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Disclaimer
Deze publicatie bevat een selectie van delen van het Nederlandse jaarverslag 2013. 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 2013. 

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., Stam Heerhugowaard Holding B.V, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling 

B.V., Alliander Mobility Services B.V., Duurzaam Wonen B.V., CDMA Utilities 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 resultaat-

bepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van het jaarverslag 2013 van Alliander N.V. welke 

is te vinden op alliander.com.
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Eenheid 2013 2012

Klanten

Tevreden klanten consumentenmarkt 1 procent  91  93 

Tevreden klanten zakelijke markt 1 procent  85  87 

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

Aantal aansluitingen met terugleverinstallaties 1 duizenden  49  22 

Aantal slimme meters in bedrijf duizenden  502  379 

Medewerkers

Aantal medewerkers ultimo boekjaar aantal  7.157  7.140 

Ziekteverzuim procent  4,1  4,0 

Lost Time Injury Frequency (LTIF), gemiddeld aantal ongevallen met verzuim per 
1 miljoen gewerkte uren aantal  2,6  2,0 

Score medewerkeronderzoek 2 waardering  8,2  8,3 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 3 aantal  80  75 

Aandeelhouders en investeerders

Netto-omzet € miljoen  1.744  1.674 

Resultaat na belastingen € miljoen  288  224 

Balanstotaal € miljoen  7.548  7.414 

Investeringen in materiële vaste activa € miljoen  570  578 

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

CO2-emissie kton  819  805 

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) 4 procent  47  42 

1 De kerngegevens 2013 en 2012 inzake klanttevredenheid, uitvalduur en aantal aansluitingen met terugleverinstallaties betreffen de gegevens van Liander. 
2 Het medewerkersonderzoek betreft Alliander exlusief Endinet, Alliander AG en Stam.
3 Alliander ondersteunt mensen die vanwege hun persoonlijke omstandigheden moeilijker aan werk kunnen komen.
4 Het percentage Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2013 en 2012 betreft Alliander exclusief Endinet.
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Ons verhaal over 2013

Onderweg naar een nieuw 
energiesysteem
Een betrouwbare energievoorziening is van groot belang voor 

de maatschappij. Zeker nu we als samenleving steeds meer 

gebruik maken van elektrische toepassingen, zoals elektrisch 

vervoer en warmtepompen. En denk ook aan de zorg thuis, 

waarvoor leveringszekerheid cruciaal wordt. Als netwerkbedrijf 

is het onze taak om ervoor te zorgen dat de energievoorziening 

er altijd is, 24 uur per dag en 7 dagen per week. 

In 2013 staan in ons land bijna 100.000 zonnepaneel-

installaties geregistreerd, een verdubbeling ten opzichte van 

2012. Door de sterke toename van decentrale opwekking staan 

we voor nieuwe uitdagingen. Als er niets gebeurt, gaat ‘in 2023 

het licht uit als de zon schijnt’. Dit komt niet door te weinig 

stroom, maar juist door teveel. De verwachting is dat er zoveel 

elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen, dat dit op 

bepaalde momenten niet goed kan worden verwerkt. Dit komt 

in Zuid-Duitsland al regelmatig voor. Daar zijn in de afgelopen 

jaren zoveel zonnepanelen en windmolens bijgekomen, dat er 

voldoende wordt opgewekt om op sommige momenten héél 

Duitsland van stroom te voorzien. Dit brengt grote uitdagingen 

voor het netbeheer met zich mee. 

We zitten midden in de verandering van een fossiel 

energiesysteem naar een duurzaam energiesysteem. Zon en 

wind hebben in dit nieuwe systeem steeds meer invloed op de 

beschikbaarheid van energie en dus ook op de prijs. Het kan 

gebeuren dat het aanbod van duurzame energie op dagen met 

veel zon of wind de vraag overstijgt. De kosten zijn op dat 

moment laag. Tegelijkertijd wordt elektriciteit duurder op het 

moment dat de zon niet schijnt en de wind minder waait. 

Dit komt doordat energiecentrales weinig uren draaien en 

traditionele energieopwekking gemiddeld dus duurder wordt. 

Sector en klanten slaan de handen ineen 
De toename van duurzame energieopwekking stelt andere 

eisen aan het energiesysteem en het management ervan. 

Klanten zullen hierdoor rekening moeten houden met 

prijsverschillen. Wij voorspellen een verandering in de 

maatschappij, waarbij klanten vaker gebruikmaken van 

energie wanneer deze duurzaam en goedkoop wordt opgewekt 

en minder op dagen dat energie duurder is. Voor ondernemers 

biedt dit kansen. Er zal nieuwe creativiteit loskomen. Tuinders 

verdienen nu al geld met hun eigen energievoorziening. 

Dit kan ook gebeuren in andere energie-intensieve bedrijven, 

zoals in de industrie. In het nieuwe energiesysteem moeten 

we als sector nauw samenwerken met klanten. Energie-

intensieve bedrijven kunnen een rol gaan spelen bij de 

balancering van de energiestromen. Wellicht kunnen zij 

ook opslag van energie faciliteren. 

Onze initiatieven in 2013
Voor Alliander betekent het nieuwe energiesysteem dat we onze 

dienstverlening en energie-infrastructuur moeten aanpassen 

aan nieuwe wensen in de samenleving. Onze klanten vragen 

vandaag en in de toekomst om betrouwbaar energietransport 

en goede dienstverlening tegen een betaalbare prijs. In 2013 

hebben wij stappen gezet om te groeien, onder meer door ons 

dienstenpakket uit te breiden. Ook zijn we programma’s gestart 

om onze bedrijfsprocessen efficiënter te maken en kosten te 

verlagen. De eerste resultaten zijn onder meer zichtbaar in de 

daling van de indirecte kosten en in ontwikkelingen op gebied 

van huisvesting. De komende jaren concentreert onze huis-

vesting zich op een beperkt aantal centraal gelegen locaties.

Voor klanten: de beste dienst verlening 
voor vandaag en morgen
In het afgelopen jaar werkten wij aan het verder verhogen van 

de klanttevredenheid. Bijvoorbeeld door de informatie-

voorziening naar klanten te verbeteren. Ook stonden onze 

teams met monteurs, engineers en IT-specialisten dagelijks 

klaar om de energienetten in optimale conditie te houden en 

voor te bereiden op de toekomst. Met nieuwe technologie 

konden we storingen voorkomen en sneller lokaliseren. 

Hierdoor bleef de uitvalduur voor onze klanten laag. 

De gemiddelde uitvalduur van elektriciteit bij Liander en 

Endinet was in 2013 23,4 minuten. Onze energienetten 

behoren tot meest betrouwbare van de wereld en hebben 

een beschikbaarheid van 99,99%.

In 2013 hebben wij € 762 miljoen besteed aan onderhoud, 

vervanging en aanleg van de energie-infrastructuur. Hierbij 

merkten we dat de druk op de openbare ruimte toeneemt, 

vooral in de steden. Er ontstaan vaker conflicterende belangen 

Het energielandschap verandert snel. Zonnepanelen, windmolens en 
andere duurzame energieopwekkers worden steeds meer toegepast in 
Nederland. Hoewel duurzame energie een oplossing is voor klimaat- en 
milieuvraagstukken, vormt het voor de toekomstige energievoorziening 
een uitdaging. In 2013 hebben wij verdere stappen gezet om onze 
energie-infrastructuur geschikt te maken voor het nieuwe energiesysteem.
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tussen gemeenten, bewoners en instanties over de inrichting 

van ons landschap. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van trans-

formatorstations of bij het plannen van werkzaamheden onder 

de grond. We moeten, met oog voor ieders belangen en wensen, 

beter samenwerken en elkaar informeren om tot een goede 

inrichting van onze steden en het landschap te komen. 

Huishoudens, bedrijven en gemeenten willen duurzaam en slim 

met energie omgaan. Bij onze klanten hebben we inmiddels 

meer dan 500.000 slimme meters geïnstalleerd, waardoor zij 

beter inzicht kunnen krijgen in hun energie verbruik. Ook 

hebben we veel aandacht besteed aan digitalisering van onze 

energie netten. Met slimme meters, sensoren en IT-oplossingen 

maken we de energienetten intelligent. Hierdoor kunnen we 

steeds beter zien hoe energie door de netten stroomt. In alle 

regio’s zijn we begonnen om een draadloos telecomnetwerk op 

te zetten met een nieuwe communicatietechnologie (CDMA), 

bijvoorbeeld om te communiceren met de slimme meter. Ook 

investeerden we in cybersecurity om de veiligheid en betrouw-

baarheid van de energievoorziening verder te verhogen. Het is 

een onmisbare schakel geworden nu de digitalisering in onze 

netten toeneemt. 

Voor medewerkers: 
een innovatief, succesvol bedrijf
Gekwalificeerde medewerkers maken het mogelijk dat we 

veranderingen in de energiemarkt kunnen faciliteren. 

We moeten het talent van onze medewerkers daarom zo 

goed mogelijk inzetten. Om meer inzicht te krijgen in onze 

toekomstige werkzaamheden en de daarvoor benodigde 

competenties maakten we in 2013 werk van strategische 

personeelsplanning. Vergrijzing en de daarmee gepaard gaande 

uitstroom van technisch personeel vragen de komende jaren 

de nodige aandacht. In 2013 werden meer dan 60 nieuwe 

monteurs aangenomen. In de komende twee jaar doen zij 

ervaring op en worden zij getraind om straks volledig inzetbaar 

te zijn. Omdat aan medewerkers meer specialistische eisen 

worden gesteld, werken we samen met hogescholen aan 

kennisontwikkeling. 

Onze medewerkers nemen hun ontwikkeling serieus. 

Ze worden hierin door Alliander ondersteund met vakgerichte 

opleidingen en trainingen om hun vaardigheden te ontwik-

kelen. Maar liefst 14,6% van de medewerkers stroomde in 2013 

door naar een andere functie. Er was aandacht voor het welzijn 

van medewerkers en voor diversiteit, omdat het leidt tot betere 

resultaten en meer innovatie. Werkplezier en kansen bieden 

we ook aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 

In 2013 hebben we 80 mensen een tijdelijke baan en opleiding 

geboden. Hiervan kregen er 24 een baan bij een van onze 

partners, waarmee we steeds vaker afspraken maken over 

dit aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Voor aandeelhouders en investeerders: 
een financieel en maatschappelijk solide 
onderneming
Uiteraard is een stevige financiële basis de voorwaarde voor 

onze maatschappelijke opdracht om een betrouwbare energie-

voorziening te realiseren. Alliander boekte een solide resultaat 

na belastingen van € 288 miljoen. De dividend uitkering voor de 

aandeelhouders komt neer op € 125 miljoen. Hiermee maken 

we onze ambitie waar om een robuuste en maat schappelijk en 

economisch verantwoorde investering te zijn. Om een goede 

toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te behouden, is het van 

belang dat financiers inzicht hebben in de kredietwaardigheid 

Veiligheid op één
Bij al onze activiteiten blijft veilig werken het belangrijkst. In 2013 
deden zich twee ernstige ongevallen met medewerkers voor. 
Hoewel wij als geen ander weten dat werken met gas en elektriciteit 
gevaarlijk kan zijn, kwamen de ongelukken hard aan. We hebben 
onderzoek gedaan naar de oorzaken en hebben de maatregelen verder 
aangescherpt om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk 
te voorkomen.
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Sterke punten: 
• Klanttevredenheid 
•  Leveringszekerheid energie
•  Technische expertise
•  Aantrekkelijke werkgever
•  Solide credit rating

Zwakke punten: 
•  Beperkte synergie door versnipperde 

ligging werkgebied
•  CO2-uitstoot
•  Snelheid in aanpassingsvermogen van 

bedrijfsprocessen

Kansen: 
•  Investeren in nieuwe markten, zoals 

duurzame gebiedsontwikkeling, 
elektrische mobiliteit en duurzaam wonen

• Investeren in telecom
•  Ruilverkaveling en consolidatie
•  Samenwerking met gemeenten

Bedreigingen: 
•  Tempo van de energietransitie
•  Wijzigingen in wet- en regelgeving
•  Complexe ruimtelijke ordeningsvragen 

die de voortgang van netinvesterings-
projecten beïnvloeden

van Alliander. Wij zijn daar transparant over, onder meer in 

onze verslaglegging. In 2013 heeft kredietbeoordelaar S&P 

de rating verhoogd tot AA-, met een stabiele outlook voor 

komende jaren. 

Om de energiekosten voor de organisatie te verlagen en een 

bijdrage te leveren aan onze leefomgeving werken we aan 

het terugdringen van de uitstoot van CO2. In 2013 hebben 

we het startsein gegeven voor de bouw van een innovatief, 

energie neutraal kantoorpand in Duiven. Met leveranciers 

maken we afspraken over verantwoord inkopen. Keten-

verantwoordelijkheid is inmiddels een onmisbaar 

aspect in onze bedrijfsvoering geworden. 

Inspelen op veranderende 
marktomstandigheden
Alliander ondersteunt duurzame initiatieven die bijdragen aan 

een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. 

Daarbij zijn we ons bewust van onze kansen en bedreigingen. 

Als organisatie moeten we inspelen op technologische 

ontwikkelingen en veranderende marktomstandigheden. 

Het is daarbij zaak om ook de belangen van stakeholders af te 

wegen. Drie ontwikkelingen waar we inmiddels op anticiperen, 

zijn duurzaam wonen, duurzame gebiedsontwikkeling en 

elektrische mobiliteit. We zijn in 2013 met nieuwe bedrijfs-

activiteiten begonnen die gemeenten, woningbouw corporaties 

en consumenten concreet helpen om duurzaam met energie 

om te gaan. 

Waar liggen onze kansen en uitdagingen?
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De klimaat- en energie-uitdagingen van deze tijd vragen 

ook om innovatie. In 2013 investeerden we € 15 miljoen 

in innovatie en nieuwe technologie om de energieambities 

van onze klanten te ondersteunen. Door mee te werken 

aan (praktijk)onderzoeken proberen wij onnodige kosten 

voor uitbreiding van het elektriciteitsnet te voorkomen. 

We experimenteren met systemen waarbij vraag en aanbod 

van energie op elkaar worden afgestemd.

Vooruitzichten
Zoals gezegd, we bevinden ons in een energiemarkt die sterk 

in beweging is en verduurzaamt. Deze veranderingen in het 

energiesysteem vragen om investeringen. Tegelijkertijd zien 

we dat de tarieven voor het uitvoeren van netbeheertaken onder 

druk staan. Als gevolg van de methodebesluiten voor de periode 

2014 - 2016 van de Autoriteit Consument en Markt zullen onze 

inkomsten de komende jaren aanzienlijk dalen. Dit is gunstig 

voor onze klanten, maar maakt het moeilijker om het huidige 

investeringsniveau te handhaven. De toezichthouder oordeelt 

dat netbeheerders met een lagere kapitaalvergoeding moeten 

werken, omdat de rente op dit moment laag is. Het kort 

financieren is echter niet passend bij ondernemingen die 

gericht zijn op investeringen met lange afschrijving- en 

terugverdientermijnen. 

Grote investeringen, onder meer in IT-systemen, vereisen 

voldoende schaalgrootte en financiële slagkracht. 

Alliander zoekt daarom naar mogelijkheden om te groeien. 

Op deze manier kunnen we de toekomstige energievoorziening 

voor onze klanten betrouwbaar en betaalbaar houden.

We hebben in Duitsland gezien hoe snel een nieuw energie-

systeem zich kan ontwikkelen en welk effect dit heeft op het 

netbeheer. Op weg naar 2023 moeten wij onze infrastructuur 

geschikt maken voor nieuwe energiebronnen. Alliander werkt 

samen met andere partijen om nieuwe concepten en technieken 

te onderzoeken, zoals voor de opslag van energie. De omslag 

naar een duurzaam energiesysteem is niet langer alleen een 

zaak van technici of energieproducenten. In nieuwe samen-

werkingsverbanden willen wij de energietoekomst verder 

vormgeven en innoveren. Zo bouwen we doelgericht en 

efficiënt aan energie voor een duurzame samenleving. 

Peter Molengraaf

Mark van Lieshout

Raad van Bestuur Alliander

Efficiency in bedrijfsprocessen
In 2013 zijn verschillende programma’s gestart om de efficiency 
van onze operationele werkzaamheden verder te verhogen. 
Deze programma’s moeten ons helpen bij het bereiken van 
structurele verbeteringen. Een van de doelstellingen is om onze 
processen efficiënter te maken en hiermee onze prestaties voor 
klanten te verbeteren.
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Alliander is een energienetwerkbedrijf, een groep waarin diverse bedrijven 
actief zijn. Via onze energienetten brengen we gas en elektriciteit in een 
groot deel van Nederland. Met ons werk maken wij wonen, werken, 
transport en recreatie mogelijk. Alliander brengt een open en duurzame 
energiemarkt dichterbij.

Profiel

Dit doet Alliander
Onze netbeheerders - Liander en Endinet - hebben als 

belangrijkste taak om gas en elektriciteit te brengen naar 

consumenten, bedrijven en instellingen. Zij houden daarom de 

energienetten in goede conditie, zorgen voor de distributie en 

sluiten klanten aan op de energienetten. De netbeheerders zijn 

ook verantwoordelijk voor het periodiek beschikbaar stellen 

van (meter)data aan marktpartijen, zoals leveranciers van 

energie en andere aanbieders van energiediensten. Hiermee 

faciliteren we de vrije energiemarkt. 

We werken aan een toekomstbestendig en open netwerk met 

plaats voor meerdere energie-aanbieders. Dit netwerk maakt 

het mogelijk dat klanten op elk moment kunnen kiezen van wie 

zij energie willen gebruiken: van lokaal opgewekte energie of 

van een energie leverancier. Wij stellen data beschikbaar, 

waardoor klanten gebruik kunnen maken van (online) 

energiediensten die helpen bij bijvoorbeeld energiebesparing. 

Zo kunnen wij klanten meer inzicht en controle geven over 

hun energieverbruik.

Naast het transport van energie helpen wij klanten bij 

hun complexe energievraagstukken. Liandon ontwikkelt 

energie-infrastructuren op maat. 

Nieuwe markten
De energiemarkt verandert continu, waardoor andere behoeften 

ontstaan. Om de energieambities van provincies, gemeenten en 

andere klanten te ondersteunen, ontwikkelt Alliander nieuwe 

bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan verdere verduurzaming 

van onze samenleving. In 2013 is begonnen met activiteiten op 

het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, duurzame 

mobiliteit en duurzaam wonen. 
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Organisatiestructuur

Alliander N.V. is de holding van onze groeps-
maatschappijen, waaronder de regionale netbeheerders 
Liander en Endinet, en deelnemingen. 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. In Duitsland is Alliander AG onder meer 
verantwoordelijk voor netbeheer en de aanleg en het 
onderhoud van openbare verlichting en verkeers-
regelinstallaties. 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.

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 uit 
overige activiteiten. 

Gereguleerde tarieven voor netbeheer
De transport- en aansluitdienst, alsmede de meetdienst 
voor kleinverbruikers betreffen bij wet vastgestelde 
exclusieve taken voor netbeheerders. De tarieven 
hiervoor vallen onder tariefregulering die gericht is op 
een betrouwbare, betaalbare en duurzame voorziening. 
De wetgever heeft voor de tariefregulering gekozen 
gebaseerd op het principe van outputsturing. Hierbij 
staat de overheid op afstand en zijn niet de kosten, 
maar de geleverde prestaties (geleverd transport, 
geleverde kwaliteit) bepalend voor het toegestane 
tariefniveau van iedere netbeheerder.

Het principe van outputsturing wordt door de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) nader vormgegeven middels 
het systeem van maatstaf regulering, neergelegd in een 
zogenaamd methode besluit. De maatstaf betreft het 
efficiënte kostenniveau van de netbeheerders en 
wordt bepaald als de gemiddelde kosten van alle 
regionale netbeheerders. Deze maatstaf is voor iedere 
netbeheerder hetzelfde en vormt de basis voor zijn 

toegestane tarief niveau. Hiervan kan uitsluitend worden 
afgeweken op grond van specifieke regionale omstandig -
heden, zoals bij voorbeeld precarioheffingen en/of 
bijzondere uitbreidings investeringen. Het maat-
stafsysteem leidt ertoe dat de sector (op termijn) de 
totale kosten kan terugverdienen, inclusief het door ACM 
vastgestelde redelijk rendement (wacc). 

De ACM neemt methodebesluiten voor een regulerings-
periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar. 
Daarbij wordt de verwachte ontwikkeling van de maatstaf 
geschat en vertaald naar meerjarige doelmatigheids-
kortingen, neergelegd in zogenaamde x-factor besluiten. 
Deze x-factorkortingen worden in combinatie met de 
ontwikkeling van de consumenten prijsindex gebruikt voor 
de jaarlijkse vaststelling van de maximaal te hanteren 
tarieven (jaarlijkse tarief besluiten). 

In 2013 is een methodebesluit voor de periode 
2014 - 2016 genomen, resulterend in substantiële 
tariefdalingen in de desbetreffende jaren. 
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Alliander in de energieketen
Ketenverantwoordelijkheid bij inkoop
Voor ons werk in de energieketen gebruiken we grondstoffen, 

producten en diensten afkomstig uit de gehele wereld. Wij 

voelen ons verantwoordelijk voor de sociale en ecologische 

effecten hiervan. Daarom sturen we op duurzaamheid in de 

productieketen van onze toeleveranciers. Alliander koopt 

maatschappelijk verantwoord in en vraagt leveranciers om 

een gedragscode te ondertekenen voor ethisch en eerlijk 

zakendoen. Over maatschappelijk verantwoord inkopen leest 

u meer in het hoofdstuk Aandeelhouders en investeerders.

Regionale
energienetten

Landelijke
energienetten

Grootschalige
productie
& buitenland

kantoren

restwarmteenergie-
centrales

elektrische auto’s

lokale duurzame
energiebedrijven 

windmolens

woningen

groen gas bij
land- en tuinbouw-
bedrijven

energie van en
naar buitenland

TenneT
Gasunie

Naast energiecentrales leveren steeds meer consumenten en 

bedrijven door hen zelf geproduceerde energie aan onze 

energienetten. Hierdoor wordt de energieketen dynamischer. 

Alliander produceert zelf geen energie, maar distribueert 

energie in de regio. Wij zorgen ervoor dat vraag en aanbod van 

energie op elkaar zijn afgestemd en dat energie zo efficiënt 

mogelijk wordt gedistribueerd. Bijvoorbeeld van windmolens 

naar huishoudens of naar laadpunten voor elektrisch vervoer. 

Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening blijft aansluiten 

bij de wensen van klanten gaan we met hen in dialoog en gaan 

we samenwerkingsverbanden aan met innovatieve partners. 
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Maatschappelijke waardecreatie
Wij creëren maatschappelijke waarde voor onze stakeholders. 

Klanten kunnen niet alleen ongestoord energie afnemen, maar 

ook terugleveren. We helpen klanten ook met energiebesparing, 

waardoor ze kunnen besparen op hun energierekening. 

Onze medewerkers zetten hun ideeën, kennis en expertise in 

om de energietoekomst mede vorm te geven. We bieden hen 

daarbij ruimte om zich volop te ontwikkelen. In de regio’s van 

onze aandeelhouders creëren we werkgelegenheid en werken 

we aan duurzaamheid. In de drie casussen in dit jaarverslag 

brengen wij op een geïntegreerde manier in beeld hoe 

Alliander waarde creëert. 

Bronnen

Marktontwikkelingen

Wensen van
stakeholders

Aansluiting op
de energieketen

Expertise van
medewerkers

Financiering

Onze missie

Een betere
samenleving
in de regio’s
waarmee wij
zijn verbonden

Onze diensten Waarde

Ons proces van waardecreatie

Strategie

1

2

3 Klanten helpen
energie te
besparen en over
te schakelen naar
duurzame
energiebronnen.

Voortdurend
beter presteren op
dienstverlening,
leveringsbetrouw-
baarheid en kosten.

Verbeteren van
beheersing van
energiestromen
en inzicht in
energiegebruik.

Klanten
24/7 toegang

 tot energie
Realiseren

 energiebesparing

Medewerkers
Veilige werkomgeving
Ruimte om te innoveren
Maatschappelijke

 bijdrage

Aandeelhouders
en investeerders

Financieel solide
 investering

Verantwoord ondernemen
Creëren werkgelegenheid

 in regio

Transport van
energie

Ontwikkeling
(nieuwe)
energie-
infrastructuren

Nieuwe
producten
& diensten op
het gebied van
duurzaamheid

Consumenten en bedrijven moeten 24/7 kunnen rekenen 

op energie. Daarom investeren we volop in uitbreiding en 

versterking van onze netten. We werken er dagelijks aan om 

onze klanten een onbezorgde toegang tot energie te geven. 

Dit doen we op een zorgvuldige manier. We gaan duurzaam 

om met de mensen, het beschikbare kapitaal en de goederen 

die we inzetten. 

In de uitvoering van onze taken kijken we ook op een duurzame 

manier naar de toekomst. Onze strategie is erop gericht om met 

onze stakeholders nauw samen te werken om de omschakeling 

naar duurzame energiebronnen te realiseren. Dat is ook nodig, 

want klanten stellen nieuwe vragen. Samen zorgen we ervoor 

dat we de veranderingen tijdig identificeren en vertalen 

naar ons werk. 

ProfielAlliander N.V. resultaten  2013 12



Belangrijke marktontwikkelingen

De verandering van de energiemarkt is 
een proces dat zich over tientallen jaren 
zal voltrekken. Toch zien we ook vandaag 
al de effecten.

Op de Nederlandse energiemarkt is goedkope 
Duitse stroom verkrijgbaar, die wordt opgewekt door 
de vele zonnepaneelinstallaties bij onze oosterburen. 
Het laat zien dat de impact van nieuwe energiebronnen 
groot is. Nu al produceren windmolens en zonnepaneel-
installaties op bepaalde dagen meer elektriciteit dan 
Duitsland zelf nodig heeft. Ook in Nederland zien we 
dat steeds meer consu men ten en bedrijven zelf 
(duurzame) energie produceren, met zonne panelen, 
windmolens of warmtekrachtkoppeling-installaties. 

Alliander volgt nadrukkelijk de marktontwikkelingen. 
We gebruiken deze inzichten voor investerings-
beslissingen en andere strategische keuzes, zoals 
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. 
De belangrijkste marktontwikkelingen die we op dit 
moment onderkennen voor de korte en langere 
termijn zijn:

 Verstedelijking

Steeds meer mensen en bedrijven trekken naar de stad. 
Hierdoor verandert de benodigde energievoorziening. 
In ons werkgebied zijn beide uitersten zichtbaar: 
regionale gebiedsuitbreiding en leegloop. 
We anticiperen hierop met passende investeringen 
in het net. Ook werken we samen met bedrijven en 
overheden aan Smart City-concepten om steden 
duurzamer en slimmer te maken.

  Energieverbruik verandert 

In de toekomst zal, onder meer door elektrische 
mobiliteit, het gebruik van elektriciteit toenemen. 
Daarnaast zien we dat woningen, gebouwen en 
industrie steeds energiezuiniger worden. We investeren 
in elektrische mobiliteit en helpen bij het verduurzamen 
van woningen.

  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 buren 
of in coöperaties. Wij maken energienetten geschikt 
voor de teruglevering van energie uit verschillende 
energiebronnen.

  Toename mogelijkheden voor 
energieopslag

Door innovatie en nieuwe technologie nemen de 
mogelijkheden toe om op termijn (elektrische) energie 
op te slaan. Dit maakt het mogelijk om (duurzaam) 
opgewekte energie te bewaren. Alliander participeert 
in onderzoek naar energieopslag. 

 
 Digitalisering

Door technologische ontwikkelingen en IT kunnen 
we de energie in onze netten slimmer besturen. 
Wij investeren in nieuwe technologieën die klanten 
controle geven over hun eigen energievoorziening.
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Aandeelhouders en investeerders

Financieel beleid
Ratio Resultaat Norm

FFO/Nettoschuld 38,7% > 20%

Rentedekking 8,0 > 3,5
Nettoschuld/(nettoschuld +
eigen vermogen) 36,5% < 60%

Solvabiliteit 51,1% > 30%

Rating

S&P
Moody’s

AA-/A-1+/stable outlook
Aa3/P-1/stable outlook

Solide A rating profiel

Duurzaamheid

CO2-uitstoot 819kton

MVI 47%

Voor onze aandeelhouders en investeerders is onze ambitie om 
een robuuste, maatschappelijk en economisch verantwoorde 
investering te zijn.

Aandeelhouders en investeerders
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Aandeelhouders en investeerders

Een verantwoorde investering
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 deze solide financiële positie 

is daarom van groot belang en wordt in belangrijke mate 

bepaald door ons financieel beleid. Hierover worden de 

financiële stakeholders regelmatig geïnformeerd en wordt hen 

de gelegenheid gegeven vragen te stellen over onze financiële 

positie, prestaties en ontwikkelingen die daarop van invloed 

zijn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële positie en 

prestaties van Alliander in 2013, het financieel beleid en onze 

relatie met financiële stakeholders. 

Financiële resultaten 2013 
Het resultaat na belastingen over 2013 bedraagt € 288 miljoen 

(2012: € 224 miljoen). Het resultaat na belastingen exclusief 

bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 287 miljoen 

(2012: € 228 miljoen). In het verslagjaar 2013 is ten opzichte 

van het vorige boekjaar sprake van een hogere gereguleerde 

netto-omzet door hogere tarieven conform de ruimte geboden 

door de ACM in 2013. Deze tariefstijging heeft ervoor gezorgd 

dat het huidige niveau in onderhoud en investeringen kon 

worden gehandhaafd.

De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met 

€ 138 miljoen tot € 683 miljoen in 2013. Mede als gevolg 

hiervan is ook de solvabiliteit gestegen tot 51,1% en is de 

nettoschuldpositie licht gedaald. De totale activa zijn 

toegenomen met € 134 miljoen, met name door een toename 

van de investeringen in de netten.

Winst-en-verliesrekening 
over 2013

Netto-omzet
De netto-omzet over het boekjaar 2013 is ten opzichte van 

het vorige boekjaar gestegen met € 70 miljoen (4%) naar 

€ 1.744 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van 

hogere gereguleerde transport- en aansluittarieven 

(€ 71 miljoen) voor zowel elektriciteit als gas en hogere tarieven 

meetdiensten (€ 4 miljoen). Circa 90% van onze netto omzet 

is afkomstig van deze activiteiten. Daarnaast kent Alliander 

niet-gereguleerde activiteiten die een licht lagere omzet 

kenden (€ 5 miljoen) bij onder andere Liandon.

Overige baten 
De overige baten zijn in het boekjaar 2013 uitgekomen 

op € 102 miljoen (2012: € 98 miljoen). Deze baten worden 

voornamelijk veroorzaakt door de amortisatie van 

aansluitbijdragen van onze klanten.

Bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten over 2013 zijn uitgekomen op 

€ 1.389 miljoen (2012: € 1.378 miljoen). Exclusief bijzondere 

posten bedragen de totale bedrijfskosten in 2013 

€ 1.378 miljoen ten opzichte van € 1.363 miljoen in 2012. 

De stijging ten opzichte van 2012 is vooral het gevolg van de 

toename van de afschrijvingslasten, precariobelasting die door 

sommige gemeenten wordt geheven en een stijging van met 

name de onderhoudskosten van onze gas- en elektriciteits-

netten. Voor een deel is dit gecompenseerd door een daling 

van de kosten van inkoop en personeel. Gespecificeerd:

• daling kosten inkoop en uitbesteed werk van in totaal 

€ 33 miljoen, vanwege de afloop en verrekening van de 

inkoop netverliezen van voorgaande jaren;

• verschuiving van kosten extern personeel naar eigen 

personeel. Inclusief de toename van de geactiveerde uren 

van eigen personeel betekent dit een daling van de totale 

personeelskosten met € 4 miljoen;

Elektriciteit Gas Meetdienst Overige producten

20122013

162
133

383

996

166
128

393

1.057

1.744
1.674

Netto-omzet
€ miljoen

0

300

600

900

1200

1500

2013

1.389 1.378

2012

Bedrijfskosten
€ miljoen

Alliander N.V. resultaten  2013 15



Aandeelhouders en investeerders

• hogere afschrijvingen van in totaal € 20 miljoen door een 

hoog investeringsniveau in de netten en ook als gevolg 

van enkele bijzondere waardeverminderingen. In 2013 

is ten aanzien van de Spaklerweg op hoofdlijnen overeen-

stemming bereikt met de gemeente Amsterdam omtrent 

de verkoop van een deel van de gebouwen en het terrein in 

2014. De boekwaarde van het te verkopen deel bedraagt 

€ 19 miljoen. De verkoopprijs wordt echter pas in gedeelten 

vanaf 2020 en latere jaren ontvangen, zodat de boekwaarde 

(contante waarde) van deze verkoopprijs ultimo 2013 

€ 13 miljoen bedraagt. Op basis hiervan is een bedrag van 

€ 6 miljoen ten laste van de bijzondere waardevermin de-

ringen in de winst-en-verliesrekening verantwoord;

• stijging van de lasten inzake precariobelasting met 

€ 16 miljoen en advieskosten met € 6 miljoen.

De precariobelasting is ten opzichte van 2012 met € 16 miljoen 

gestegen naar € 59 miljoen. In onderstaande grafiek is de 

ontwikkeling van de precariobelasting van de afgelopen vijf 

jaar opgenomen. De stijging wordt veroorzaakt doordat steeds 

meer gemeenten deze heffing opleggen aan Alliander. Gezien 

het feit dat sprake is van een zogenaamd objectiveerbaar 

regionaal verschil, betekent dit dat deze precariolasten 

worden verdisconteert in de tarieven voor alle klanten in 

het Liander gebied.

Een andere benadering van de beoordeling en beheersing van 

de kostenontwikkeling is om niet uit te gaan van de categorale 

indeling vanuit de winst-en-verliesrekening maar om vanuit 

het managementperspectief de bedrijfskosten, exclusief 

bijzondere posten, onder te verdelen in zogenaamde 

beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten. Deze laatste 

categorie wordt onderverdeeld in inkoopkosten (waaronder de 

inkoop van netverliezen, doorberekende kosten vanuit TenneT 

en precariobelastingen), proceskosten (waaronder onderhouds-

kosten voor instandhouding van netten en kosten voor 

facturatie en incasso) en afschrijvingen. De beïnvloedbare 

kosten bestaan hoofdzakelijk uit overhead en algemene 

bedrijfskosten (indirecte kosten). Dit leidt tot de volgende 

indeling van de bedrijfskosten:

Specificatie bedrijfskosten, 
exclusief bijzondere posten

€ miljoen 2013 2012

Inkoopkosten  358  372

Proceskosten  370  366

Indirecte kosten  293  288

Afschrijvingen  357  337

Totaal  1.378  1.363

Op basis van dit overzicht is te concluderen dat de stijging 

van de totale bedrijfskosten in zijn geheel wordt veroorzaakt 

door een stijging van de afschrijvingen, inclusief bijzondere 

waardeverminderingen van € 7 miljoen. Zowel de proceskosten 

als de indirecte kosten zijn nagenoeg op hetzelfde niveau 

gebleven. De inkoopkosten zijn gedaald, met name door de 

eerder genoemde daling van de kosten van netverliezen. 

Hierbij moet worden aangetekend dat in de indirecte kosten 

de kosten voor verbeterprogramma’s, zoals Visie op Operatie 

en Step to Excellence, zijn opgenomen voor een bedrag voor 

2013 van € 18 miljoen. Exclusief deze kosten zouden de 

reguliere indirecte kosten € 275 miljoen bedragen, een 

daling ten opzichte van 2012 met € 13 miljoen (5%).

Onderhoudskosten en investeringen 
in het net
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de afgelopen 

vijf jaar opgenomen inzake onderhoudskosten en investeringen 

in het net, inclusief de meters. 

Waar in 2009 nog sprake was van een totaal kostenniveau 

van € 448 miljoen, bedraagt dit in 2013 € 762 miljoen, een 

stijging van 70%. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt 

door verzwaring en uitbreiding van netten, vervangings-

programma’s zoals voor grijs gietijzer, ontwikkelingen 

rondom digitalisering en de uitrol van slimme meters. 
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Aandeelhouders en investeerders

Bedrijfsresultaat
Over het boekjaar 2013 is het bedrijfsresultaat gestegen met 

€ 63 miljoen naar € 457 miljoen. Exclusief bijzondere posten 

bedraagt de stijging € 59 miljoen ten opzichte van 2012.

Financiële baten en lasten 
In 2013 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op 

een last van € 69 miljoen (2012: € 145 miljoen). De daling van 

€ 76 miljoen is met name veroorzaakt door de vervroegde 

afkoop in 2012 van obligaties (€ 44 miljoen), mede hierdoor 

lagere reguliere rentelasten in 2013 (€ 10 miljoen) en fair value 

mutaties inzake interest rate swaps (€ 18 miljoen). Deels is dit 

gecompenseerd door hogere lasten inzake valuta omrekening 

(€ 3 miljoen).

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

en joint ventures bedraagt in het boekjaar 2013 een bate van 

€ 2 miljoen (2012: last van € 15 miljoen). In het resultaat over 

2012 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 2013 26,3% (2012: 4,0%). De iets 

hogere effectieve druk in 2013 ten opzichte van de nominale 

druk (25,0%) wordt voornamelijk veroorzaakt door een kleine 

aanpassing op voorgaande jaren. Het verschil tussen de 

nominale en de effectieve druk in 2012 is vooral een gevolg van 

een aanpassing van de geprognosticeerde resultaten op lange 

termijn, met een positief effect op de waardering van de 

belastinglatentie, alsmede de afhandeling van de aangiften 

vennootschapsbelasting over voorgaande jaren.

In november 2010 heeft Alliander een achtergestelde eeuwig-

durende obligatielening uitgegeven voor een bedrag van 

nominaal € 500 miljoen. In de laatste 2 maanden van 2013 is 

deze achtergestelde eeuwigdurende obligatielening afgelost. 

Onder IFRS kwalificeert dit instrument als eigen vermogen. 

Bij de betaling van de periodieke vergoedingen aan de houders 

van deze lening is uitgegaan van aftrekbare kosten voor de 

vennootschapsbelasting. Op dit moment is met de Belasting-

dienst nog geen overeenstemming bereikt omtrent de fiscale 

behandeling van deze lening. De maximale exposure voor 

Alliander bedraagt tussen de € 20 miljoen en € 30 miljoen. 

In overleg met externe deskundigen heeft het management 

besloten hiervoor geen voorziening te verantwoorden.

Resultaat na belastingen
Het resultaat na belastingen is over het boekjaar 2013 

uitgekomen op € 288 miljoen (2012: € 224 miljoen). 

Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten 

en fair value mutaties bedraagt over het jaar 2013 

€ 287 miljoen (2012: € 228 miljoen). 

De stijging van € 59 miljoen wordt onder andere veroorzaakt 

door de combinatie van een hogere netto omzet (€ 70 miljoen) 

als gevolg van hogere gereguleerde tarieven, een nagenoeg 

stabiel kostenniveau, hogere afschrijvingen en lagere 

reguliere rentelasten.

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. 

Voor bijzondere posten wordt in beginsel een ondergrens 

gehanteerd van € 10 miljoen.
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Aandeelhouders en investeerders

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2013 zijn 

per saldo uitgekomen op een bate van € 1 miljoen na 

belastingen (2012: last € 4 miljoen). 

Belastingen
(2013: € 1 miljoen last, 2012: € 73 miljoen bate)
De bijzondere last in 2013 heeft betrekking op het belasting-

effect op de bijzondere posten en fair value mutaties. In 2012 

heeft de bijzondere bate betrekking op een aanpassing van de 

geprognosticeerde resultaten op lange termijn, met een 

positief effect op de belastinglatentie, het belastingeffect 

op de bijzondere posten en fair value mutaties, alsmede 

de afhandeling van de aangiften vennootschapsbelasting 

over voorgaande jaren. 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de 

gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere 

posten en fair value mutaties.

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

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Netto-omzet 1.744 1.674  -  - 1.744 1.674

Overige baten 102 98  -  - 102 98

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -1.223 -1.222  -11  -15 -1.212 -1.207

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -357 -337  -  - -357 -337

Geactiveerde eigen productie 191 181  -  - 191 181

Bedrijfsresultaat (EBIT) 457 394  -11  -15 468 409

Financiële baten/(lasten) -69 -145   13  -50 -82 -95

Resultaat deelnemingen en joint ventures 2 -15  -  -12 2 -3

Resultaat voor belastingen 390 234   2  -77 388 311

Belastingen -102 -10  -1   73 -101 -83

Resultaat na belastingen 288 224   1  -4 287 228

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed 
werk en operationele kosten
(2013: € 11 miljoen last, 2012: € 15 miljoen last)
De bijzondere last in zowel 2013 als 2012 heeft te maken met 

reorganisatiekosten in verband met organisatieaanpassingen.

Financiële baten/(lasten)
(2013: € 13 miljoen bate, 2012: € 50 miljoen last)
De bijzondere bate in 2013 heeft met name betrekking op de 

waardering van de put en call opties KEMA. De bijzondere last 

in 2012 van € 50 miljoen bestaat uit het saldo van:

• betaalde agio op de vervroegde aflossing van obligaties 

(€ 44 miljoen);

• fair value mutaties inzake interest rate swaps, een last 

van € 18 miljoen;

• posten samenhangend met cross border leases, waaronder 

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;

• waardering van de put en call opties KEMA, bate van 

€ 3 miljoen.

Resultaat deelnemingen en 
joint ventures
(2013: nihil, 2012: € 12 miljoen last)
Dit betreft in 2012 een bijzondere waardevermindering als 

gevolg van aanpassingen van geprognosticeerde resultaten 

op de middellange termijn.
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Kasstromen
Hieronder is een samengevat overzicht opgenomen van 

het kasstroomoverzicht over 2013. 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
€ miljoen 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten   683   545

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -493  -498

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  -135  -53

Totaal kasstroom   55  -6

Voor het jaar 2013 is de kasstroom uit operationele activiteiten 

uitgekomen op € 683 miljoen (2012: € 545 miljoen). De stijging 

ten opzichte van 2012 met € 138 miljoen wordt met name 

veroorzaakt door een hoger bedrijfsresultaat, de mutaties in 

het werkkapitaal en minder betaalde rente in 2013 op onze 

leningen, met name door de herfinanciering van een deel van 

de EMTN-portefeuille in het najaar van 2012. 

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten is in 

2013 ten opzichte van 2012 nagenoeg op hetzelfde niveau 

gebleven (€ 493 miljoen ten opzichte van € 498 miljoen 

in 2012). De investeringskasstroom 2013 is inclusief de 

investering in een mastenpark en licentie van in totaal 

€ 19 miljoen ten behoeve van het opzetten van een mobiel 

telecommunicatie netwerk specifiek voor energienetten.

Investeringen in materiële vaste activa 

€ miljoen 2013 2012

Elektriciteit gereguleerd   247   272

Gas gereguleerd   170   182

Meetinrichtingen   53   52

Gebouwen, ICT etc.   100   72

Totaal   570   578

De financieringskasstroom over het jaar 2013 bedraagt 

€ 135 miljoen negatief (2012: € 53 negatief). Het verschil 

van € 82 miljoen wordt onder meer veroorzaakt door de 

additionele vergoeding voor de houders van de achtergestelde 

eeuwigdurende obligatielening in verband met vervanging. 

In 2013 zijn, naast de achtergestelde eeuwigdurende 

obligatielening, geen nieuwe langlopende leningen 

aangetrokken of afgelost. 

Vrije kasstroom boekjaar 2013
De vrije kasstroom over het jaar 2013 is uitgekomen op 

€ 190 miljoen ten opzichte van een inkomende vrije 

kasstroom over 2012 van € 47 miljoen. De stijging ten 

opzichte van 2012 met € 143 miljoen wordt met name 

verklaard door de toename van de operationele kasstroom.

Reconciliatie vrije kasstroom
€ miljoen 2013 2012

Kasstroom uit operationele activiteiten   683   545

Investeringen in vaste activa  -575  -583

Bijdrage investeringen van derden   82   85

Vrije kasstroom   190   47
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Financiële positie
Nettoschuld 
Onderstaand is de reconciliatie nettoschuldpositie 

per 31 december 2013 opgenomen:

Reconciliatie nettoschuldpositie 

€ miljoen 31 december 2013 31 december 2012 1

Langlopende fi nanciële verplichtingen 1.611 1.891

Kortlopende fi nanciële verplichtingen 284 5

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leases 127 131

Brutoschuldpositie 2.022 2.027

Liquide middelen 155 100

Langlopende fi nanciële activa 136 137

Kortlopende fi nanciële activa 100 75

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen 
uit hoofde van cross border leases 161 177

Totaal liquide middelen en beleggingen 552 489

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS) 1.470 1.538

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 248 247

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander 1.718 1.785

1 Vanaf 2013 zijn de rentedragende vorderingen op derden niet meer opgenomen in de nettoschuldpositie. 
De cijfers over 2012 zijn hieromtrent voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De nettoschuldpositie per 31 december 2013 bedraagt 

€ 1.718 miljoen (2012: € 1.785 miljoen). Dit is een daling 

ten opzichte van de nettoschuldpositie ultimo 2012 van 

€ 67 miljoen. In onderstaande grafiek is deze daling 

nader uiteengezet. 

De daling van de nettoschuldpositie in 2013 met € 63 miljoen 

is hoofdzakelijk veroorzaakt door een vrije kasstroom van 

€ 190 miljoen, deels gecompenseerd door de dividend-

Ontwikkeling netto schuldpositie

1.785 1.718-683

493
74 53 -4

Netto 
schuldpositie 

2013

Netto 
schuldpositie 

2012

Kasstroom uit 
operationele 
activiteiten 

Kasstroom uit 
investerings- 
activiteiten 

Dividend Vergoeding
achtergestelde
eeuwigdurende
obligatielening

Overig

€ miljoen

uitkeringen en vervanging van de achtergestelde eeuwig-

durende obligatielening, totaal € 127 miljoen. 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 krediet-

waardigheid door het toekennen van een publieke credit rating.
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De kapitalisatie van Alliander ultimo 2013 ziet er als volgt uit:

2.879

496

1.769

96 

157 

Totaal
 5.397 

Eigen vermogen                               

Achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening

Achtergestelde leningen

Euro Medium Term Notes

Overig

Kapitaalstructuur Alliander
€ miljoen

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 achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ontvangen, 

indien een dividenduitkering plaatsvindt, een vaste vergoeding 

uit de gerealiseerde winst. De niet uitgekeerde winst dient als 

financieringsbron. Voor het verkrijgen van financiering door 

middel van de uitgifte van nieuwe aandelen heeft Alliander 

geen toegang tot private beleggers omdat privaat 

aandeelhouderschap van Nederlandse regionale netwerk-

bedrijven wettelijk 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 achtergestelde eeuwigdurende obligatielening. 

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 

financierings bron te dienen in geval de kapitaal- en geldmarkt 

hier niet in kunnen voorzien. 

Open dialoog
Alliander voert een actief beleid om een open en een 

constructieve dialoog te onderhouden met aandeelhouders, 

obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, 

analisten en pers. Er wordt naar gestreefd 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 langetermijndoelstellingen

Afwijkend van IFRS wordt de in 2013 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 2013 31 december 2012 1

FFO/nettoschuldpositie 2 > 20% 38,7% 30,1%

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

Nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) < 60% 36,5% 38,3%

Solvabiliteit 4 > 30% 51,1% 49,5%

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. 

1 Vanaf 2013 zijn de rentedragende vorderingen op derden niet meer opgenomen in de nettoschuldpositie. De cijfers over 2012 zijn hieromtrent voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

2 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. 

3 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. 

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

Financieel kader
Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s 

FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/ 

(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. 
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Per 31 december 2013 bedraagt de ratio FFO/nettoschuldpositie 

38,7% (ultimo 2012: 30,1%). Deze stijging is hoofdzakelijk 

het gevolg van een stijging van het bedrijfsresultaat. In het 

financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat deze ratio 

minimaal 20% dient te bedragen.

Per 31 december 2013 is de ratio rentedekking uitgekomen op 

8,0 en is gestegen ten opzichte van 2012 (6,0). Ook hier is de 

stijging hoofdzakelijk het gevolg van een stijging van het 

bedrijfsresultaat. In het financieel beleid van Alliander is 

geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen.

De ratio nettoschuldpositie/(som nettoschuldpositie en eigen 

vermogen) bedraagt per 31 december 2013 36,5% (ultimo 2012: 

38,3%). De lichte daling is vooral veroorzaakt door een stijging 

van het eigen vermogen in 2013. In het financieel beleid van 

Alliander is geformuleerd dat deze ratio maximaal 60% 

mag bedragen.

De solvabiliteitsratio bedraagt per 31 december 2013 51,1% 

(ultimo 2012: 49,5%), onder andere 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 tot en met 1 januari 2014 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 

winstinhoudingpercentage vereisen en tenzij na uitkering van 

dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%. Voorts is ten 

tijde van de splitsing van de geïntegreerde energiebedrijven 

in 2009 een aanwijzing uitgevaardigd door de Minister van 

Economische Zaken die het dividend tot 1 januari 2014 

maximeert op 45% van het netto-resultaat. Met ingang 

van 1 januari 2014 is het dividendbeleid niet langer 

onderworpen aan deze ministeriële aanwijzing. De Raad 

van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan het 

voorstel van de Raad van Bestuur om vanaf het boekjaar 2014 

het huidige dividendbeleid voort te zetten. Conform de 

Nederlandse corporate governance code zal het reserverings- en 

dividendbeleid als apart agendapunt in de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 2 april 2014 worden 

behandeld en verantwoord.

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 investerings-

voorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten. 

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. Voor een volledig 

overzicht van alle aandeelhouders wordt verwezen naar de 

website van Alliander (alliander.com). 

Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 

350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden 

op naam. Per 31 december 2013 zijn 136.794.964 aandelen 

geplaatst en volgestort.

Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in 

aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vindt Alliander 

contacten tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten 

de aandeelhoudersvergaderingen om tevens van belang. 

Daarom onderhoudt Alliander diverse (bilaterale) contacten 

met aandeelhouders. Gremia hiervoor zijn onder meer de 

Commissie van Aandeelhouders, het 

Grootaandeelhoudersoverleg en de Klankbordgroep. 

De Commissie van Aandeelhouders is een door en uit 

de AvA benoemde groep aandeelhouders waaraan bepaalde 

bevoegdheden zijn overgedragen. Dit betreft onder meer 

bevoegdheden met betrekking tot aanbeveling, benoeming 

en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen en 

bevoegdheden met betrekking tot benoeming en ontslag van 

leden van de Raad van Bestuur. Voor de samenstelling 

van de Commissie, zie de website van Alliander (alliander.com). 

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. 

De Klankbord groep is een voorbereidend informeel overleg 

op ambtelijk niveau voor het Grootaandeelhoudersoverleg. 

In beide overleggen zijn dezelfde (groepen van) aandeelhouders 

vertegenwoordigd als in de Commissie van Aandeelhouders. 

Er is onder meer gesproken over het dividendbeleid van 

Alliander, de voordelen van schaalgrootte voor Alliander 

in relatie tot de energietransitie, de strategische koers van 

Alliander en het Alliander concept jaarplan 2014.

Op 27 maart 2013 vond de jaarlijkse AvA van Alliander plaats. 

Hier is gesproken over de jaarstukken 2012 en zijn de 

jaarrekening 2012 en het dividend over 2012 vastgesteld. 

In dezelfde vergadering hebben de aandeelhouders voor het jaar 

2012 kwijting verleend aan de leden van de Raad van Bestuur 

voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de Raad van 

Commissarissen voor het daarop gehouden toezicht. 
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De AvA verleende verder goedkeuring aan een besluit tot 

statuten wijziging en aan het voorstel om het aantal 

commissarissen terug te brengen naar zes. Daarnaast is 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. door de AvA 

herbenoemd als externe accountant voor een periode van 

drie jaar (controlejaren 2013, 2014 en 2015). Tot slot heeft 

de AvA mevrouw J.G. van der Linde en de heer E.M. d’Hondt 

herbenoemd en mevrouw J.W.E. Spies benoemd tot lid van 

de Raad van Commissarissen.

Voorstel winstbestemming 2013
De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen vastgesteld om een bedrag 

van € 162,8 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. 

Het overige deel van de winst, € 125,0 miljoen, staat 

ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na 

belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen 

die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2013.

2010 2011 2012 2013

113

80
74

125

€ miljoen
Dividend

De stijging van het dividend over 2013 ten opzichte van 2012 is 

onder andere het gevolg van een hoger netto-resultaat in 2013.

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 financiële positie en resultaten van Alliander en 

ontwikkelingen binnen de sector verzorgt Alliander, in 

aanvulling op de nakoming van reguliere publicatie-

verplichtingen, investor relation activiteiten. In dit kader zijn 

in maart en september van 2013 roadshows georganiseerd, 

waarbij beleggers in Amsterdam, Parijs, London en Frankfurt 

zijn bezocht en geïnformeerd over de financiële resultaten en 

andere relevante ontwikkelingen waaronder de tariefsverlaging 

in de reguleringsperiode 2014 - 2016 en de impact hiervan op de 

inkomsten van Alliander. Een ander onderwerp dat interesse 

had betrof de verhoging van de kredietrating door S&P en de 

gevolgen hiervan voor de door S&P toegekende 50% eigen 

vermogen weging van de achter gestelde eeuwigdurende 

obligatielening. Hierover heeft ook regelmatig individueel 

contact plaatsgevonden met beleggers.

Activiteiten op kapitaal- en geldmarkt
Het afgelopen jaar is Alliander actief geweest op de 

kapitaalmarkt met het terugkopen van de bestaande 

achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en het plaatsen 

van een nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening. 

De indirecte aanleiding voor deze transactie was de 

opwaardering in augustus 2013 door kredietbeoordelaar S&P 

van de credit rating van Alliander N.V. van A+ (positive outlook) 

naar AA- (stable outlook). Deze opwaardering leidde ertoe dat 

een voor S&P belangrijke bepaling in de voorwaarden van de 

bestaande € 500 miljoen achtergestelde eeuwigdurende 

obligatielening niet langer van toepassing was. Gevolg hiervan 

zou zijn dat S&P de obligatielening niet langer als 50% eigen 

vermogen zou beschouwen. Na nauwgezette afweging van de 

belangen van alle betrokken partijen heeft Alliander besloten 

om in plaats van aanpassing van de voorwaarden van de oude 

obligatielening, deze in zijn geheel af te lossen en een nieuwe 

obligatielening uit te geven. De terugkoop van de € 500 miljoen 

aan bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligaties heeft 

in de laatste twee maanden van het jaar plaatsgevonden. 

In november heeft Alliander voor € 500 miljoen een nieuwe 

achtergestelde eeuwigdurende obligatielening uitgegeven 

tegen een couponrente van 3,25%. Deze nieuwe lening heeft 

van S&P en van Moody’s een 50% equity weging gekregen.

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 

2013 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen
€ miljoen

2012 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >_ 20252013

66 6 6 6 7 7 7 76 5

283

422 424 408 409 400

41 46

400

306 306
282
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De bedragen in 2014, 2016, 2019, 2022 en 2024 hebben voor-

namelijk 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 2012 was voor 

€ 1,776 miljard aan obligaties uitgegeven. In 2013 hebben geen 

transacties onder het programma plaatsgevonden. 

Per 31 december 2013 staat voor een boekwaarde van 

€ 1,766 miljard (nominaal: € 1,776 miljard) aan obligaties uit. 

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

Onder dit ECP-programma is binnen het verslagjaar voor 

€ 175 miljoen uitgegeven. Ultimo 2013 waren alle 

ECP-leningen afgelost. 

Banken
Met zes banken heeft Alliander in het verleden een 

gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 600 miljoen 

afgesloten. Deze faciliteit heeft een looptijd tot en met 

13 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 terugkoop van de 

bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en 

de plaatsing van een nieuwe achtergestelde eeuwigdurende 

obligatielening. Ook is een aantal banken betrokken geweest 

bij de plaatsing van Commercial Paper. Daarnaast is in 2013 de 

kredietfaciliteit met de bankengroep met een jaar verlengd 

tot en met 13 juli 2018.

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 leasecontracten. 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 heeft een opwaardering 

van de S&P rating plaatsgevonden van A+ naar AA- en is de 

outlook gewijzigd van positive naar stable. De ratings en 

outlook van Moody’s bleven ongewijzigd. 

De credit ratings zijn ultimo 2013 als volgt:

Credit ratings

long term short term

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

Moody’s Aa3 (stable outlook) P-1

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact 

gehad met de kredietbeoordelaars. Een terugkerend onderwerp 

in deze contacten waren de voorgenomen tariefsverlagingen 

voor de reguleringsperiode 2014 - 2016. De jaarlijkse reviews 

vonden plaats in juni. Aan de hand van de hierbij verstrekte 

recente financiële prestaties en prognoses van Alliander 

hebben de kredietbeoordelaars de kredietwaardigheid van 

Alliander opnieuw bepaald. Dit leidde bij S&P tot een 

opwaardering van de credit rating waarover is gepubliceerd. 

Reden voor de opwaardering is dat S&P verwacht dat, ondanks 

de aangekondigde tariefdalingen, de kredietwaardigheid van 

Alliander overeenkomstig een AA- credit rating blijft. 

Bij de uitgifte van de nieuwe achtergestelde eeuwigdurende 

obligatielening in november zijn door S&P en Moody’s issue 

ratings van respectievelijk A en A3 toegekend. Vanwege het 

achtergestelde karakter van de lening liggen deze lager dan de 

corporate ratings.

Eind 2013 heeft S&P nieuwe rating criteria vastgesteld. 

S&P heeft bevestigd dat toepassing van deze criteria niet heeft 

geleid tot een aanpassing van de corporate AA- credit rating 

van Alliander.

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. 
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Primaire segmentatie
Netbeheerder

Liander
Netwerkbedrijf

Endinet Overig Eliminaties Totaal

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

Bedrijfsopbrengsten

Externe opbrengsten 1.642 1.558 117 109 87 105  -  - 1.846 1.772

Interne opbrengsten 3 12  -  - 315 313 -318 -325  -  - 

Bedrijfsopbrengsten 1.645 1.570 117 109 402 418 -318 -325 1.846 1.772

Bedrijfskosten

Bedrijfskosten 1.185 1.178 90 87 421 423 -318 -325 1.378 1.363

Bedrijfsresultaat 460 392 27 22 -19 -5  -  - 468 409

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 

2013 zijn ten opzichte van 2012 gestegen met € 84 miljoen naar 

€ 1.642 miljoen. Deze stijging is vooral het gevolg van hogere 

gereguleerde tarieven in 2013. De bedrijfskosten zijn gestegen 

met € 7 miljoen, met name een gevolg van een stijging van de 

afschrijvingslasten. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 

2012 € 68 miljoen hoger uitgekomen op € 460 miljoen.

Netwerkbedrijf Endinet
Het segment Netwerkbedrijf Endinet betreft Endinet Groep B.V., 

waaronder de netbeheerder Endinet B.V.. De externe bedrijfs-

opbrengsten over 2013 bedragen € 117 miljoen, een stijging van 

€ 8 miljoen ten opzichte van 2012. Deze stijging is veroorzaakt 

door hogere gereguleerde tarieven. De bedrijfskosten zijn 

uitgekomen op € 90 miljoen (2012: € 87 miljoen). 

Het bedrijfsresultaat over 2013 bedraagt € 27 miljoen 

(2012: € 22 miljoen). Deze stijging is veroorzaakt door 

hogere 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 

2013 zijn ten opzichte van 2012 gedaald met € 18 miljoen naar 

€ 87 miljoen. Deze daling is het gevolg van onder meer een 

lagere omzet bij Liandon. Het bedrijfsresultaat over het jaar 

2013 bedraagt € 19 miljoen negatief (2012: € 5 miljoen 

negatief). De kosten zijn met € 2 miljoen gedaald tot 

€ 421 miljoen. Ondanks een daling in de kosten van Liandon 

met € 12 miljoen zijn met name bij de Duitse activiteiten 

kosten voortgevloeid uit voorgenomen uitbreidingen en waren 

er aanloopkosten voor activiteiten op het gebied van elektrisch 

vervoer, duurzaam wonen en duurzame gebiedsontwikkeling.
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Balans
Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2013 

opgenomen. 

Geconsolideerde balans   
Alliander N.V.

€ miljoen 31 december 2013 31 december 2012

Activa

Vaste activa 6.933 6.875

Vlottende activa 593 539

Vaste activa aangehouden voor verkoop 22  - 

Totaal activa   7.548   7.414

Eigen vermogen en verplichtingen

Totaal eigen vermogen 3.375 3.203

Langlopende verplichtingen 3.476 3.758

Kortlopende verplichtingen 697 453

Totaal eigen vermogen en verplichtingen   7.548   7.414

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans 

per 31 december 2013 toegelicht ten opzichte van de situatie per 

31 december 2012. Voor de uitgebreide toelichting op de 

balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vaste activa
De vaste activa per 31 december 2013 zijn ten opzichte van 

31 december 2012 met € 58 miljoen gestegen. Deze stijging 

komt met name voort uit hogere investeringen in de netten 

ten opzichte van de bijbehorende afschrijvingen. De stijging 

van de materiële vaste activa wordt deels gecompenseerd 

door een daling van de latente belastingvordering in 2013 

met € 91 miljoen. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg 

van de toepassing van de fiscale faciliteit betreffende de 

mogelijkheid van het versneld afschrijven van investeringen 

in de tweede helft van 2013, reguliere hogere fiscale 

afschrijvingen en het gebruik maken van voorwaartse 

verliescompensatie. Verder zijn de overige financiële vaste 

activa met € 21 miljoen gedaald, wat hoofdzakelijk is 

veroorzaakt door ontvangst vordering oud-aandeelhouders 

Endinet van € 33 miljoen. Deels is dit gecompenseerd door 

verstrekte leningen aan minderheidsdeelnemingen.

Vlottende activa
De vlottende activa zijn in vergelijking met de stand per 

31 december 2012 met € 54 miljoen gestegen naar 

€ 593 miljoen. De stijging is vooral veroorzaakt door de 

toename van de liquide middelen en de overige financiële 

activa en wordt deels gecompenseerd door de daling van de 

handels- en overige vorderingen alsmede de belasting-

vorderingen. Het debiteurensaldo is gedaald ten opzichte 

van de stand ultimo 2012, met name vanwege invoering 

van het nieuwe marktmodel per 1 augustus 2013.

Vaste activa aangehouden voor verkoop
De vaste activa aangehouden voor verkoop hebben betrekking 

op een deel van het bedrijfsterrein Spaklerweg te Amsterdam 

(€ 13 miljoen) en een hoogspanningsnet in Midden-Nederland 

(€ 9 miljoen). Bij deze herrubricering heeft ten aanzien van de 

Spaklerweg een afwaardering ten laste van het resultaat 

plaatsgevonden van € 6 miljoen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2013 is ten opzichte van 

het niveau per 31 december 2012 met € 172 miljoen gestegen 

naar € 3.375 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt 

door het netto-resultaat over 2013 van € 288 miljoen minus het 

uitgekeerde dividend in 2013 met betrekking tot het verslagjaar 

2012 (€ 74 miljoen) en de vergoeding voor de houders van de 

achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (€ 42 miljoen 

na belastingen).

Langlopende verplichtingen 
De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 

31 december 2012 afgenomen met € 282 miljoen. Deze 

daling is hoofdzakelijk het gevolg van de reclassificatie van 

€ 277 miljoen inzake een deel van de EMTN-portefeuille 

naar kortlopende verplichtingen als gevolg van de reguliere 

aflossing in 2014. 

Kortlopende verplichtingen
De kortlopende verplichtingen per 31 december 2013 zijn ten 

opzichte van de stand ultimo 2012 met € 244 miljoen gestegen 

naar € 697 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt 

door de genoemde herrubricering van een deel (€ 277 miljoen) 

van de EMTN-portefeuille.
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Gebeurtenissen na 
balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Vooruitblik 2014
Investeringen
De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en 

uitbreiding van de netwerken maar ook de aan de energie-

transitie gerelateerde investeringen in SASensoren en 

telecomnetwerken bedragen gezamenlijk circa € 500 miljoen. 

De mate waarin decentrale opwekking en teruglevering van 

energie op het net hun intrede gaan doen, is mede van invloed 

op het vaststellen van het niveau van onze meerjaren 

investeringen. Daarnaast staan in 2014 investeringen gepland 

voor activiteiten in Duitsland, activiteiten op het gebied van 

oplaadpunten voor elektrisch vervoer en duurzame gebieds-

ontwikkeling en de verbouwing van de panden in Duiven en 

Arnhem. Totaal worden deze investeringen begroot op meer 

dan € 100 miljoen.

Een van de meer specifieke en omvangrijke investerings-

projecten, naast de reguliere netwerk investeringen, betreft de 

gefaseerde uitrol van slimme meters. De huidige vooruitzichten 

zijn dat vanaf 2014 tot 2020 de omvang van investeringen in 

slimme meters voor Alliander circa € 60 miljoen oplopend tot 

meer dan € 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 kapitaal-

markt. Hierin wordt voorzien door een solide A rating profiel 

te handhaven en door onder meer zorg te dragen voor een 

evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investerings-

plan, 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 regulerings-

methodiek en de tariefontwikkeling in 2014, verwacht Alliander, 

onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten, ten 

opzichte van 2013 een lager bedrijfsresultaat in 2014.

Onze duurzame prestaties
Alliander wil een maatschappelijk verantwoorde onderneming 

zijn. In de uitvoer van onze taken werken we aan duurzaam-

heid, ook in onze eigen bedrijfsvoering. We willen zo onze 

voetafdruk zoveel mogelijk beperken. Hierbij werken we nauw 

samen met onze leveranciers. 

Resultaten op het gebied van 
CO2-uitstoot 
Met ruim 800 kiloton (kton) CO2-uitstoot heeft Alliander een 

substantiële CO2-voetafdruk. Dit wordt voor 90% veroorzaakt 

door de netverliezen, die onder meer ontstaan bij het 

transporteren van elektriciteit en gas. In de bedrijfskosten zijn 

onze uitgaven verantwoord ter dekking van de netverliezen; 

voor 2013 is dit een bedrag van € 72 miljoen. 

Alliander wil de voetafdruk de komende jaren aanzienlijk 

reduceren en heeft als streven een klimaatneutrale bedrijfs-

voering in 2023. Dat wil zeggen dat in 2023 per saldo geen CO2 

door Alliander wordt uitgestoten. In deze aanpak wordt de 

‘trias energetica’ gevolgd: eerst energie besparen, dan 

duurzame energie gebruiken en als laatste fossiele 

brandstoffen zo efficiënt en effectief mogelijk gebruiken.
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CO2-voetafdruk 1

In ton CO2 2013 2012

Emissie Emissie

Scope 1 (directe emissies van activiteiten in eigen beheer)

Gasgebruik gebouwen 3.079 2.915

Lekverlies aardgasnetwerk (totaal) 2 110.538 112.361

SF6-emissies elektriciteitsnetwerk 3 868 1.171

Lease- en dienstauto’s 4 17.137 17.637

Totaal scope 1 131.622 134.084

Scope 2 (indirecte emissies van activiteiten in eigen beheer)

Elektriciteitsgebruik gebouwen 5 6.251 5.884

Netverliezen elektriciteitstransport/distributie 5 644.662 619.963

Totaal scope 2 650.913 625.847

Scope 3 (ketenemissies van productgebruik en directe en indirecte 
emissies van uitbestede activiteiten)

Aanleg en vervanging elektriciteitsnet 29.154 37.080

Aanleg en vervanging gasnet 467 493

Woon-werk verkeer, dienstreizen, vliegreizen 2.043 2.151

Afval 6 4.699 4.892

Totaal scope 3 36.363 44.616

Totaal 818.898 804.547

1  Voor het berekenen en rapporteren van de CO2-emissies gaat Alliander uit van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). 
De ketenemissies die vrijkomen bij de grondstofwinning en transport van elektriciteit en gas worden ook meegenomen bij de berekening. 

2  Methaanemissies uit gasleidingnetwerk. 
3  SF6 betreft lekkages uit hoogspanning schakelinstallaties. 
4 Emissie van lease- en dienstauto’s is gerapporteerd inclusief ketenemissies brandstof als gevolg van grondstofwinning en transport. 
5  Emissie is gebaseerd op de meest recente Nederlandse productiemix. 
6  Afval CO2 betreft het saldo van standaard CO2-emissie en de besparing volgens opgave afvalverwerker Sita. 

Sita verwerkt 63% van het totale afval van Alliander (98% van het afval exclusief metalen).

Resultaten in 2013
In 2013 is onze CO2 uitstoot met 14 kiloton (1,8%) gestegen ten 

opzichte van vorig jaar. Dit wordt voor 18 kiloton veroorzaakt 

door de gestegen emissiefactoren waartegen de verbruiken 

worden omgerekend naar CO2-uitstoot. De totale uitstoot door 

Alliander is daarentegen gedaald. Op basis van de emissie-

factoren zoals gehanteerd in 2012, zou de CO2-uitstoot derhalve 

801 kiloton bedragen, 4 kiloton lager van vorig jaar. In de 

grafiek staat per categorie aangegeven hoe onze voetafdruk is 

opgebouwd. In 2013 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest 

met betrekking tot onze CO2-uitstoot. De belangrijkste 

hiervan zijn: 

• De netverliezen van elektriciteitstransport zijn toegenomen 

met 25 kiloton. Deze stijging wordt voor 18 kiloton 

veroorzaakt door de hogere emissiefactor ten opzichte van 

2012 en voor 7 kiloton door een hoger netverlies. Deze 

laatste stijging ontstaat met name door een toename in het 

administratieve netverlies, onder andere veroorzaakt door 

leegstand van panden, fraude en energiediefstal. In 2013 

zijn door een gestructureerde aanpak met GGD en politie 

circa 6% meer fraudegevallen opgelost. Tegelijkertijd zijn 

er meer administratieve netverliezen ontstaan door leeg-

stand. Dit heeft te maken met het in 2013 ingevoerde 

leveranciers model, waardoor de administratie van aan-

sluitingen is opgeschoond. Onfactureerbare aansluitingen 

en verbruiken komen voor rekening van de netbeheerder;

• Ons technisch netverlies is in 2013 gedaald. Dit is vooral 

het gevolg van een lager getransporteerd volume. Alliander 

heeft ook verschillende reductieprogramma’s om technische 

netverliezen te verminderen. In 2013 is onder meer een 

pilot gestart met een ‘amorfe transformator’ die een 

aanzienlijk lager energieverlies genereert dan reguliere 

transformatoren. Ook zijn 2013 10-kilovoltkabels vervangen 

door 20-kilovoltkabels. Deze kabels hebben een lager 

netverlies. Ten aanzien van gas is onder andere een pilot 

‘dynamisch drukmanagement’ gestart in het gasnet van 

Zutphen om de hoeveelheid methaan dat verloren gaat te 

verlagen. Methaan is een broeikasgas dat 23x zoveel effect 

heeft als CO2. Tenslotte bestaat het vervangingsprogramma 

grijs gietijzer om gaslekkages te voorkomen. In 2013 zijn 

238 km grijs gietijzerleidingen vervangen;

• De CO2-uitstoot ten gevolge van energieverbruik in onze 

gebouwen is in 2013 toegenomen. Deels wordt dit veroorzaakt 

door een lange en koude winter. Verder bevindt Alliander 

zich in een overgangsfase waarbij we vestigingslocaties 

concentreren. In 2013 is de herontwikkeling gestart van 

onze locatie Duiven. Hierbij worden bestaande gebouwen 

omgevormd tot een geïntegreerd gebouw dat netto meer 

duurzame energie zal produceren dan verbruiken. 

Vanaf 2015 verwachten we een sterke verbetering van 

onze energieprestaties in de gebouwen; 
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• Er is een afname gerealiseerd van onze uitstoot als gevolg 

van het broeikasgas SF6. Dit is vooral het effect van ons 

inkoopbeleid en gemaakte afspraken met leveranciers voor 

het leveren van SF6-vrije schakelkasten; 

• Onze emissies door mobiliteit zijn in 2013 gedaald. Een 

belangrijke mijlpaal in 2013 hierbij is de overeengekomen 

aanscherping van onze leaseregeling. Vanaf 1 januari 2014 

geldt voor de eigen voertuigcategorieën een normverbruik 

van maximaal 120 gram CO2/km voor nieuwe auto’s.

Vergroeningsstrategie
Naast reductie willen wij onze CO2-uitstoot in de komende 

jaren compenseren via additionele duurzame energieopwek in 

Nederland. In sectorverband onderzoeken wij de ruimte die 

netbeheerders hierbij (juridisch) hebben. In 2013 is vastgesteld 

dat door netbeheerders momenteel 50% van de netverliezen 

wordt vergroend middels inkoop van Garanties van Oorsprong. 

In de praktijk worden hiervoor buitenlandse Garanties van 

Oorsprong gekocht, met name omdat deze in voldoende mate 

beschikbaar zijn en als goedkoopste worden aangeboden. Deze 

wijze van vergroening leidt niet direct tot een groter aandeel 

duurzame opwek in Europa. In 2014 wordt gekeken wat de 

ruimtelijke, financiële en juridische impact is wanneer alle 

netbeheerders 40% van het netverlies vergroenen via nieuwe 

Nederlandse bronnen. 

CO2-prestatieladder
In 2013 heeft extern onderzoek plaatsgevonden naar onze 

CO2-aanpak en werkwijze aan de hand van de CO2-prestatie-

ladder. Alliander is per 1 januari 2014 wederom gecertificeerd 

en stijgt van niveau 3 naar 4 (5 is het hoogste niveau). De ladder 

laat zien hoe bedrijven omgaan met ambities op het gebied 

van CO2 en geboekte resultaten. Steeds vaker wordt de 

CO2-certificering als voorwaarde gebruikt bij aanbestedingen. 

Prestaties op het gebied van 
grondstofgebruik
In 2013 is onze afvalstroom met circa 7% afgenomen. De 

afvalstromen hangen nauw samen met onze werkpakketten. 

Ons recyclingpercentage is, door goede samenwerking met 

afvalverwerkers, gestegen van 80% naar 87%. Vooral op 

kantoorafval zijn verbeteringen doorgevoerd voor het scheiden 

van afval ter plaatse. Ons beleid met betrekking tot 

grondstoffen zal in 2014 verder vorm krijgen. In 2013 hebben 

we in dit kader onder meer meegewerkt aan de rapportage 

‘Ondernemen in de Circulaire Economie’ en de Green Deal Fair 

Meter, waarbij we streven naar een maximaal recyclebare 

slimme meter en maximale grondstoftransparantie.

Prestaties op het gebied van inkoop 
en in de keten
Voor het uitvoeren van onze taken maken we gebruik van 

grondstoffen, producten en diensten afkomstig uit de gehele 

wereld. Jaarlijks wordt voor ongeveer € 900 miljoen producten 

en diensten ingekocht, met keuzevrijheid voor leveranciers. 

Daarnaast worden er inkopen gedaan zonder keuzevrijheid. 

Het beleid is er op gericht om via inkoop, aanbestedingscriteria 

en samenwerking steeds maatschappelijke thema’s te 

bespreken en met partners te werken aan verbetering. 

Zo proberen we negatieve effecten elders in de waardeketen te 

vermijden of minimaliseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

arbeidsomstandigheden, grondstofwinning, recycling en 

CO2-uitstoot. De leveranciers van Alliander werken volgens 

de ‘Alliander Gedragscode Leveranciers’. Deze code stelt eisen 

aan het ethisch en eerlijk zakendoen van de leveranciers en 

hun toeleveranciers en van fabrikanten. Indien nodig worden 

audits uitgevoerd die de naleving van onze Gedragscode en 

milieubepalingen garanderen.

Daarnaast maakten wij in 2013 afspraken over Maatschap pelijk 

Verantwoord Inkopen (MVI) voor 47% van ons inkoopbudget, 

verdeeld over circa 100 leveranciers. Dit is een toename van 

5% ten opzichte van 2012. In de MVI-verklaringen staan de 

duurzame aanbestedingseisen en aanvullende afspraken 

op het gebied van bijvoorbeeld CO2-reductie, duurzaam 

materiaalgebruik en arbeidsparticipatie. Het beleid is erop 

gericht dat in 2016 voor 80% van ons inkoopbudget 

MVI-afspraken zijn gemaakt.

MVI verklaringen

% 2013 2012 2011

Inkoopsom met MVI verklaringen 47 42 30

Impact van onze ketenafspraken
In het laatste kwartaal van 2013 heeft Ernst & Young op 

verzoek van Alliander onderzoek gedaan naar de maat-

schappelijke impact van onze leveranciersafspraken. 

Wij wilden inzicht krijgen in de waarde van onze 

ketenafspraken voor Alliander en de maatschappij. Hiervoor 

zijn onder meer de maatschappelijke effecten van de 

20 langstlopende MVI-verklaringen met onze leveranciers 

onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden ingezet 

om het effect van het MVI-beleid nog verder te vergroten. 
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Uit het onderzoek blijkt dat MVI-verklaringen effect hebben. 

De belangrijkste resultaten zijn: 

• 19 van onze aannemers zijn inmiddels gecertificeerd op 

de CO2-prestatieladder (niveau 3 en hoger), dit is 86% van 

al onze aannemers; 

• In 10 van de 20 onderzochte MVI-verklaringen zijn 

afspraken met leveranciers gemaakt op het gebied van 

grondstoffen. Twee afspraken over reductie van 

verpakkingsmateriaal, vijf over recyclen/hergebruik van 

materialen en drie over afvalscheiding; 

• 24 medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt 

zijn via ons Step2Work programma geplaatst bij 

onze partners;

• Op gebied van CO2 hebben onze ketenafspraken bij 

veel leveranciers geleid tot structurele aandacht aan 

CO2-reductie binnen de eigen bedrijfsvoering. De vermeden 

emissies bij de onderzochte leveranciers als gevolg van 

CO2-afspraken bedragen 1.300 ton CO2; 

• De grootste impact van Alliander is bereikt door de inkoop 

van schakelsystemen zonder het sterke broeikasgas SF6. 

Dit gas heeft een 22.800 maal groter broeikaseffect dan CO2. 

Alliander heeft sinds de MVI verklaring ruim 1.500 

SF6-vrije schakelaars in de markt gezet met een totale 

besparing van ruim 46.000 ton CO2. Dit effect is terug te 

zien in onze CO2-footprint;

• Op gebied van grondstoffen heeft Alliander in 2013 

40 kilometer kabel gelegd met de P-laser HTPE kabel. 

Het isolatiemateriaal van deze kabel is herbruikbaar. 

Hiermee vervangt Alliander circa 22.000 kilogram niet 

recyclebaar materiaal door recyclebaar materiaal. Bij 

hergebruik betekent dit een besparing van ruim 60 ton CO2;

• Door de samenwerking met de printerleverancier en de 

introductie van het Follow Me Print-systeem op de printers 

is in de periode van 2011 tot 2013 het aantal prints 

gereduceerd met 9,5 miljoen. Dit levert een CO2-besparing 

op van 63 ton. 

“Door de MVI-verklaring zijn wij aan de slag gegaan met MVO 

bewustwording, CO2-besparing en Step2Work. Wij zijn zeer 

tevreden over onze Step2Work medewerkers en hebben hen dan 

ook een vast contract aangeboden. Alle lof aan het Step2Work 

programma over de selectie, introductie en het voortraject.

Op het gebied van CO2 en duurzaamheid hebben we aanzien-

lijke besparingen gerealiseerd. Zonder de MVI-verklaring van 

Alliander had ik waarschijnlijk niet het lef gehad om een 

snelheidsbegrenzer in onze bedrijfswagens te monteren. 

Nu zijn onze monteurs helemaal enthousiast en komen zelf 

met uitstekende verbeter voorstellen.” 

Harrie de Hoop, J&D Leidingsystemen 

“Alliander staat open voor duurzame vernieuwing en heeft 

onder netbeheerders een voortrekkersrol. Dit stimuleert ons om 

duurzaam te blijven innoveren, bijvoorbeeld met de P-laser 

HTPE kabel. We zouden de duurzaamheidsimpact in de keten 

nog kunnen vergroten door intensiever samen te werken op 

het gebied van logistiek en het optimaliseren van het gebruik 

van haspels. Daar zou ik een voorstander van zijn.”

Hanneke Tammenga, Prysmian Cables

Alliander N.V. resultaten  2013 30



Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans 
€ miljoen Noot  2013 2012

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa 3  6.012  5.821

Immateriële vaste activa 4  323  320

Investeringen in deelnemingen en joint ventures 5  32  28

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa 6  297  314

Derivaten 8  -  11

Overige fi nanciële activa 7  25  46

Latente belastingvorderingen 17  244  335

 6.933  6.875

Vlottende activa

Voorraden 9  37  36

Handels- en overige vorderingen 10  282  316

Derivaten 8  19  5

Belastingvorderingen  -  7

Overige fi nanciële activa 7  100  75

Liquide middelen 11  155  100

 593  539

Vaste activa aangehouden voor verkoop 33  22  -

Totaal activa  7.548  7.414

Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen 12

Aandelenkapitaal  684  684

Agioreserve  671  671

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening  496  494

Hedge-reserve  -  -2

Herwaarderingsreserve  24  28

Overige reserves  1.212  1.104

Resultaat boekjaar  288  224

Totaal eigen vermogen  3.375  3.203

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen 13  1.611  1.891

Derivaten 8  6  73

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leases 19  127  131

Vooruitontvangen opbrengsten 14  1.555  1.530

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 15  53  59

Overige voorzieningen 16  124  74

 3.476  3.758

Kortlopende verplichtingen

Handelsschulden en overige te betalen posten 18  76  88

Belastingverplichtingen  85  78

Rentedragende verplichtingen 13  284  5

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 15  65  63

Overlopende passiva  187  219

 697  453

Totaal verplichtingen  4.173  4.211

Totaal eigen vermogen en verplichtingen  7.548  7.414
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 
€ miljoen Noot  2013  2012

Netto-omzet 21  1.744  1.674

Overige baten 22  102  98

Totaal bedrijfsopbrengsten  1.846  1.772

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk 23  -416  -449

Personeelskosten 24  -453  -433

Externe personeelskosten 24  -107  -121

Overige bedrijfskosten 25  -247  -219

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten  -1.223  -1.222

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa 26  -357  -337

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa 
in uitvoering  191  181

Totaal bedrijfskosten  -1.389  -1.378

Bedrijfsresultaat  457  394

Financiële baten 27  43  64

Financiële lasten 28  -112  -209

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures 5  2  -15

Resultaat voor belastingen  390  234

Belastingen 29  -102  -10

Resultaat na belastingen  288  224

Het resultaat na belastingen 2013 is volledig toerekenbaar aan 

de aandeelhouders van Alliander N.V..

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

Overzicht totaalresultaat
€ miljoen  2013  2012

Resultaat na belastingen  288  224

Overige elementen totaalresultaat

Elementen die via het resultaat worden afgewikkeld

Herwaardering voor verkoop beschikbare activa  -4  28

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  2  3

Totaalresultaat  286  255
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
€ miljoen Noot  2013  2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 30

Resultaat na belastingen  288  224

Aanpassingen voor:

- fi nanciële baten en lasten 27, 28  69  145

- belastingen 29  102  10

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures 5  -2  15

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen 26  296  278

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden  -1  -8

- handels- en overige vorderingen  40  -46

- handelsschulden en overlopende passiva  -35  31

Totaal veranderingen in werkkapitaal  4  -23

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig  -10  -14

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  747  635

Betaalde rente  -77  -100

Ontvangen rente  5  2

Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures  -  15

Betaalde (ontvangen) winstbelasting  8  -7

Totaal  -64  -90

Kasstroom uit operationele activiteiten  683  545

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 30

Investeringen in immateriële vaste activa 4  -5  -

Investeringen in materiële vaste activa 3  -570  -578

Bijdrage investeringen van derden 14  82  85

Investeringen in fi nanciële activa (deelnemingen en joint ventures)  -  -5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -493  -498

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten 30

Afgeloste kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel 
van de langlopende schulden  -6  -504

Uitgifte langlopende leningen  -  798

Afgeloste langlopende leningen  -  -329

Afgeloste uitgezette langlopende leningen  21  -

Betaalde agio op vervroegde afl ossing  -  -44

Afwikkeling interest rate swaps  -  -57

Mutaties uitgezette kortlopende deposito’s  -25  220

Afl ossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 12  -494  -

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 12  496  -

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening  -53  -24

Betaald dividend  -74  -113

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  -135  -53

Nettokasstroom  55  -6

Liquide middelen per 1 januari  100  106

Nettokasstroom  55  -6

Liquide middelen per 31 december  155  100
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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  -  -  -  3  -  -  -  3

Herwaardering voor verkoop beschikbare 
fi nanciële 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

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -  -  -  2  -  -  -  2

Herwaardering voor verkoop beschikbare 
fi nanciële activa  -  -  -  -  -4  -  -  -4

Netto-resultaat 2013  -  -  -  -  -  -  288  288

Totaalresultaat 2013  -  -  -  2  -4  -  288  286

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening na belastingen  -  -  -  -  -  -42  -  -42

Afl ossing achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening  -  -  -494  -  -  -  -  -494

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening  -  -  496  -  -  -  -  496

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

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

Per 31 december 2013  684  671  496  -  24  1.212  288  3.375
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