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Kredietprofiel Alliander
Grootste
netwerkbedrijf in
Nederland

• Grootste netwerkbedrijf in Nederland
• 3,1 miljoen elektriciteits- en 2,5 miljoen gasaansluitigen
• Natuurlijk monopolie in verzorgingsgebieden

Publieke
aandeelhouders

• Stabiele aandeelhoudersbasis met 100% van aandelen in handen van provincies en gemeenten
• Geografische overlap aandeelhouders en servicegebieden
• Privatisering wettelijk niet toegestaan

Stabiel en
constructief
reguleringskader

•
•
•
•

Stabiele
kasstromen

Laag risicoprofiel door stabiele gereguleerde omgeving
Duidelijke gedefinieerde, stabiele en constructieve reguleringskaders met 5-jaars reguleringsperiode
De sector wordt in staat gesteld in de tijd alle sectorkosten terug te verdienen
Huidige reguleringsperiode is net begonnen waardoor goed inzicht in toekomstige kasstromen

• 85% gereguleerde inkomsten uit regionale distributie van elektriciteit en gas
• Overige 15% van inkomsten grotendeels afkomstig uit dienstverlening aan klanten met gereguleerde
activiteiten

Robuuste
kapitaalstructuur

•
•
•
•
•

Operationele
expertise

• Betrouwbare netten van hoge kwaliteit met een van de laagste uitvalduur in Europa
• Investeringsprogramma gericht op behoud kwaliteit netten
• Aanbieding van slimme meter volgens planning

Koploper in
duurzaamheid

Robuust financieel profiel met duidelijk en stringent financieel beleid
Financiële ratio’s ruim binnen de gestelde kaders
Bewezen commitment om aan financiële kaders te voldoen
Sterke liquiditeitspositie met omvangrijke en gecommitteerde kredietfaciliteiten
Huidige credit ratings van AA2/P-1/stable outlook van Moody’s en AA-/A-1+/stable outlook van S&P

• Hoogste oekom duurzaamheidsrating onder Europese netwerk bedrijven op niveau Prime B+
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Hoofdpunten 2017 – heden
Financiële
resultaten
en positie

• Resultaat na belasting gedaald naar € 203 mln. (2016: € 282 mln., inclusief eenmalige bate verkoop
Endinet € 176 mln.); Exclusief bijzondere baten en lasten is resultaat na belasting gestegen ten
opzichte van 2016 met € 74 mln.

• Omzet is gestegen naar € 1.697 mln. (2016: € 1.584 mln.) door verrekening in tarieven van
precariokosten voorgaande jaren

•
•
•
•

Ontwikkelingen
Regulering

Strategische
ontwikkelingen

Operationele
ontwikkelingen

Bedrijfskosten zijn met € 1.535 mln. licht hoger (2016: € 1.516 mln.)
Door slimme meter uitrol blijft investeringsniveau komende jaren hoog
Herfinanciering € 500 mln. eeuwigdurende achtergestelde lening met 1,625% couponrente (jan-18)
Nieuwe € 300 mln. EIB lening met looptijd tot 2031 en 1,4% rente (jul-17)

• Status behandeling wetsvoorstellen in parlement
– Voortgang energietransitie in behandeling, waaronder beperking aansluitplicht gas
– Afschaffing precarioheffing per 2022 goedgekeurd
•
•
•
•

Ingrid Thijssen nieuwe CEO

•
•
•
•
•

Start warmtetransitie aanpak met gemeenten

Gesprekken over energietransitie met gemeenten afgerond
Verkoopproces Allego gestart
Sectorconsolidatie in grote lijnen afgerond

Realiseren van werkpakket is uitdaging door tekort aan technici

Voortgang aanbieding slimme meter op schema
Uitrol glasvezel en mobiele (CDMA) netwerk afgerond
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit gedaald naar 21 minuten (2016: 23,3)
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Bedrijfsprofiel
Verzorgingsgebiedengebieden

• Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in NL
• Distribueert elektriciteit en gas naar meer dan 3 miljoen klanten
• Uitvalduur behoort tot de laagste in Europa (2017: 21 minuten)
• Omzet € 1,7 mld. waarvan >85% gereguleerd
• Vaste activa € 7 mld.
• Jaarlijkse investeringen circa € 600-700 mln.
• S&P en Moody’s credit ratings op AA-/Aa2 niveau met ‘stable outlook’

Netwerk

Aantal klantaansluitingen

Omvang
van
netwerk

Getransporteerde
volumes

Elektriciteit

3.135.000

90.000 km

29.960 GWh

Gas

2.520.000

42.000 km

6.228 mln m3

Alliander aandeelhouders: provincies & gemeenten

• CO2 uitstoot van 632kton (afgelopen 12 maanden)

• Alliander is in eigendom van Nederlandse provincies en gemeenten
• Provincie Gelderland is de grootste aandeelhouder met 45%

Overig
24%

Gelderland
45%

• De 4 grootste aandeelhouders hebben gezamenlijk 76% van de aandelen
• Privatiseringsverbod

Amsterdam
9%

Noord-Holland
9%
Friesland
13%
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Klimaatdoelstellingen Parijs halen:
Grofweg 3 dingen doen
Belangrijkste initiatieven
Alle huizen en gebouwen
energielabel B

Verwarmen zonder aardgas
(warmte-netten, biogas,
elektrificatie)

1. Energie besparen

2. Switchen van energiesoort
Alle auto’s
elektrisch

3. Elektriciteit duurzaam
opwekken
Bron: McKinsey, Alliander
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Windmolens op 10%
van continentale plat

Zonnepanelen
op alle daken
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Missie en strategie
Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf
en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang
heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie

Klantkeuzes
ondersteunen

Alliander resultaten 2017

Investeren in
nieuwe open
netten

Digitaliseren
van netten

Excellent
netbeheer
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Aanpak warmtetransitie op lokaal
niveau…
Wat zien we?
Nederland wil uiterlijk in 2050 een samenleving zonder schadelijke CO2-uitstoot:

• Alle circa 1.000 wijken binnen de 145 gemeentes in onze verzorgingsgebieden
van Alliander moeten afscheid nemen van aardgas

•
•
•
•

Deze warmtetransitie vindt plaats op lokaal niveau
Grote impact op wonen, wijken, vastgoed en infrastructuur
Verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen
Te veel individuele keuzes staan de beste collectieve oplossing in de weg

Actief samenwerken
• Alliander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties,
bewoners en andere belanghebbenden over hoe de omschakeling zo goed
mogelijk kan plaatsvinden en welke keuzes gewenst zijn voor de maatschappij.

• Rondgang RvB Alliander langs gemeenten en provincies in ons
verzorgingsgebied

• Aardgas in gebouwde omgeving slim uitfaseren door afstemmen planningen
(stedelijk programmeren)

• Inzicht bieden in lokaal best passende nieuwe warmteoplossingen

Alliander resultaten 2017
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…tegen de laagst mogelijke
maatschappelijke kosten
1

De warmtetransitie faciliteren
door het efficiënt uitfaseren
van aardgas daar waar
duurzame alternatieven zijn

2

Faciliteren van de toepassing
van duurzame gassen en van

Maatschappelijke kosten
minimaliseren door het op
elkaar afstemmen van de
warmtetransitie en
vervangingsnoodzaak

Maximaliseren
groen gas
invoeding

nieuwe functies voor de

De verandering in warmtevoorziening laten verlopen
met maximaal klantgemak

Infrastructuur
(door)ontwikkelen
voor duurzame
gassen

Creëren infrastructurele
mogelijkheden om
flexibiliteit in de energievoorziening mogelijk te
maken

Verbeteren
van inzicht in
de restlevensduur van
componenten

Verbeteren van
Inzicht in
netbenutting
om beheers- en
investeringskosten
te minimaliseren

gasnetten

3

Economisch en effectief
beheren van blijvende
Gasnetten

4

Voorbereiden op de rol

van beheerder van publieke
warmtenetten.
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Innovatie van
producten en
technieken om
beheers- en
vervangingskosten
te minimaliseren

Capabilities voor
warmtenetbeheer
ontwikkelen

AGE

Bewustzijn in de markt
creëren dat Liander een
optimale beheerder van
warmtenetten is
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Voortgang energietransitie in onze regio
Ontwikkeling decentrale productiecapaciteit

• Capaciteit windenergie: 1.295 MW
• Geen groei over afgelopen 4 kwartalen

• Capaciteit WKK: 1.108 MW
• Geen groei over afgelopen 4 kwartalen

• Capaciteit zonne-energie: 873 MW
• 34% groei over afgelopen 4 kwartalen

Totaal getransporteerde volumes
2017 in onze regio
Elektriciteit 29.960 GWh per jaar
82.082 MWh per dag

Gas

6.228 mln. m3

Capaciteit zonne-energie groeit
flink in onze regio, wind en WKK
stabiel, impact vooralsnog beperkt
• Omvang nog zeer beperkt
• In 2017 bedroeg totale groen gas invoeding op
•

gasnetten circa 30 miljoen m3 (in figuur staan
kwartaalvolumes)
56% groei over afgelopen 4 kwartalen

• 3.574 publieke laadpalen in onze regio
• 21% groei over afgelopen 4 kwartalen
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Voortgang energietransitie in onze regio
Ontwikkeling decentrale invoeding elektriciteit

• Totaal aan decentrale invoeding op onze elektriciteitsnetten
bedraagt circa 8-10% en laat jaarlijkse groei zien
• Windenergie levert de grootste bijdrage met circa ¾ van
het totaal

• Aandeel van de maandelijkse decentrale invoeding in
het totaal getransporteerde elektriciteitsvolume varieert
tussen de 4 en 16%
• Volatiliteit in het % invoeding veroorzaakt door wind.

Circa 8 tot 10% van het totaal getransporteerde elektriciteitsvolume in onze regio’s is decentraal en duurzaam opgewekt.
De impact op onze netten is vooralsnog beperkt

Alliander resultaten 2017
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Voorkomen piekbelasting door inzet
innovaties en nieuwe marktmodellen
• Toename van decentrale opwek, elektrisch vervoer en warmtepompen leidt tot extra piekbelasting op elektriciteitsnetten
• Verzwaring netten leidt tot hogere maatschappelijke kosten en veel extra werk
• Inzet van technische innovaties en nieuwe marktmodellen
kunnen dit voorkomen:
– In Nijmegen worden klanten gevraagd om tegen een
vergoeding het net op piekuren niet te belasten
– Testen van aansluiten van Zonneweides en Windmolens

op een gedeelde aansluiting
– Pilot met Buurtbatterij voor lokale opslag op wijkniveau

• De huidige wet- en regelgeving is niet ingericht naar nieuwe inzichten en oplossingen
• Alliander is hierover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de ACM

Alliander resultaten 2017
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Ontwikkeling Regulering
• Per 1 januari 2017 is de nieuwe reguleringsperiode van start gegaan.
Methode
besluit

Belangrijkste veranderingen t.o.v. vorige periode :
- 5 jarige reguleringsperiode

Gereguleerde reële WACC
4,0%

3,8%

3,5%

3,3%

3,0%

2019

2020

2021

- Geleidelijk dalende reële WACC
- Toegestane inkomsten worden aan het begin van de
nieuwe periode op het efficiënte kosten niveau gezet

• De basisprincipes van het reguleringsraamwerk blijven ongewijzigd

Wetgeving VEt

2017

2018

• Stroomlijning van bestaande E- en G wetgeving
• Wetsvoorstel VEt (Voortgang Energietransitie) is in januari door tweede kamer goedgekeurd en
wordt naar verwachting voor einde eerste kwartaal 2018 door de eerste kamer behandeld

• Inwerkingtreding op z’n vroegst vanaf medio 2018 en mogelijk in delen gefaseerd
• De financiële gevolgen van VEt voor Alliander worden neutraal ingeschat

Precario

• Parlement heeft ingestemd met afschaffing precarioheffing. Er geldt een overgangstermijn tot 2022
• Kosten van precario worden volledig vergoed, deels via voorcalculatie en deels achteraf
• Wetsvoorstel (onderdeel van VEt) om gemeenten een gebied aan te laten wijzen waar geen nieuw

Beperking
aansluitplicht gas

gastransportnet wordt aangelegd als er een warmtenet of een andere warmtevoorziening is voorzien

• In het aan te wijzen gebied is de regionale netbeheerder vrijgesteld van de verplichting tot nieuwe
aansluitingen op het gasnet

Alliander resultaten 2017
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Hoger resultaat door hogere omzet
• De netto-omzet over het boekjaar 2017 is ten
opzichte van het vorige boekjaar gestegen met
€ 113 mln. van € 1.584 mln. naar € 1.697 mln.
De hogere tarieven en de eenmalige meevaller
veroorzaakt door inhaal precario hadden een
positief effect op de omzet.

• Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en
operationele kosten is € 64 mln. hoger dan in
2016 door o.a. hogere inkoopkosten Tennet
(+€ 13 mln.), toename kosten van personeel
(+€ 51 mln.). Dit betreft zowel zowel internals extern personeel

• Netto financiële lasten dalen met € 10 mln.
door herfinanciering tegen lagere rente

• Exclusief bijzondere baten en lasten is
resultaat na belasting gestegen ten opzichte
van 2016 met € 74 mln.

• Geen materiele incidentele posten in 2017
Alliander resultaten 2017
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Investeringen licht gedaald
• Netto-investeringen € 15 mln. lager dan vorig jaar door
lager investeringen in gebouwen (€ 27 mln.) ten dele
gecompenseerd door hogere investeringen in de E-netten
(€ 14 mln.)

• Investeringsniveau hoog door uitrol slimme meter
• Het verschil van € 104 mln. tussen bruto en netto wordt
veroorzaakt door investeringsbijdragen van derden (2016:
€ 95 mln.)

Alliander resultaten 2017
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Slimme meter aanbieding op schema
Voortgang grootschalige aanbieding slimme meter 2015-2020
(% van totaal aantal klanten)

• Eind 2020 dient de slimme
meter aan al onze 3,1 miljoen
klanten te zijn aangeboden.

• Voortgang van gehele
aanbiedingsproject ligt op
schema

• Per eind dec 2017 is de meter
aan 49% van alle klanten
aangeboden. Over heel 2017 is
de meter aan 17% van de
klanten aangeboden

• Doelstelling voor 2018 is 17%
tot een totaal van 66%

• Total CAPEX voor slimme meter
aanbieding bedraagt
circa € 800 miljoen in de periode
van 2008 t/m 2020.

Alliander resultaten 2017
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Toename in financieringsbehoefte
• De kasstroom uit operationele activiteiten is
€ 78 mln. hoger dan in 2016, met name door een
stijging van het bedrijfsresultaat welke het gevolg
is van de stijging van de gereguleerde tarieven
met € 105 mln.

• Kasstroom uit investeringsactiviteiten € 317 mln.
hoger vergeleken met 2016. Dit wordt veroorzaakt
door het wegvallen van het eenmalige positieve
effect van € 359 mln. aan opbrengsten
ruilverkaveling in 2016

• Uitbetaling dividend over 2016 € 19 mln. hoger
dan over 2015 door hogere uitkeerbare winst

• Per saldo is voor € 252 mln. (2016: - € 100 mln.)
aan financiering aangetrokken om gezamenlijke

tekort van operationele-, investering- en
dividendkasstromen te dekken

• De liquide middelen namen toe met € 53 mln.

Alliander resultaten 2017
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Financiële positie
Bruto- en nettoschuld (in € mln.)

Kapitalisatie (in € mln.)
Beschikbare gecommitteerde
kredietlijnen:
• Langlopende lening (t/m 2031)
EIB
225
• Back-up kredietfaciliteit
RCF
600

1

Brutoschuld (incl. CBL gerelateerde financiële
lease verplichting)
Liquide middelen

101

Overige beleggingen

-

CBL beleggingen

193

Totaal liquide middelen en beleggingen

294

Nettoschuld volgens IFRS
Kapitaalmarkt programma’s
• EMTN
3.000
• ECP
1.500

50% van achtergestelde eeuwigdurende
obligatielening

400

408

1.888

Alliander N.V
€ 1.785

First call
nieuwe € 500 mln.
eeuwigdurende
achtergestelde
lening

First call resterende € 87mln.
eeuwigdurende achtergestelde
lening

248

Nettoschuld volgens financieel beleid

800

Kredietfaciliteit (€ 600 mln.)3

1.640

Locatie van de schuld (in € mln.)

Aflossingsschema rentedragende leningen (in € mln.) 2

600

1.934

400

307

300

Liander
1
€ 149

231

Liandon

200

4,5%

2,25%
7

8

2020

2021

2,875%

113

0,875%
9

4

0
2018

2019
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028>

1 inclusief € 148 mln. financiële lease verplichtingen Liander
2 exclusief € 148 mln. financiële lease verplichtingen Liander
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Financieel Beleid
Liquiditeit

Financieel
beleid
Credit Rating/kredietverleners

Financieel
raamwerk

Dividend
beleid

Algemene
uitgangspunten

•
•
•
•
•

Eigen vermogen

FFO/Netto schuldpositie: minimaal 20%
Rentedekking: minimaal 3,5x
Netto schuldratio: maximaal 60%
Solide A ratingprofiel op een standalone basis
Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netbeheerders

• Stabiel dividend
• Pay-out: 45% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor incidentele posten,
tenzij investeringen (CAPEX) vanuit regulatorisch perspectief of financiële vereisten een hogere
toevoeging aan de algemene reserves vereisen
• Solvabiliteit minimaal 30%

• Onderdeel van bedrijfsbeleid en strategie
• Balans tussen bescherming van kredietverleners
en aandeelhoudersrendement
• Financiële draagkracht en discipline

Alliander resultaten 2017

• Handhaving buffer ten opzicht van
regulatorische vereisten

• Flexibiliteit voor groei en investeringen
• Transparante berichtgeving
• Geen ‘structural subordination’

22

Financiële ratio’s ruim binnen kader
financieel beleid1

1
2
3
4
5

Binnen de kaders van het financieel beleid wordt de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen aangemerkt.
Rentedekking: 12-maands resultaat na belastingen gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties plus
afschrijvingen en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
Funds From Operations: 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 vooruit ontvangen opbrengsten.
Solvabiliteit: eigen vermogen inclusief periode resultaat verminderd met de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het totale vermogen verminderd met de
verwachte dividenduitkering en de vooruit ontvangen opbrengsten.
Netto schuldratio: netto schuldpositie gedeeld door de som van netto schuldpositie en eigen vermogen.

Alliander resultaten 2017
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Strong corporate credit ratings
Issuer

Aa2/Stable

Corporate

AA-/Stable

Short-Term

P-1

Short-Term

A-1+

Basket C Hybrid

A2

Junior Subordinated A

Rationale

Rationale

• Alliander’s low business risk profile assessment is

• Excellent business risk profile supported by low-risk

supported by regulated activities providing relatively stable

regulated operating environment for electricity and gas

and predictable cash flows under a transparent regulatory

distribution network business, high-quality assets and

regime and medium term visibility over investment

strong operating performance

requirements
• The stable outlook reflects S&P’s expectation that
• Over the next five years, Moody’s expects Alliander to

Alliander will report growing revenues and a slight

continue to exhibit strong financial metrics with

strengthening in credit ratios with adjusted funds

FFO/net debt above 25% and RCF/net debt in excess of

from operations to debt of 25% or better

20% over the medium term
• Alliander’s liquidity was reassessed as strong, compared
• Alliander’s Aa2 rating incorporates a two-notch uplift from

with adequate previously and is supported by S&P’s view

the strong probability of extraordinary financial support from

that Alliander’s liquidity sources will exceed its funding

its owners, given the importance of Alliander to the regional

needs by more than 1.5x over the next 12 months and

economy, the fact that the four largest shareholders

remain above 1.0x over the following 12 months.

together hold 76% of the company’s shares and the strong
governance framework in the Netherlands
Source: Moody’s Investors Service 12 April 2017. Standard and Poor’s as of 27 November 2017.
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Hoogste oekom duurzaamheidsrating
in sector

Bron: oekom research, publicatie 30 november 2017
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CO2 uitstoot verder omlaag
CO2–uitstoot eigen bedrijfsvoering

• Vergroening afgelopen
12 maanden 128 kton

• Netto CO2 uitstoot afgelopen
12 maanden 632 kton

• Doelstelling CO2 neutraal in 2023,
d.w.z. per saldo geen CO2 uitstoot
door onze netactiviteiten, kantoren
en voertuigen

• CO2 uitstoot voornamelijk afkomstig uit technische netverliezen. Dit is energieverlies (in de vorm van warmte) door
weerstand tijdens transport van elektriciteit
• Alliander CO2 beleid is gebaseerd op trias energetica: verminderen energieverbruik (o.a. door zuinigere assets,
klimaatneutrale gebouwen Duiven en Bellevue), vergroenen energieverbruik (additionele duurzame opwek in NL) en zo
efficiënt mogelijk resterend energieverbruik.

Alliander resultaten 2017
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Cross border leases − Basisstructuur
Basisstructuur in stappen

Basisstructuur

Bij sluiten van transactie
1. Alliander least netten aan US Trust (headlease)

Banken

US Investor

2. US Trust least netten terug aan Alliander (sublease)
4

3. US Trust betaalt alle financiële leaseverplichtingen in een

Eigen
vermogen

Schuld

4

keer vooruit aan Alliander
4. US Trust financiert deze vooruitbetaling met eigen

US Trust

5. Alliander belegt de opbrengsten van deze vooruitbetaling

Gedurende de looptijd van de transactie

1

Sub lease
2

3

6. Rendement op de beleggingen wordt aangewend om
aan de financiële leaseverplichtingen te voldoen en om

Alliander

Jaarlijkse
betaling van de
financiële lease
verplichtingen

koopoptie

• Obligaties

Head lease

• Deposito’s

Vooruitbetaling

in een defeased structuur (off balance):

6

Gedeeltelijk
verpand

vermogen van de US Investor en bankschuld

7
5
Deposito’s
en obligaties

Financiële
instellingen

een fonds op te bouwen waaruit aan het einde van de
sublease de (terug)koopsom van de netten kan worden

Rationale

voldaan

• Netto contante waarde van uitgestelde
belastingbetalingen van US investor

Aan einde van sublease
7. Alliander kan de optie uitoefenen om de netten terug te

• Toename in solvabiliteit van Alliander door
met US investor in de NPV te delen

kopen tegen een vooraf vastgestelde aankoopprijs
Alliander resultaten 2017
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Cross border leases – risico update
Contractual termination values CBL’s (in USD mrd.)

Risico overzicht
3 leases
US leases

1

3 leases

31 Dec 2017 31 Dec 2016

Contractual termination value

in USD miljoen

Equity strip risk

186,2

193,7
(1)

Equity strip risk

Overview Letters of Credit

31 Dec 2017 31 Dec 2016

in USD miljoen

Uitgegeven
Additionele L/C's bij A3/AAdditionele L/C's bij Baa1/BBB+

Debt investments

138,8
24,0

CBL gerelateerde risico’s
• Verplichting tot betalen ‘contractual termination value’
in geval van Event of default of Event of loss

• Kredietrisico op beleggingen
• General and tax indemnities
• Het uitgeven van extra L/C’s in geval van downgrade
van Alliander credit rating

Equity investments

140,1
23,6

Contractual termination value
• Contractual termination value staat voor het bedrag
dat aan de US investor betaald moet worden
teneinde het aanvangsrendement van de transactie
te kunnen waarborgen

• Equity strip risk kan in de tijd veranderen afhankelijk
van de marktwaarde van de beleggingen ten
opzichte van de contractual termination value
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Alliander activiteiten in Duitsland
Strategie
• Innovatieve dienstverlener, in nauwe samenwerking met onze
partners in de energiesector en gemeenten, die ondersteuning
biedt bij het maken van een nieuwe energiearchitectuur voor
netbeheer, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
• Toepassen van Alliander technologieën in Duitsland
• Ontwikkelen van nieuwe telecom activiteiten (450MHz licentie)
m.b.v. partnerships voor kritische infrastructuur in Duitsland

Alliander activiteiten
in Duitsland

Wunstorf

Kerngegevens (2017)
• Omzet: € 42 mln. en balanstotaal: € 65 mln,
• Activiteiten:
− Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in diverse
steden (50% van omzet)
− Netbeheer activiteiten (46% van omzet)
− Opstarten telecomactiviteiten in Keulen (4% van omzet)
• 175 werknemers (162 FTE)
• Aantal elektriciteitsaansluitingen: 15.600 (Heinsberg)
• Aantal gasaansluitingen: 4.700 (Heinsberg en Waldfeucht)
• Aantal lichtpunten: 76.400 (alle locaties)

Strausberg
Berlin

Coesfeld
Hagen
Waldfeucht/
Heinsberg*

Köln*

Cottbus

Wickede
Siegen

Düren*

Rüsselsheim

Reguleringskader E en G
• Regulering o.b.v. toegestane inkomsten
• Reguleringsperiode: 5 jaar (gas 2018-22, elektriciteit 2014-18)
Telecom infrastructuur (450connect)
• Uitrollen van 450Mhz infrastructuur met partners om mobiele
telecom infrastructuur op te zetten (zoals CDMA/Utlity Connect
telecomnetwerk in NL)

450Mhz telecom diensten

Gas (g)

Telecom voor nutsbedrijven

Verkeersregelinstallaties

Openbare verlichting (ov)

Elektriciteit en gas (e+g)

Investeringen
• in 2018/19 rond € 16 mln. (waarvan € 9 mln. voor opbouw
telecomactiviteiten)

*

Industrieel elektriciteit en gas

Disclaimer
Indien in deze presentatie wordt gesproken over ‘wij’, 'Alliander', 'de onderneming', 'de Alliander-groep‘ of vergelijkbare
aanduidingen dan worden daarmee Alliander N.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Waar wordt gesproken over Liander
refereert dit aan de netbeheerder Liander N.V. en zijn dochterondernemingen. Met Stam wordt bedoeld Stam Heerhugowaard
Holding B.V. met zijn dochter-ondernemingen, en met Liandon Liandon B.V. Alliander N.V. houdt alle aandelen in onder andere
Liander N.V., Liandon B.V en Alliander AG.
Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten voor de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperkingverwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, waaronder regulerende maatregelen,
het aandeel van Alliander en 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 door, gevolgd door of 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 2017 van Alliander N.V. die is te vinden op www.alliander.com.
Op deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast.
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