Halfjaarresultaten
2017
26 juli 2017

Hoofdpunten 2017
Financiële
resultaten
en positie

• Resultaat na belasting gedaald naar € 93 mln. (2016H1: € 232 mln., inclusief eenmalige bate
verkoop Endinet € 176 mln.); Exclusief bijzondere baten en lasten is resultaat na belasting
gestegen ten opzichte van H1 2016 met € 30 mln.

• Omzet is gestegen naar € 838 mln. (2016H1: € 783 mln.) door verrekening precariokosten
voorgaande jaren

• Bedrijfskosten zijn met € 762 mln. licht hoger (2016H1: € 740 mln.)
• Door slimme meter uitrol blijft investeringsniveau komende jaren hoog
• Nieuwe € 300 mln. EIB lening met looptijd van maximaal 14 jaar en opneembaar in meerdere
tranches (jul-17)

Strategische
ontwikkelingen

Ontwikkelingen
Regulering

Operationele
ontwikkelingen

•
•
•
•

Nieuwe 5-jaars reguleringsperiode van start
Behandeling wetsvoorstel voortgang energietransitie op agenda na komst nieuw kabinet
Wetsvoorstel beperking aansluitplicht gas klaar voor behandeling in parlement

Afschaffing precarioheffing per 2022 goedgekeurd door parlement

• Sectorconsolidatie in grote lijnen afgerond
• 80% van gesprekken over energietransitie met gemeenten afgerond

• Voortgang aanbieding slimme meter op schema
• Uitrol glasvezel en mobiele (CDMA) netwerk afgerond
• Uitvalduur gedaald naar 21,1 minuten over afgelopen 12 maanden (30-juni-16: 23,4)
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Bedrijfsprofiel
• Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in NL

Servicegebieden

• Distribueert elektriciteit en gas naar meer dan 3 miljoen klanten

• Uitvalduur van circa 21 minuten per jaar behoort tot de laagste in Europa
• 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-/AA niveau met ‘stable outlook’
Netwerk

Aantal klantaansluitingen

Omvang
van
netwerk

Getransporteerde
volumes

Elektriciteit

3.109.000

90.000 km

29.990 GWh

Gas

2.510.000

42.000 km

6.367 mln m3

• CO2 uitstoot van 746kton (afgelopen 12 maanden)

Alliander aandeelhouders: provincies & gemeenten

• Alliander is in eigendom van Nederlandse provincies en gemeenten

Overig
24%

Gelderland
45%

• Provincie Gelderland is de grootste aandeelhouder met 45%
• De 4 grootste aandeelhouders hebben gezamenlijk 76%

Amsterdam
9%

van de aandelen
Noord-Holland
9%
Friesland
13%
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• Privatiseringsverbod
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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
2. Switchen van energiesoort

Alle auto’s
elektrisch

3. Elektriciteit duurzaam
opwekken
Windmolens op 10%
van continentale plat

BRON: McKinsey, Alliander
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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
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Investeren in
nieuwe open
netten

Digitaliseren
van netten

Excellent
netbeheer
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Innovatie is hierbij essentieel…
Alliander faciliteert met een aantal
projecten en bedrijfsonderdelen
op actieve en innovatieve wijze

energie-besparing, het switchen
van energiesoort en de duurzame
opwekking van elektriciteit.

Alliander richt zich met
deze activiteiten tot een
viertal doelgroepen:

•
•
•
•

Kleinverbruik
Grootverbruik
Collectieven
Gemeenten (als
intermediair en
als klant)

Alliander halfjaarresultaten 2017

7

…. net als schaalvoordelen door
samenwerking binnen sector
Schaal &
Standaarden

Aankoop slimme meters

• Samenwerking met Stedin, Enduris en Westland
om slimme meter gezamenlijk in te kopen
Telecom

• Samenwerking met Stedin, Enduris en Westland
op het gebied van dataverkeer
• Ingebruikname gezamenlijk mobiele netwerk op
basis van CDMA technologie
Ruilverkaveling

• Ruilverkaveling Alliander en Enexis met ingang
van 1 januari 2016 een feit
• Betere aansluiting met bestaande
servicegebieden
Marktfaciliteringsprocessen

• EDSN voert in opdracht van alle DSO’s en TSO’s
centrale marktfaciliteringprocessen uit.
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Voortgang energietransitie in
onze regio

• Capaciteit windenergie: 1.301 MW
• Geen groei in afgelopen 12 maanden

• Capaciteit WKK: 1.116 MW
• Geen groei in afgelopen 12 maanden

• Capaciteit zonne-energie: 785 MW
• 40% groei over afgelopen 12 maanden

Totaal getransporteerde volumes
2016 in onze regio

• Omvang nog zeer beperkt. Huidige biogas
•

invoeding op gasnetten circa 5 miljoen m3
23% groei over afgelopen 12 maanden
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• 3.174 publieke laadpalen in onze regio
• 17% groei over afgelopen 12 maanden

Elektriciteit

29.990 GWh per jaar
82.164 MWh per dag

Gas

6.367 mln. m3

Capaciteit zonne-energie groeit
flink in onze regio, wind en WKK
stabiel, impact vooralsnog beperkt

9

Regelgevingskader

Profiel Alliander

4

Regelgevingskader

11

Halfjaarresultaten 2017

13

Financiering en beleid

17

Overig

22

Ontwikkeling Regulering
Methode
besluit

• Per 1 januari 2017 is de nieuwe reguleringsperiode van start gegaan.
Belangrijkste veranderingen t.o.v. vorige periode :

Gereguleerde WACC
4,0%

- 5 jarige reguleringsperiode

3,8%

3,5%

3,3%

3,0%

2019

2020

2021

- Geleidelijk dalende WACC
- Toegestane inkomsten worden aan het begin van de

nieuwe periode op het efficiënte kosten niveau gezet

• De basis principes van het reguleringsraamwerk blijven ongewijzigd

Wetgeving VEt

2017

2018

• Stroomlijning van bestaande E- en G wetgeving
• Voorgestelde wetgeving E en G (STROOM) is in december 2015 door het parlement verworpen.
In december 2016 is een beperkt deel hiervan als wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VEt)
aangeboden aan de Tweede Kamer

• Behandeling van het wetsvoorstel zal op de agenda verschijnen na komst van nieuw kabinet
• Parlement heeft ingestemd met afschaffing precarioheffing. Er geldt een overgangstermijn
Precario

van vijf jaar (2022)

• Kosten van precario worden volledig vergoed, deels via voorcalculatie en deels achteraf

• Wetsvoorstel van minister van Economische Zaken om gemeenten een gebied aan te laten wijzen
Beperking
aansluitplicht gas

waar geen 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
aansluiting op het gasnet
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Lagere winst door wegvallen
eenmalige baten ruilverkaveling

• Netto-omzet € 55 mln. hoger door hogere tarieven in eerste jaar van nieuwe reguleringsperiode als gevolg van eenmalige
verrekening van precariokosten uit voorgaande jaren

• Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten is € 24 mln. hoger door hogere personeelslasten
(+ € 18 mln.) en hoger netverlies (+ € 8 mln.)

• Netto financiële lasten dalen met € 7 mln. door herfinanciering met Green Bond tegen lagere rente en negatieve rente
op nieuw uitgegeven ECP

• Resultaat na belasting daalt met € 139 mln. voornamelijk door € 176 mln. aan eenmalige ruilverkavelingsbaten in 2016H1
• Exclusief bijzondere baten en lasten is resultaat na belasting gestegen ten opzichte van 2016H1 met € 30 mln.
• Geen materiele incidentele posten in 2017H1
13

Investeringen gelijk gebleven

• Investeringen € 12 mln. lager dan vorig jaar
• Investeringsniveau hoog door uitrol slimme meter
• Het verschil van € 47 mln. tussen bruto en netto wordt veroorzaakt door investeringsbijdragen van derden (2016H1: € 46 mln.)
• Van de € 191 mln. (2016H1: €193 mln.) aan bruto investeringen in de elektriciteit- en gasnetten bestond € 105 mln. (2016H1: €
109 mln.) uit uitbreidingsinvesteringen en € 86 mln. uit vervangingsinvesteringen (2016H1: € 85 mln.).

Alliander halfjaarresultaten 2017
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Slimme meter aanbieding op schema
Voortgang grootschalige aanbieding slimme meter in 2017
(aantal klanten)

2017

Voortgang grootschalige aanbieding slimme meter
2015-2020

• In 2017 wordt de meter volgens doelstelling
aan ruim 500.000 klanten aangeboden

• Voortgang aanbieding slimme meter ligt met aanbieding aan
meer dan 250.000 klanten in 1H2017 op schema

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

(% van totaal aantal klanten)

Niet langer beschikbaar
2015-2020

• Voortgang van gehele aanbiedingsproject ligt op schema
• Per eind juni 2017 is de meter aan 40% van alle klanten
aangeboden. Over de eerste zes maanden van 2017 is de

meter aan 8% van de klanten aangeboden. Doel is om eind
2017 op 48% te staan.

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

• € 46 mln. hogere kasstroom uit operationele activiteiten door lagere betaalde winstbelasting
(- € 21 mln.) en lagere betaalde rentelasten (- € 16 mln.)

• Kasstroom uit investeringsactiviteiten € 340 mln. lager vergeleken met 1H2016, vanwege eenmalige
positieve effect van € 359 mln. aan opbrengsten ruilverkaveling in dat jaar

• Uitbetaling dividend over 2016 € 19 mln. hoger dan over 2015 door hogere uitkeerbare winst
• Per saldo is voor € 231 mln. (1H2017: - €126mln) aan financiering aangetrokken om gezamenlijke tekort
van operationele-, investering- en dividendkasstromen te dekken

• Per saldo € 34 mln. toegevoegd aan liquide middelen
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Financiële positie
Kapitalisatie (in € mln.)
1

Kapitaalmarkt programma’s
EMTN
3.000
ECP
1.500

Bruto- en nettoschuld (in € mln.)
Brutoschuld (incl. CBL gerelateerde financiële
lease verplichting)
Liquide middelen

82

Overige beleggingen

3

CBL beleggingen

210

Totaal liquide middelen en beleggingen
Beschikbare gecommitteerde
kredietlijnen:
• Langlopende lening (tot 14 jr)
EIB
300
• Back-up kredietfaciliteit
RCF
600

Aflossingsschema rentedragende leningen (in € mln.) 2

1.916

295

Nettoschuld volgens IFRS

1.621

50% van achtergestelde eeuwigdurende
obligatielening

248

Nettoschuld volgens financieel beleid

1.869

Locatie van de schuld (in € mln.)
Alliander N.V
€ 1.758

Liander
3
€ 158

Liandon

1 inclusief € 156 mln. financiële lease verplichtingen Liander
2 exclusief € 156 mln. financiële lease verplichtingen Liander
3 inclusief € 156 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
• Handhaving buffer ten opzicht van
• Balans tussen bescherming van kredietverleners en
regulatorische vereisten
aandeelhoudersrendement
• Flexibiliteit voor groei en investeringen
• Financiële draagkracht en discipline
• Transparante berichtgeving
• Geen ‘structural subordination’

Alliander halfjaarresultaten 2017

19

Financiële ratio’s ruim binnen kader
financieel beleid1

4

1
2
3
4
5

6

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 vooruitontvangen 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 vooruitontvangen opbrengsten.
Nettoschuldratio: nettoschuldpositie gedeeld door de som van nettoschuldpositie en eigen vermogen.
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CO2 uitstoot omlaag
CO2–uitstoot eigen bedrijfsvoering

• Vergroening afgelopen
12 maanden 41 kton

• Netto CO2 uitstoot afgelopen
12 maanden 746 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.
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Cross border leases update
Contractual termination values CBL’s (in USD mrd.)

Risico overzicht
3 leases
US leases

1

3 leases

30 Juni 2017

31 Dec 2016

202,9

193,7
(1)

Contractual termination value

in USD miljoen

Equity strip risk

Equity strip risk

Overzicht Letters of Credit

30 Juni 2017

31 Dec 2016

in USD miljoen

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

Debt investments

139,5
24,0

140,1
23,6

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

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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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 2016 van Alliander N.V. die is te vinden op www.alliander.com.
Op deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast.
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