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Stabiele 

kasstromen

Kredietprofiel Alliander

Grootste 

netwerkbedrijf in 

Nederland

Publieke 

aandeelhouders

Stabiel en 

constructief 

reguleringskader

• Grootste regionale netwerkbedrijf in Nederland

• 3,2 miljoen elektriciteits- en 2,5 miljoen gasaansluitingen

• Natuurlijk monopolie in verzorgingsgebieden

• Stabiele aandeelhoudersbasis met 100% van aandelen in handen van provincies en gemeenten

• Geografische overlap aandeelhouders en servicegebieden

• Privatisering wettelijk niet toegestaan 

• Laag risicoprofiel door stabiele gereguleerde omgeving

• Duidelijk gedefinieerde, stabiele en constructieve reguleringskaders met 5-jaars reguleringsperiode

• De sector wordt in staat gesteld alle sectorkosten terug te verdienen

• > 85% gereguleerde inkomsten uit regionale distributie van elektriciteit en gas

• Overige inkomsten grotendeels afkomstig uit dienstverlening aan klanten met gereguleerde activiteiten

Robuuste 

kapitaal-structuur

• Robuust financieel profiel met duidelijk en stringent financieel beleid

• Financiële ratio's ruim binnen de gestelde kaders

• Bewezen commitment om binnen financiële kaders te blijven

• Sterke liquiditeitspositie met omvangrijke en gecommitteerde kredietfaciliteit

• Recent bevestigde credit ratings van Aa2/P-1/stable outlook van Moody's en AA-/A-1+/stable outlook van S&P

Operationele 

expertise

• Betrouwbare netten van hoge kwaliteit met een relatief lage uitvalduur in Europese context

• Investeringsprogramma gericht op expansie en behoud kwaliteit netten

Koploper in 

duurzaamheid

• Hoogste ISS-ESG duurzaamheidsrating in netwerksector op niveau Prime B (30-jun-20).

• CO2 neutraal in 2023

2



Operationeel

Hoofdpunten 2020

Financieel

Strategisch

Regelgevings-

kader

• Resultaat na belasting is gedaald met € 29 mln. naar € 92 mln. (2019H1: € 121 mln.)

• Netto-omzet is gestegen naar € 990 mln. (2019H1: € 952 mln.) 

• Bedrijfskosten zijn gestegen naar € 866 mln. (2019H1: € 785 mln.) door hogere transportkosten, hogere productie en corona

• Bruto-investeringen gelijk gebleven op € 405 mln. (2019H1: € 402 mln.). Netto-investeringen komen uit op € 327 mln. 

(2019H1: € 344 mln.)

• Hogere financieringsbehoefte door toename negatieve vrije kasstroom

• Uitgifte van € 500 mln. groene obligatielening met 0,375% coupon en looptijd 10 jaar.

• Samenwerking met gemeenten, provincies en andere betrokkenen om Regionale Energiestrategieën (RES) te concretiseren

• Overname van glasvezelnetwerk TReNT in Oost-Nederland

• Wijzigingen in Elektriciteitswet

• Proces Methodebesluit volgende reguleringsperiode bevindt zich in consultatiefase

• Meer werk uitgevoerd ondanks corona

• Aanbieding slimme meter vertraagd door corona, loopt door tot in 2021

• Hogere werkdruk door versnelling energietransitie

• Tekort aan technisch geschoold personeel

• Uitvalduur elektriciteit gedaald naar 22,6 minuten over afgelopen 12 maanden (30-juni-19: 23,5)

Governance
• Benoeming Maarten Otto per 20 mei in Raad van Bestuur als nieuwe CEO. Hij volgt Ingrid Thijssen op.

• Marlies Visser is per 1 mei tot Chief Operation Officer ( COO ) benoemd,
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35 Terawattuur aan duurzame elektriciteit opwek op land aangesloten

Klimaatwet en klimaatakkoord

Klimaatwet: borgt het Klimaatakkoord en de  Nederlandse ambities op de lange termijn

2030

2050

Nederlandse ambities voor 2030

Klimaatwet aangenomen in Eerste Kamer.

Presentatie Klimaatakkoord.

49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990

95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Alle elektriciteit wordt CO2-neutraal opgewekt

5

Juni 2019

Mei 2019 

1,5 miljoen woningen van het aardgas

1,2 miljoen laadpalen geïnstalleerd
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Strategie van Alliander
We kiezen voor een strategische route bestaande uit vier pijlers om vandaag én in 2030 invulling te kunnen blijven 

geven aan onze maatschappelijke missie.

Waar wij iedere dag aan werken (missie)
Een betrouwbare, betaalbare energievoorziening, voor iedereen toegankelijk onder gelijke condities.

2020 2021 2025 2030 2050

Excellent netbeheer als basis
Transitieplannen, Proactief investeren, Groter denken & sneller leveren 

Klanten helpen bij het maken van keuzes
Beter uitnutten bestaande net, stimulering lokale uitwisseling energie, Marktfacilitering 2.0

Investeren in nieuwe open netten
2e leven gasnet, warmtenetten, waterstof

Digitaliseren
Digitale netbeheerder, digitaal energiesysteem, digitale energiemarkt

Alliander halfjaarresultaten 2020
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Regelgevingskader

Huidig 
Methode-
besluit

Wetgeving

Volgend 
Methode-
besluit

• Huidige 5 jaren reguleringsperiode loopt van 2017-2021

• Toegestane inkomsten worden bij aanvang nieuwe periode op het efficiënte kosten niveau gezet

• Benchmark op gemiddelde kosten. Dat heeft tot gevolg dat op de lange termijn de sector in zijn 

geheel in staat wordt gesteld om de totale kosten inclusief de kapitaalkosten vergoed te krijgen

• Belangrijke wetgevingstrajecten vanuit het Ministerie van Economische Zaken/ Klimaat ter vervanging van de huidige E, G en W-wet zijn:

– Integratie E-wet en G-wet (Energiewet 1.0)

– Marktordening Warmte (Warmtewet 2.0)

– Waterstof

– Klimaatakkoord

• Consultatie Warmtewet vindt plaats en Energiewet naar verwachting in de tweede helft van 2020. Verwachting is dat deze wetgeving niet voor 

2022 van kracht wordt

• Voor Alliander van belang: 1) flexibiliteit voor innovaties in netbeheer, 2) effecten van veranderingen in de gasmarkt en 3) marktordening warmte.

• Consultatieproces is september 2019 gestart. Dit proces duurt nog tot medio 2021

• Het te nemen methodebesluit zal grotendeels gebaseerd zijn op de principes uit het huidige methodebesluit

• Belangrijke onderwerpen voor zowel de toezichthouder als netbeheerders zijn:

– gebruikelijke discussie over de bepaling en hoogte van de WACC; de huidige lage rentestanden zullen hun weerslag hebben op de WACC

– verbeteren schattingsmethodiek voor hoogte van toekomstige kosten en tarieven; extrapolatie van historie is niet altijd de beste schatter

– impact van energietransitie (toename PV, wind) op de netten

– impact van de afbouw van aantal aangeslotenen op het aardgasnet op kosten en tarieven

– lengte van de reguleringsperiode.

4,5% 4,2%
3,8% 3,5%

3,1% 2,8%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gereguleerde reële WACC
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Schema ACM publicatie methodebesluiten nieuwe 
reguleringsperiode
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(Voor)onderzoeken ACM

Informele consultative (technisch inhoudelijk)

Formeel wettelijk vooroverleg

Onderzoeken ACM parameters

2019 2020 2021

Nu

Zienswijze

= Proces ACM

= Proces met belanghebbenden

= Formeel besluitmoment
Definitief 
Methodebesluit

Ontwerp 
Methodebesluit

Tarieven
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Lagere winst door impact corona en hogere 
inkoopkosten TenneT

• De netto-omzet over het eerste halfjaar van 2020 is ten opzichte van dezelfde 
periode van 2019 gestegen met € 38 mln. naar € 990 mln. Dit komt voornamelijk 
door de hogere gereguleerde omzet elektriciteit en gas. Deze is € 20 mln. hoger 
als gevolg van de hogere gereguleerde tarieven. Dit wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd doordat de getransporteerde volumes voor elektriciteit in het  
grootzakelijk segment als gevolg van corona lager zijn dan in 2019. De omzet 
Meetdienst is € 4 mln. hoger door de hogere gereguleerde tarieven. Daarnaast is 
sprake van een stijging van de opbrengsten op de niet-gereguleerde activiteiten 
van € 16 mln. bij onder andere Kenter, de activiteiten in Duitsland en door de 
aankoop van TReNT. 

• De kosten inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten zijn gestegen van € 
693mln in het eerste halfjaar van 2019 naar € 774 mln. in het eerste halfjaar van 
2020. Deze stijging van € 81 mln. door o.a. hogere tarieven TenneT (+ € 25 mln.), 
hogere kosten voor aannemers en materiaalverbruik doordat wij meer 
(onderhouds)werkzaamheden in het net hebben uitgevoerd  (+ € 20 mln.) en 
hogere personeelskosten (+ € 17 mln.) doordat de personeelsformatie groter is 
en de medewerkers vergeleken met voorgaand jaar door corona minder verlof 
hebben opgenomen dan in voorgaande jaar. 

• De belastinglast is € 9 mln. lager dan in 2019. Deze lagere last wordt verklaard 
door een lager resultaat .

• Het netto resultaat in 2020 bedraagt € 92 mln. ten opzichte van € 121 mln. in 
2019. 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
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€ miljoen 1ste halfjaar

2020 2019

Netto-omzet 990 952

Overige baten 20 19

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten -774 -693

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa -223 -220

Geactiveerde eigen productie 131 128

Bedrijfsresultaat 144 186

Financiële baten/(lasten) -19 -22

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures - 1

Resultaat voor belastingen 125 163

Belastingen -33 -42

Resultaat na belastingen 92 121
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Meer investeringen in netten, minder in slimme meters

• Bruto investeringen € 3 mln. hoger dan in de eerste helft van 2019. Het is investeringsniveau is hoger door stijging van de investeringen in het elektriciteitsnet (+€ 32 mln.) en 

gasnetten (+€ 4 mln.) gecompenseerd door lagere investeringen in meetinrichtingen (-€ 29 mln.) en overige investeringen (waaronder gebouwen en ICT etc., -€ 4 mln.). De 

lagere investeringen in meetinrichting komt doordat de grootschalige uitrol van de slimme meters afloopt.

• Het verschil van € 78 mln. tussen bruto en netto investeringen wordt veroorzaakt door investeringsbijdragen van derden (H1 2019: € 58mln.). Deze bijdragen zijn hoger dan in 

2019 doordat wij meer grootzakelijke aansluitingen hebben gerealiseerd.

Bruto-investeringen in vaste activa Investeringsbijdragen derden en netto-investeringen
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263
231

64

60

41
70

37 41

402405

H1 2020 H1 2019

Gebouwen, ICT, etc.

Elektriciteit gereguleerd

Meetinrichtingen

Gas gereguleerd
327 344

78 58

H1 2020 H2 2019

402405

Investeringsbijdragen derden

Netto-investeringen

in € mln



Stijgende financieringsbehoefte

• Voor het eerste half jaar van 2020 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 215mln ten opzichte van € 249mln in het eerste halfjaar van 2019. De 
daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere resultaat over de eerste helft van 2020 en door de hogere vooruitbetaalde winstbelasting. 

• De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in de eerste helft van 2020 € 391mln en is hiermee ruim € 47mln lager ten opzichte van 2019. Dit wordt 
veroorzaakt door de aankoop van TReNT (€ 64mln) gecompenseerd door hogere ontvangen investeringsbijdragen.

• Uitbetaling dividend in 2020 over het boekjaar 2019 is € 36mln lager dan over 2018 door een lager resultaat in 2019. Daarnaast heeft in de eerste helft van 2020 een 
betaling plaats gevonden aan de hybridhouders van € 8 mln. In 2019 is deze betaling in de tweede helft van het jaar gedaan. 

• De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over 2019 € 491 mln positief. In totaal is in het eerste halfjaar voor € 732 mln aan leningen aangetrokken (inclusief de € 
500 mln.  groene obligatielening), waarvan € 100 mln is weggezet op kortlopende deposito's en € 315 mln is toegevoegd aan de liquide middelen. Dit zijn de belangrijkste 
factoren waardoor de nettoschuldpositie met € 313 mln is gestegen ten opzichte van de nettoschuldpositie per eind 2019. 

• Per saldo is € 315mln toegevoegd aan kasmiddelen.

Betaald dividend en vergoeding 
hybridhouders

in € mln

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten¹
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215

249

H1 2020 H1 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

-391

-344

H1 2019H1 2020

114

150

122

8

150

H1 2020 H1 2019

491

84

H1 2019H1 2020

1. Inclusief betaald dividend en vergoeding hybridhouders
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Financieel Beleid

15

Dividend
beleid

• 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

Financieel 
raamwerk

Algemene 
uitgangs-
punten

Financieel 
beleidCredit 

Rating/kredietverleners Eigen vermogen

Liquiditeit

• Onderdeel van bedrijfsbeleid en strategie
• Balans tussen bescherming van kredietverleners en aandeelhoudersrendement 
• Financiële draagkracht en discipline
• Flexibiliteit om te groeien en te investeren
• Geen structurele achterstelling

• 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%

Alliander halfjaarresultaten 2020



Ruimte FFO/Netto schuldpositie ratio wordt kleiner1

1) Binnen de kaders van het financieel beleid wordt de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen aangemerkt.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) Nettoschuldratio: nettoschuldpositie gedeeld door de som van nettoschuldpositie en eigen vermogen.
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Rentedekking ² FFO / Netto schuldpositie ³ Solvabiliteit ⁴ Nettoschuldratio ⁵

13,4 13,3
14,4

20-jun-2031-dec-1930-jun-19

min 3,5x

28,3% 29,0%

24,5%

30-jun-19 31-dec-19 30-jun-20

min 20%

54% 56%
51%

30-jun-19 31-dec-19 30-jun-20

min 30%

37% 37%
39%

31-dec-1930-jun-19 30-jun-20

min 60%
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Financiële positie

Brutoschuld (incl. CBL gerelateerde financiële lease verplichting) 3.015

Liquide middelen 468

Kortlopende financiële activa 100

CBL beleggingen 160

Totaal liquide middelen en beleggingen 728

Nettoschuld volgens IFRS 2.287

50% van achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 248

Nettoschuld volgens financieel beleid 2.535

1 Exclusief € 228 mln. lease verplichtingen

in € mln

Alliander N.V
2.841

Liander
174

Qirion Kenter Overig

Bruto- en nettoschuld

Locatie van brutoschuld (€ 3.015 m)Aflossingsschema rentedragende leningen

Kapitalisatie
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299

8

408

126

400

300

500

746

0

100

200

300

400

500

600

700

800

20242020 2021 2022

500

2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 >2030

9

1ste call optie hybrid

Gecommitteerde kredietfaciliteit €600m 
(exp: Jul-23)
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Kapitaalmarkt programma's

EMTN 3.000 

ECP 1.500 

Beschikbare gecommitteerde 
kredietlijn:

• Back-up kredietfaciliteit RCF 600 

Eigen 

vermogen

3.700

Eeuwigdurende achtergestelde 

obligatielening 495

Achtergestelde 

aandeelhouders-leningen 61

Lening EIB 300

Financiele 

Leaseverplichting 228

Medium term 

notes 1.990

Overig 136
ECP 299

Totaal: 7.209

(Incl. 1.200
groen)
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Op weg naar CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2023

19

Klimaat neutrale operaties

In eerste helft van 2020 daalde de CO2-emissie van Alliander 
met 37 kiloton, dit is een reductie van circa 7,5% in vergelijking 
dezelfde periode in het jaar er voor.

Alliander's doelstelling om per 2023 klimaatneutrale
bedrijfsvoering te hebben moet worden gerealiseerd door:

1. Energiebesparing en verbetering van energie efficiency

2. Het gebruik van hernieuwbare energie waar mogelijk

3. CO2-compensatie van niet-hernieuwbare energie gebruik 
door inkoop originele certificaten van hernieuwbare 
energie van nieuw gebouwde windmolens in Nederland

Netto CO2-uitstoot van eigen bedrijfsvoering Alliander

Alliander halfjaarresultaten 2020
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Cross border leases

CBL gerelateerde risico’s

• Kredietrisico op beleggingen

• Verplichting tot betalen 'contractual termination value' in geval van 

Event of default of Event of loss

• General and tax indemnities

• Het uitgeven van extra L/C's in geval van downgrade van Alliander 

credit rating

• 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

(1)

Equity strip risk

Equity investments

Debt investments

1

Contractual termination values CBL contracts

Contractual termination values en dekking (in USD mrd.)

3 leases 3 leases

US leases 30 Juni 2020 31 Dec 2019

in USD miljoen

Equity strip risk 68,2 139,6 

Overzicht Letters of Credit 30 Juni 2020 31 Dec 2019 

in USD miljoen

Uitgegeven - -

Additionele L/C's bij A3/A- 47,8 106,0 

Additionele L/C's bij Baa1/BBB+ 25,1 24,7 

CBL gerelateerde risico′s

Contractual termination value



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 2019 van 

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

Op deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast.

Disclaimer
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