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Disclaimer

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 dochterondernemingen. 

Indien in dit bericht wordt gesproken over Endinet refereert dit aan de Endinet-groep 

waarvan netbeheerder Endinet B.V. deel uitmaakt. In dit bericht wordt met Stam 

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

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

Liandon B.V., Alliander Telecom N.V., Alliander Participaties B.V., Verlian B.V., 

Stam Heerhugowaard Holding B.V. en Alliander AG.

Deze publicatie is opgesteld met inachtneming van de grondslagen voor waardering 

en resultaatbepaling die zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening 2010 

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

Op dit bericht is geen accountantscontrole toegepast.
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profiel

Alliander
Alliander is een netwerkbedrijf in de energiesector en 

beheerder van transportnetwerken voor elektriciteit en 

gas in ongeveer eenderde van Nederland en telt bijna 

7000 medewerkers. 

Allianders dochterondernemingen Liander en 

Endinet voeren het beheer over de regionale gas- en 

elektriciteitsnetwerken in Gelderland, Friesland, 

Noord- Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland 

en Noord- Brabant. Liander en Endinet zorgen voor de 

aansluiting van ongeveer 3,3 miljoen klanten op de 

energie-infrastructuur en voor het transport naar 

die klanten van elektriciteit en gas. Allianders 

dochteronderneming Liandon levert diensten op 

het  gebied van aanleg en onderhoud van complexe 

energie-infrastructuren. 

Alliander wil op betrokken en betrouwbare wijze 

uitvoering geven aan zijn maatschappelijke taken. 

Belangrijk uitgangspunt is het realiseren van 

evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, 

medewerkers, aandeelhouders en andere vermogens-

verschaffers, milieu en maatschappij. Alliander is zich 

bij zijn handelen te allen tijde bewust van het belang 

van energie voor zijn klanten en voor de samenleving. 

Verder heeft Alliander een belangrijke rol in het mogelijk 

maken van verdere verduurzaming van de Nederlandse 

energievoorziening. De toename van duurzame, meer 

decentrale energieopwekking stelt eisen aan de energie-

infrastructuur en betekent een uitdaging voor 

netwerkbedrijven. Alliander ziet het als zijn taak, 

samen met andere partijen, die verduurzaming te 

faciliteren tegen acceptabele maatschappelijke kosten. 

De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de 

provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland 

en de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn de 

provincie  Flevoland en diverse gemeenten in 

de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland 

en Zuid-Holland aandeelhouder.
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kerncijfers

Financiële kerncijfers

€ miljoen tenzij anders vermeld 2011 2010 1

Netto-omzet 1.586 1.432

Overige baten 109 93

Bedrijfskosten 1.297 1.188

Bedrijfsresultaat 398 337

Resultaat na belastingen 251 222

Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 398 337

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties 228 174

Investeringen in materiële vaste activa 475 368

Kasstroom uit operationele activiteiten 527 508

31 december 2011 31 december 2010 1

Totaal activa 7.318 7.400

Totaal eigen vermogen 3.079 2.906

Nettoschuldpositie 1.593 1.632

ROIC 7,2 6,9

Overige kerncijfers

Ratio’s conform fi nancieel beleid Norm 31 december 2011 31 december 2010 1

FFO / nettoschuldpositie > 20% 34,1% 32,7%

Rentedekking > 3,5 5,8 5,5

Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen) < 60% 37,0% 39,3%

Solvabiliteit > 30% 47,5% 44,3%

Medewerkers

Aantal eigen en ingehuurde medewerkers (in FTE) 6.647 6.044

Klanten

Klanttevredenheid consumentenmarkt 92% 91%

Klanttevredenheid zakelijke markt 89% 87%

Uitvalduur elektriciteit (in minuten) 20,4 31,2

1  De cijfers over 2010 zijn aangepast in verband met een wijziging in presentatie waarbij alle fair value mutaties op financiële instrumenten vanaf 2011 worden 
verantwoord in de financiële baten en lasten.
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ontwikkelingen 2011
Overzicht belangrijkste gebeurtenissen

Duurzame energievoorziening steeds dichterbij
De energiewereld is ingrijpend aan het veranderen. 

Alliander bereidt zijn netten voor op verdere duurzame 

ontwikkelingen. In 2011 is het besluit genomen om tot 

en met 2018 jaarlijks € 15 miljoen te investeren in de 

digitalisering van circa 300 verdeelstations. Hierdoor 

krijgt Liander onder meer beter inzicht in de kwaliteit 

van de spanning op de netten. Dat is nodig als steeds 

meer klanten zelf stroom gaan opwekken en aan het net 

gaan terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen of 

windmolens. In 2011 zijn 29 van deze belangrijke 

knooppunten van dit nieuwe digitale systeem voorzien. 

Ook start in 2012 de kleinschalige uitrol van de slimme 

meter in Nederland. Slimme meters worden dan 

aangeboden in nieuwbouw, bij renovatie en reguliere 

vervanging en op aanvraag van individuele klanten. 

Alliander heeft zich hierop in 2011 uitgebreid voorbereid.

Invoering Centraal Aansluitregister
In het tweede halfjaar 2011 is met succes het Centraal 

Aansluitingenregister (C-AR) ingevoerd. Het C-AR is een 

project van alle netbeheerders in Nederland. Met het 

C-AR bundelen de netbeheerders hun aansluitingen-

registers in één gezamenlijk Centraal Aansluitingen-

register. Hiermee kan een klant snel switchen van 

energieleverancier en is het proces efficiënter ingericht. 

Liander heeft het C-AR in september 2011 als eerste 

netbeheerder in gebruik genomen.

Landelijk netwerk snellaadpunten
Alliander nam in 2011 deel aan een nieuw initiatief 

voor een landelijk netwerk van snellaadpunten voor 

elektrische auto’s. Bij een snellaadpunt kan een auto 

binnen een half uur worden opgeladen, waar dat bij een 

gewoon laadpunt 6 tot 8 uur duurt. Alliander vergroent 

ook zijn eigen wagenpark: eind 2011 heeft het circa 

40 elektrische auto’s in gebruik en is daarmee een van de 

grootste wagenparkbeheerders van elektrische auto’s in 

Nederland. Verder krijgt Liander steeds meer aanvragen 

voor het invoeden van groen gas in het gasnet. Groen gas 

is biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit. In 2011 

is in Hoofddorp een eerste invoedpunt op het net van 

Liander geopend. Het groene gas dat hier wordt gemaakt, 

komt geheel uit gft-afval.

Gasexplosie in Arnhem
In november 2011 vond een ingrijpende gasexplosie 

plaats in een woonhuis in Arnhem. Hierbij raakte twee 

bewoners gewond, waarvan één ernstig. Alliander 

betreurt dit zeer. Alliander bleef betrokken bij de 

bewoners in de buurt. Uit voorzorg zijn alle overige 

woningen in de buurt gecontroleerd op gaslucht en 

lekkages. Om de toedracht te achterhalen wordt 

onderzoek gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) en KIWA Gastec in opdracht van Netbeheer 

Nederland. Ook doet Alliander intern onderzoek om de 

oorzaak te achterhalen en hier lering uit te trekken voor 

de toekomst.

Klant

Klanttevredenheid
De klanttevredenheid bij consumenten is ten opzichte 

van de score eind 2010 gestegen naar 92%; bij de zakelijke 

markt is de score gestegen naar 89%. De klant-

tevredenheid blijft hiermee op een stabiel hoog niveau.

In 2011 heeft Alliander zich gecommitteerd aan het 

programma Blok voor Blok, het besparingsinitiatief van 

de overheid. Dit programma is gericht op het behalen van 

minimaal 30% energiebesparing in woningen. Liander 

participeert in projecten om duizenden woningen 

energiezuiniger te maken.

Uitvalduur
Het via een betrouwbaar netwerk borgen van een 

continue distributie van energie naar onze klanten is 

onze belangrijkste taak. De leveringsbetrouwbaarheid 

van elektriciteit komt naar voren in de zogenaamde 

uitvalduur. De uitvalduur geeft in minuten weer de 

gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied 

in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. 

Ten opzichte van 2010 is de uitvalduur  in 2011 gedaald 

van 31,2 minuten naar 20,4 minuten. Deze daling is een 

belangrijk resultaat van een verbeterprogramma gericht 

op het verminderen van de uitvalduur. Het programma 

richt zich onder meer op:

 -  Grootschalige uitrol van GSM-verklikkers in de 

belangrijkste risicopunten in ons distributienetwerk. 

Deze verklikkers helpen te bepalen waar de storing 

precies zit en ‘bellen automatisch in’ op het moment 

van een storing. Hierdoor kan de bedrijfsvoerder de 

monteur gerichter aansturen en kan een storing 

sneller worden opgelost;
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 -  Het pro-actief bezoeken van graafwerkzaamheden 

in de middenspanning. Grondroerders zijn een 

belangrijke veroorzaker van leveringsonderbrekingen. 

Uit analyses blijkt dat graafschades aan midden-

spanningskabels de grootste impact hebben op 

het aantal storingen;

- Optimalisatie van het onderhoudsproces.

Medewerker
Ten opzichte van ultimo 2010 is het aantal eigen en 

ingehuurde medewerkers per saldo toegenomen 

met 603 FTE naar 6.647 FTE. De stijging bestaat uit 

een toename van het aantal FTE bij onze uitvoerings-

organisatie, veroorzaakt door het hogere investerings- 

en onderhoudsniveau.

Alliander vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt 

om deel te nemen aan het arbeidsproces. Als langdurig 

werkloze kan het lastig zijn een plek te vinden op de 

arbeidsmarkt. Met het project Step2Work biedt Alliander 

deelnemers een erkende vakopleiding en relevante 

werkervaring. In 2011 zijn middels dit project 

74 werkervaringsplaatsen gerealiseerd.

financiële resultaten 
2011 
Algemeen
Het resultaat na belastingen over 2011 bedraagt 

€ 251 miljoen (2010: € 222 miljoen). Het resultaat na 

belastingen exclusief bijzondere posten en fair value 

mutaties bedraagt € 228 miljoen (2010: € 174 miljoen). 

Deze stijging met € 54 miljoen is voornamelijk het gevolg 

van hogere gereguleerde netto-omzet door hogere, door 

de Energiekamer vastgestelde, gereguleerde tarieven en 

de consolidatie vanaf 1 juli 2010 van Endinet. Deels is 

deze stijging gecompenseerd door hogere afschrijvingen 

op de netten.

De kasstroom uit operationele activiteiten en de 

solvabiliteit zijn gestegen. De nettoschuldpositie is 

licht gedaald.

De totale activa zijn gedaald met € 82 miljoen, onder 

andere door het inkopen van eigen obligaties met 

beschikbare liquide middelen.

Winst- en verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten over 2011 zijn ten opzichte van 

2010 gestegen met € 170 miljoen naar € 1.695 miljoen. 

Deze stijging is in belangrijke mate veroorzaakt door een 

hogere gereguleerde omzet (€ 88 miljoen) als gevolg van 

hogere gereguleerde tarieven en de consolidatie van de 

netto-omzet van Endinet vanaf 1 juli 2010 (€ 54 miljoen).

Bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten over 2011 zijn uitgekomen op 

€ 1.297 miljoen (2010: € 1.188 miljoen). De stijging van 

€ 109 miljoen ten opzichte van 2010 is vooral 

veroorzaakt door: 

 -  de consolidatie van de bedrijfskosten van Endinet 

(totaal € 40 miljoen, inclusief afschrijvingen van 

€ 17 miljoen); 

 -  hogere afschrijvingen door een hoger 

investeringsniveau en door een wijziging in de 

gebruiksduur van transportnetwerken, totaal 

€ 54 miljoen.

De stijging van de bedrijfskosten is deels gecompenseerd 

door een daling van de kosten van overhead en ICT.

Financiële baten en lasten
In 2011 komen de financiële baten en lasten per saldo 

uit op een last van € 176 miljoen (2010: € 115 miljoen). 

De stijging van € 61 miljoen is met name veroorzaakt 

door fair value mutaties in 2011 (€ 35 miljoen) en kosten 

in verband met het inkopen van eigen obligaties 

(€ 30 miljoen), hetgeen deels is gecompenseerd door 

lagere netto reguliere rentelasten (€ 7 miljoen).

Belastingen
De post belastingen in 2011 van per saldo een bate van 

€ 34 miljoen bestaat onder meer uit éénmalige posten, 

waaronder een opwaardering van de acute belasting-

latentie en de afhandeling van de aangiften 

op voorgaande jaren.

Resultaat segmenten
Het bedrijfsresultaat van het segment Netbeheer Liander 

steeg in 2011 met € 26 miljoen naar € 368 miljoen, vooral 

als gevolg van een stijging van de tarieven. Het segment 

Netwerkbedrijf Endinet heeft in 2011 een bedrijfs-

resultaat behaald van € 26 miljoen. Endinet is per 

1 juli 2010 door Alliander overgenomen, zodat over 

het eerste halfjaar 2010 geen vergelijkende cijfers 

beschikbaar zijn. Bij het segment Overig (het geheel 

van alle overige activiteiten inclusief de staven en 

service-units) bedroeg het bedrijfsresultaat € 4 miljoen 

(2010: minus € 24 miljoen), met name als gevolg van 

de eerder genoemde operationele besparingen.
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Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten
In 2011 is de kasstroom uit operationele activiteiten 

uitgekomen op € 527 miljoen (2010: € 508 miljoen). 

De toename van € 19 miljoen is met name veroorzaakt 

door een hoger netto resultaat na belastingen.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De investeringen in materiële vaste activa in 2011 

bedroegen € 475 miljoen (2010: € 368 miljoen). 

De stijging van € 107 miljoen is met name het gevolg 

van hogere investeringen in de transportnetten in 

verband met een hoger gepland vervangingsniveau, 

alsmede investeringen ten behoeve van de digitalisering 

van de netten.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg over 

2011 een uitstroom van € 524 miljoen ten opzichte van 

een uitstroom van € 118 miljoen in 2010. Het verschil 

wordt met name veroorzaakt door het inkopen van 

eigen obligaties (€ 250 miljoen) en een mutatie in het 

uitzetten van liquide middelen in kortlopende deposito’s. 

De  inkoop van eigen obligaties is vooral ingegeven door 

de overweging efficiënter gebruik te maken van de 

beschikbare kasmiddelen.

Financiering en 
kredietwaardigheid
Financieel beleid
Het financieel beleid van Alliander richt zich op een 

balans tussen bescherming van obligatiehouders en 

andere verschaffers van vreemd vermogen en een 

adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de 

flexibiliteit om te kunnen investeren en de onderneming 

te laten groeien. Het financiële kader waarbinnen 

Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals 

opgenomen in de kerncijfers. Per 31 december 2011 

voldoen alle ratio’s ruim aan de gestelde norm en zijn, 

behoudens de rentedekking, verbeterd ten opzichte van 

ultimo 2010.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn 

het zorg dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, 

het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten 

en het aanhouden van voldoende liquide middelen. 

Met het opereren binnen het financiële kader en de 

algemene uitgangspunten wordt een solide A rating 

profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie
De nettoschuldpositie per 31 december 2011 bedraagt 

op basis van het financieel beleid van Alliander 

€ 1.593 miljoen ten opzichte van een nettoschuldpositie 

van € 1.632 miljoen per 31 december 2010. 

Reconciliatie nettoschuldpositie 

€ miljoen 31 december 2011 31 december 2010 1

Langlopende fi nanciële verplichtingen 1.422 2.152

Kortlopende fi nanciële verplichtingen 509 32

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leases 133 128

Brutoschuldpositie 2.064 2.312

Liquide middelen 106 501

Langlopende fi nanciële activa 130 123

Rentedragende vorderingen op derden 38 40

Kortlopende fi nanciële activa 295 125

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border 
leases 149 138

Totaal liquide middelen en beleggingen 718 927

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS) 1.346 1.385

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 247 247

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander 1.593 1.632

1  Vanaf 2011 zijn de rentedragende vorderingen op derden opgenomen in de nettoschuldpositie. De cijfers over 2010 zijn hieromtrent voor vergelijkingsdoeleinden 
aangepast.
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Financiering
Ultimo december 2011 heeft Alliander de beschikking 

over een Revolving Credit Facility (RCF) met een 

totaalbedrag van € 600 miljoen. Op 15 juli 2011 is de 

RCF verlengd van maart 2015 tot 15 juli 2016 met de 

mogelijkheid tot verlenging in 2012 en 2013 met telkens 

een jaar.

Daarnaast heeft Alliander een EMTN-programma van 

€ 3 miljard. Ultimo 2010 was voor € 2,05 miljard aan 

obligaties uitgegeven. In november 2011 heeft Alliander 

€ 250 miljoen op dit programma ingekocht, waardoor 

per 31 december 2011 voor € 1,8 miljard aan obligaties 

uitstaan. Voorts bestaat een ECP-programma van 

€ 1,5 miljard. Zowel onder de RCF als het ECP-

programma is per 31 december 2011, evenals per 

31 december 2010, niet getrokken.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 >2020

440

509

590

55

66

306

Aflossingsschema rentedragende leningen
€ miljoen

55

Kredietwaardigheid
In 2011 heeft Standard & Poor’s de credit rating van 

Alliander opgewaardeerd van A/A-1 (Stable outlook) 

naar A+/A-1 (Positive outlook). Moody’s rating bleef 

in 2011 ongewijzigd op Aa3/P-1 (Stable outlook).

Cross border lease contracten
Ultimo december 2011 bedraagt het maximale ‘strip 

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

zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie 

mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen 

vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden 

deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor 

alle transacties tezamen $ 450 miljoen (ultimo 2010: 

$ 601 miljoen). Deze daling is met name het gevolg 

van lagere rentes. Ter dekking van het equity-deel 

van het strip risk, ultimo december 2011 $ 268 

miljoen (ultimo 2010: $ 465 miljoen), zijn door 

Alliander in een aantal transacties ten behoeve van 

de betrokken investeerders zekerheden in de vorm 

van letters of credit afgegeven ter hoogte van 

$ 103 miljoen (ultimo 2010: $ 222 miljoen). Het aantal 

en de hoogte van de af te geven letters of credit is 

mede afhankelijk van de credit rating van Alliander. 

De totale netto boekwaarde van de in cross border 

leases ondergebrachte activa bedraagt ultimo 2011 

€ 1,2 miljard (ultimo 2010 € 1,2 miljard). In verband met 

de transacties staat ultimo 2011 in deposito bij meerdere 

financiële instellingen, dan wel is belegd in waarde-

papieren, een totaalbedrag van $ 4.0 miljard (ultimo 

2010: $ 3,8 miljard).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het 

overgrote deel van de beleggingen en de daarbij 

behorende verplichtingen, worden deze niet als activa 

en passiva van Alliander beschouwd en zijn de 

desbetreffende bedragen niet opgenomen in de 

geconsolideerde cijfers van Alliander. De beleggingen 

waarover Alliander wel beschikkingsmacht heeft, zijn 

verantwoord onder de financiële activa. De aan deze 

beleggingen gerelateerde leaseverplichtingen zijn 

opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van 

financiële leases.

Overig
De uitstaande niet uit de balans blijkende verplichtingen 

met betrekking tot materiële vaste activa bedragen per 

31 december 2011 € 80 miljoen (ultimo 2010: 

€ 56 miljoen).

Er is ten opzichte van de situatie ultimo 2010 een 

wijziging opgetreden in de voorwaardelijke activa 

en verplichtingen. In verband met het verkrijgen van 

een aantal concessies in Duitsland zal Alliander A.G. 

mogelijk op termijn een aantal netten verwerven voor 

een totaalbedrag van circa € 70 miljoen.

Ten aanzien van de reëlewaardehiërarchie van onze 

financiële instrumenten, gewaardeerd op reële waarde, 

hebben geen overdrachten tussen de niveaus 

plaatsgevonden.

Gebeurtenissen na balansdatum
Alliander heeft een aandeel van 25% in KEMA N.V. 

In december 2011 is overeenstemming bereikt over de 

verkoop door bijna alle overige aandeelhouders van hun 

aandelen aan het Noorse DNV. Alliander heeft afspraken 

met DNV gemaakt waardoor het op termijn mogelijk is 

dat Alliander haar belang in KEMA kan afstoten. 

Per 1 januari 2012 heeft de groepsonderneming Endinet 

haar activiteiten op het gebied van openbare verlichting 

overgedragen aan de joint venture Ziut B.V.

Alliander heeft per 1 januari 2012 een aandeel genomen 

van 21,25 % in The New Motion. Dit bedrijf ontwikkelt 

laadproducten voor elektrische auto’s die gemakkelijk, 

slim en overal geplaatst kunnen worden. Het 

investeringsbedrag bedraagt € 1.7 miljoen.
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financiële overzichten 2011

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen 2011 2010 1

Netto-omzet   1.586   1.432

Overige baten   109   93

Totaal bedrijfsopbrengsten   1.695   1.525

Bedrijfskosten

Kosten van inkoop en uitbesteed werk  -450  -427

Personeelskosten  -385  -355

Externe personeelskosten  -109  -102

Overige bedrijfskosten  -193  -187

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten  -1.137  -1.071

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa  -312  -241
Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in 
uitvoering   152   124

Totaal bedrijfskosten  -1.297  -1.188

Bedrijfsresultaat   398   337

Financiële baten   29   32

Financiële lasten  -205  -147

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures  -5   8

Resultaat voor belastingen   217   230

Belastingen   34  -8

Resultaat na belastingen   251   222

1  De cijfers over 2010 zijn aangepast in verband met een wijziging in presentatie waarbij alle fair value mutaties op financiële instrumenten vanaf 2011 worden 
verantwoord in de financiële baten en lasten.
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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

2011 2010 1 2011 2010 2011 2010

Netto-omzet 1.586 1.432  -  - 1.586 1.432

Overige baten 109 93  -  - 109 93
Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele 
kosten -1.137 -1.071  -  - -1.137 -1.071

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -312 -241  -  - -312 -241

Geactiveerde eigen productie 152 124  -  - 152 124

Bedrijfsresultaat (EBIT) 398 337  -  - 398 337

Financieringsbaten/(lasten) -176 -115 -75  - -101 -115

Resultaat deelnemingen en joint ventures -5 8 -12  - 7 8

Resultaat voor belastingen 217 230 -87  - 304 230

Belastingen 34 -8 110 48 -76 -56

Resultaat na belastingen 251 222 23 48 228 174

1  De cijfers over 2010 zijn aangepast in verband met een wijziging in presentatie waarbij alle fair value mutaties op financiële instrumenten vanaf 2011 worden verantwoord 
in de financiële baten en lasten. 

toelichting 
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.

Financiële baten/(lasten)
(2011: € 75 miljoen last, 2010: nihil)

De bijzondere posten in 2011 hebben met name 

betrekking op de additionele kosten (€ 30 miljoen) voor 

de inkoop van € 250 miljoen eigen obligaties in november 

2011, het niet langer onder IFRS toepassen van hedge 

accounting op de pre hedge inzake EMTN (€ 39 miljoen 

last) alsmede een last samenhangend met cross border 

leases, waaronder kosten van de herwaardering van een 

aan een cross border leaseconstructie gerelateerde 

belegging en het vormen van een voorziening in dit kader 

(€ 5 miljoen).

Resultaat deelnemingen en joint ventures
(2011: € 12 miljoen last, 2010: nihil)

In het resultaat 2011 is begrepen een bijzondere 

waardevermindering van € 12 miljoen als gevolg van 

aanpassingen van geprognosticeerde resultaten op 

de middellange termijn.

Belastingen
(2011: € 110 miljoen bate, 2010: € 48 miljoen bate)

De bijzondere bate van € 110 miljoen heeft betrekking 

op een aanpassing van de geprognosticeerde resultaten 

op lange termijn met een positief effect op de 

belastinglatentie, de afhandeling van de aangiften 

vennootschapsbelasting over voorgaande jaren alsmede 

het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value 

mutaties over 2011.

In 2010 is een bijzondere bate verantwoord die het 

gevolg is van een positief effect op de belastinglatentie 

door een aanpassing van de geprognosticeerde 

resultaten voor de lange termijn. Dit is deels 

gecompenseerd door een aanpassing van de 

belastinglatentie vanwege de verlaging van het 

belastingtarief voor de vennoot schapsbelasting van 

25,5% naar 25% vanaf 2011.
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Geconsolideerde balans   

€ miljoen 2011 2010

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa   5.575   5.402

Immateriële vaste activa   320   320

Investeringen in deelnemingen en joint ventures   54   57

Voor verkoop beschikbare fi nanciële activa   279   261

Overige fi nanciële activa   38   40

Latente belastingvorderingen   346   368

  6.612   6.448

Vlottende activa

Voorraden   28   27

Handels- en overige vorderingen   277   279

Derivaten  -   1

Belastingvorderingen  -   19

Overige fi nanciële activa   295   125

Liquide middelen   106   501

  706   952

Totaal activa   7.318   7.400

Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen 

Aandelenkapitaal   684   684

Agioreserve   671   671

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening   494   494

Hedge-reserve  -5  -12

Herwaarderingsreserve  -  -7

Overige reserves   984   854

Resultaat boekjaar   251   222

Totaal eigen vermogen   3.079   2.906

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen   1.422   2.152

Derivaten   120   95

Verplichtingen uit hoofde van fi nanciële leases   133   128

Vooruitontvangen opbrengsten   1.505   1.474

Latente belastingverplichtingen  -   1

Voorzieningen voor personeelsbeloningen   55   63

Overige voorzieningen   29   52

  3.264   3.965

Kortlopende verplichtingen

Handelsschulden en overige te betalen posten   93   99

Belastingverplichtingen   59   67

Rentedragende verplichtingen   509   32

Derivaten   49   7

Voorzieningen voor personeelsbeloningen   58   56

Overlopende passiva   207   268

  975   529

Totaal verplichtingen   4.239   4.494

Totaal eigen vermogen en verplichtingen   7.318   7.400
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht   

€ miljoen 2011 2010 1

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen   251   222

Aanpassingen voor:

- fi nanciële baten en lasten   176   115

- belastingen  -34   8

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures   5  -8

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   255   200

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden  -1  -3

- handels- en overige vorderingen   2   58

- handelsschulden en overlopende passiva  -73  -44

Totaal veranderingen in werkkapitaal  -72   11

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig   72   45

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   653   593

Betaalde rente  -149  -132

Ontvangen rente   15   26

Ontvangen dividend deelnemingen en joint ventures   1   5

Ontvangen winstbelasting   7   16

Totaal  -126  -85

Kasstroom uit operationele activiteiten   527   508

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Acquisities, onder aftrek van aangekochte liquide middelen  -  -56

Investeringen in materiële vaste activa  -475  -368

Bijdrage investeringen van derden   81   87

Investeringen in fi nanciële activa (deelnemingen en joint ventures)  -4  -3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -398  -340

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
Mutatie kortlopende rentedragende schulden en kortlopend deel van de langlopende 
schulden  -23  -74

Uitgifte langlopende leningen   23   24

Afgeloste langlopende leningen  -259  -684

Mutaties uitgezette kortlopende deposito’s  -170   176

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening  -   494

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende obligatielening  -15  -

Betaald dividend  -80  -54

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -524  -118

Nettokasstroom  -395   50

Liquide middelen per 1 januari   501   451

Nettokasstroom  -395   50

Liquide middelen per 31 december   106   501

1  De cijfers over 2010 zijn aangepast in verband met een wijziging in presentatie waarbij alle fair value mutaties op financiële instrumenten vanaf 2011 worden verantwoord 
in de financiële baten en lasten.
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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 2010   684   671  -  -8  -10   596   312   2.245

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -  -  -  -4  -  -  -  -4
Herwaardering voor verkoop beschikbare 
fi nanciële activa  -  -  -  -   3  -  -   3

Nettoresultaat 2010  -  -  -  -  -  -   222   222

Totaal resultaat 2010  -  -  -  -4   3  -   222   221

Aangetrokken achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening  -  -   494  -  -  -  -   494

Dividend 2009  -  -  -  -  -  -  -54  -54

Bestemming resultaat 2009  -  -  -  -  -   258  -258  -

Per 31 december 2010   684   671   494  -12  -7   854   222   2.906

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen  -  -  -  -22  -  -  -  -22
Herwaardering voor verkoop beschikbare 
fi nanciële activa  -  -  -  -   7  -  -   7

Nettoresultaat 2011  -  -  -  -  -  -   251   251

Totaal resultaat 2011  -  -  -  -22   7  -   251   236

Couponrente achtergestelde eeuwigdurende 
obligatielening na belastingen  -  -  -  -  -  -12  -  -12

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

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

Beëindigen hedgerelatie  -  -  -   29  -  -  -   29

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

Primaire segmentatie

Netbeheer
Liander

Netwerkbedrijf
Endinet Overig Eliminaties Totaal

€ miljoen 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Bedrijfsopbrengsten

Externe opbrengsten 1.433 1.305 114 64 148 156  -  - 1.695 1.525

Interne opbrengsten 11 11  -  - 284 262 -295 -273  -  -

Totaal bedrijfsopbrengsten 1.444 1.316 114 64 432 418 -295 -273 1.695 1.525

Bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten 1.076 974 88 45 428 442 -295 -273 1.297 1.188

Bedrijfsresultaat 368 342 26 19 4 -24  -  - 398 337

Totaal activa 5.840 5.698 534 598 3.799 3.707 -2.855 -2.603 7.318 7.400
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