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Hoofdpunten 2021: veel werk verzet, record 
investeringen en financiering van aandeelhouders

Ontwikkeling 

energietransitie

Impact op 

financiering
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Resultaten 

2021

• Recordlengte aan kabels en leidingen gelegd en meer dan € 1 miljard in netten geïnvesteerd

• Netto resultaat is €242 mln.

• Negatieve vrije kasstroom gefinancierd door uitgifte converteerbare aandeelhouderslening

• Financiële positie verstrekt en off-balance CBL verplichtingen en beleggingen grotendeels afgebouwd

• Nieuw methodebesluit biedt gedeeltelijke compensatie voor lagere WACC maar houdt onvoldoende 

rekening met gevolgen energietransitie

• Downgrade credit ratings met 1 notch naar Aa3 door Moody's en A+ door S&P, beide met stabiele outlook

• Uitdaging energietransitie is groot waarbij vraag naar duurzame energie sneller toeneemt dan het aanbod

• Alliander pakt de resulterende netcongestie aan door werk te voorkomen, netten beter te benutten en meer 

werk te realiseren

• Benodigde toename in investeringen leidt tot een toename in financieringsbehoefte

• Om een betaalbare financiering op lange termijn zeker te stellen focust Alliander op kostenbesparingen en 

innovaties en gaat in gesprek met het Rijk en de ACM



In 2021 meer werk verzet dan ooit
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Financiële resultaten weerspiegelen toename in werk

634 664

-769

-639

-122 -102

257

77

2020 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Betaalde dividend en vergoeding hybrid

Financieringsbehoefte

591

725

124

134
81

51
93

104890

1.014

2020 2021

Elektriciteit gereguleerd Gas gereguleerd

Meetinrichtingen Gebouwen, IT etc

2.009

1.550

224

2.120

1.634

242

Netto omzet Bedrijfskosten Resultaat na

belastingen

2020 2021

8% stijging resultaat Resulterend in financieringsbehoefteInvesteringen boven € 1 mrd.
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Financiering door uitgifte van converteerbare 
aandeelhouderslening

Beknopte kenmerken 

Reverse converteerbare hybride leningType lening

60 jaar, tenzij eerder afgelost of geconverteerdLooptijd

Tarief wordt elke 10 jaar vastgezetRentevaste periode

Er is mogelijkheid tot uitstel rentebetaling, maar rente wordt altijd uitbetaaldCumulatieve rentebetalingen

S&P: Intermediate 50%, Moody's: noneEquity credit

1) FFO/Net debt below 16%  2) Credit rating below A flat or A2 of op Credit Watch NegativeConversievoorwaarden

15 december 2021Uitgiftedatum

€ 600 miljoenHoofdsom

2,075 % ; Marktconforme opslag van 1,975% boven 10-jaars swap rateRentevaste vergoeding

Vast te stellen bij conversie op basis van onafhankelijke waarderingConversiekoers

Achtergesteld, pari passu met bestaande hybride obligatieleningRang
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…heeft financiële positie verder versterkt
in € mln

Evenwichtig aflossingsschema1Gediversifieerde financieringsbronnen

Kapitaalmarkt programma's

• EMTN 3.000 

• ECP 1.500 

Beschikbare gecommitteerde 
kredietlijnen:

• Back-up RCF 900 

1      exclusief € 123 aan leaseverplichtingen

Eigen 

vermogen                                      

3.970 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 495 

Aandeelhoudersleningen

607 

EIB lening

300 

Euro Medium 

Term Notes

1.992 

Leaseverplichting

123 

Overig 212 

Totaal 7.699

* aandeelhouderslening
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Hoge credit én ESG ratings

A+/ A-1
stable outlook

Aa3 / P-1
stable outlook
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…en financiële ratio's verbeterd

FFO / Nettoschuldpositie NettoschuldratioSolvabiliteitRentedekking
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CBL gerelateerde off-balance investeringen en 
verplichtingen grotendeels afgebouwd
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Effect vroegtijdige beëindiging leases op gerelateerde investeringen Recente ontwikkelingen

• Vroegtijdige beëindiging 2 van de 3 lease transacties

• Omvang off-balance investeringen en verplichtingen fors afgenomen 

• Strip risk op resterende lease is beperkt tot USD 21,5 mln. (2020: USD 
71,8 mln. voor 3 leases)

• Resterende lease loopt in 2025 af
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Q3 2021 Equity Strip Risk

Q3 2021 Equity Investments

Q3 2021 Debt Investments

Q4 2021 Equity Strip Risk

Q4 2021 Equity Investments

Q4 2021 Debt Investments
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50% Nominale WACC elektriciteit

In nieuwe reguleringsperiode wordt lagere WACC ten 
dele gecompenseerd door andere maatregelen 

Maar wordt nog onvoldoende rekening gehouden met gevolgen energietransitie

Belangrijkste wijzigingen

• Actualisatie van parameters in de WACC

• Nacalculatie van rentecomponenten in WACC

• Gas:

– Overgang naar nominale WACC, 

– Beperkt degressief afschrijven en nacalculaties rondom afbouw van gasnet

• Elektriciteit:

– Overgang naar 50% nominaal WACC 

– Directe verwerking van inkoopkosten Tennet in tarieven

– Nacalculatie t.b.v. vergoeding voor bovenmatige groei van decentrale 
opwek

• Beroep ingesteld bij het CBb
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De vraag naar elektriciteit neemt toe én versnelt

Warmtepompen in nieuwbouwwoningen: 8 jaar eerder

Elektrisch vervoer: 3 jaar eerder

Industrie zet vol in op elektrificatie
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Tot 2030
+4.700 km elektriciteitskabel per jaar
(2021: 2.027 km)

Netten moeten fors uitgebreid worden

Tot 2030
+ 2.500 nieuwe transformatorhuisjes per jaar
(2021: 1.075)
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Het aantal congestiegebieden neemt fors toe

Eind 2020 Eind 2021

Beschikbare transportcapaciteit voor levering
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Grootzakelijke klanten krijgen niet altijd de gewenste 
capaciteit of aansluiting

versie 5 juni 2018

Eind 2020 Eind 2021

Beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering
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We moeten zelf ook versnellen

Inzetten op arbeidsmarkt

Werk uitbesteden met aannemerijstrategie

Slimme oplossingen voor onze netten

Samenwerken binnen en buiten de sector
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Financieringsbehoefte van Alliander neemt naar verwachting 
sterk toe in komende jaren

• Forse stijging van investeringen verwacht 

• Investeringen worden in circa 30-40 jaar afgeschreven

• Deze afschrijvingen verdienen we terug in de tarieven

• Toename in inkomsten blijft daardoor achter bij groei 

investeringen

• Lange terugverdientijden leidt tot noodzaak voorfinanciering.

2010 2015 2020 2025

Inkomsten (FFO) Investeringen

Financieringsbehoefte Lineair (Financieringsbehoefte)

Inkomsten uitgedrukt in FFO Funds From Operations. Getoonde grafiek ter illustratie.

Trend in financieringsbehoefte
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Drie knoppen om financieringsruimte te vergroten

Alliander in gesprek
met het Rijk/ACM

• Vergroten toegestane 

inkomsten (ACM) 

• Aanpassing huidig 

reguleringssysteem (EZK)

• Financiële support van de 

Nederlandse Staat

Alliander zelf aan zet

• Kostenbesparingen en vergroten 

effectiviteit

• Efficiënter gebruik infrastructuur 

door innovaties

• Extra hybride vreemd vermogen 

aantrekken uit de markt

• Financieel beleid in lijn met A 

rating profiel 

Alliander in gesprek
met aandeelhouders

• Kapitaalstorting aandeelhouders
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Indien in deze presentatie 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. Alliander N.V. houdt alle aandelen in onder andere Liander N.V., 

Qirion B.V., Firan B.V., Kenter B.V. en Alliander AG. Waar wordt gesproken over Liander refereert dit aan netbeheerder Liander N.V. en zijn 

dochterondernemingen. In deze presentatie worden de namen van de entiteiten geduid zonder de vennootschapsstructuur. Onderdelen van deze 

presentatie bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen kunnen – zonder beperking – verwachtingen bevatten ten aanzien van 

overheidsmaatregelen, waaronder regulerende maatregelen, het aandeel van Alliander of één van zijn dochterondernemingen of joint ventures in bestaande 

en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de invloed van deze verwachtingen op de operationele resultaten van Alliander.

Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan 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.

Deze presentatie is opgesteld met inachtneming van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de 

jaarrekening 2021 van Alliander N.V. die is te vinden op www.alliander.com. 

Op deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast.

Disclaimer
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