni 2013 31 december 2012

Vaste activa

Overige financiële activa   55   45

Financiële verplichtingen

Langlopend

Opgenomen leningen

EMTN  -1.889  -1.936

Overige opgenomen leningen  -197  -202

Totaal langlopende financiële verplichtingen  -2.086  -2.138

Kortlopend

Opgenomen leningen

EMTN  -  -

Overige opgenomen leningen  -7  -5

Totaal kortlopende financiële verplichtingen  -7  -5

Totaal financiële verplichtingen -2.093 -2.143
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De reële waarde van deze instrumenten is als volgt bepaald:

Overige financiële activa: de reële waarde van de uitstaande 

leningen is bepaald aan de hand van de te ontvangen 

kasstromen die zijn gedisconteerd met de risicovrije 

rentevoeten verhoogd met de kredietopslagen voor deze 

of vergelijkbare beleggingen. Voor het kortlopende deel 

van deze vorderingen is verondersteld dat de reële waarde 

nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

Opgenomen leningen: de reële waarde van de Euro 

Medium Term Notes is bepaald aan de hand van markt-

noteringen in Bloomberg. De reële waarde van de overige 

opgenomen leningen is bepaald aan de hand van de 

uitgaande kas stromen die zijn gedisconteerd met de 

risicovrije rentevoeten verhoogd met de voor Alliander 

geldende creditspreads. Voor het kortlopende deel van 

deze opgenomen leningen wordt verondersteld dat de 

reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde. 

De vergelijkbare cijfers per 31 december 2012 zijn 

overeenkomstig IFRS 13 vastgesteld en wijken om die 

reden af van de in de toelichting van de jaarrekening 

2012 opgenomen reële waarden.

De reële waarde van de onderstaande financiële activa en 

verplichtingen komt nagenoeg overeen met de boekwaarde 

van deze instrumenten:

• handels- en overige vorderingen;

• kortlopende belastingvorderingen;

• kortlopende overige financiële activa;

• liquide middelen;

• handelsschulden en overige te betalen posten;

• kortlopende belastingverplichtingen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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5 beoordelingsverklaring 
Beoordelingsverklaring
Aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur 

van Alliander N.V.

Opdracht
Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte 

geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 van Alliander N.V. 

te Arnhem bestaande uit de balans per 30 juni 2013, de 

winst-en-verliesrekening, het overzicht totaalresultaat, 

het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroom-

overzicht over de periode van 1 januari 2013 tot en 

met 30 juni 2013 en de toelichting, beoordeeld. De Raad 

van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk 

voor het opstellen en het weergeven van de verkorte 

geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 in overeenstemming 

met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze 

verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij 

de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 op 

basis van onze beoordeling. 

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling van de verkorte geconsoli-

deerde halfjaarcijfers 2013 verricht in overeenstemming 

met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, 

‘Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie 

door de openbaar accountant van de entiteit’. Een 

beoordeling van tussentijdse financiële informatie 

bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name 

bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën 

en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses 

en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte 

van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van 

een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met 

de Nederlandse controle standaarden en stelt ons niet 

in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben 

genomen van alle aangelegenheden van materieel 

belang die bij een controle onderkend zouden worden. 

Om die reden geven wij geen controleverklaring af. 

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken 

op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 

de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2013 over de 

periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 niet, 

in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld 

in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële 

verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Amsterdam, 24 juli 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door:

Drs. R. Dekkers RA
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