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Wederom positief resultaat voor AKEF
Niveau investeringen Amsterdams Klimaat & Energiefonds bereikt fondslimiet
Het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds heeft het afgelopen verslagjaar een goede aanwas aan
duurzame energie- en besparingsprojecten gekend wat heeft geleid tot een verdere stijging van de
geïnvesteerde middelen. Het fonds realiseerde een positief resultaat van €795.261 waardoor het
fondsvermogen verder is gegroeid tot €46,5 miljoen.
Het AKEF verwacht ook in 2017 een actieve rol te spelen bij het realiseren van de
duurzaamheidsambitie van de gemeente Amsterdam. Tot op heden is ruim €38 miljoen
geïnvesteerd. Dit bedrag zal de komende maanden verder groeien op basis van de huidige pijplijn
aan transacties. De verwachting hierdoor is dat het fonds in 2017 volledig geïnvesteerd zal raken.
Het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds is in 2013 opgericht met als primaire doelstelling een
bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Amsterdam. Het AKEF doet dit
door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan initiatieven die een aantoonbare
vermindering van de CO2-uitstoot teweegbrengen. Tevens moeten deze projecten een bijdrage
leveren aan de Energiestrategie Amsterdam 2040.
Ontwikkeling sinds de start
Sinds de start van het AKEF heeft het fonds meer dan 200 aanvragen in behandeling genomen en is
het aantal financieringen gestaag gegroeid. Tot en met 2015 zijn 11 initiatieven ondersteund met
toegekende financieringen ter grootte van in totaal €20 miljoen. In 2016 zijn daar vijf initiatieven aan
toegevoegd gevolgd door nog eens 3 transacties in 2017. Deze toevoegingen hebben het totale
gefinancierde vermogen naar €38.9 miljoen getild. Om de meeste impact uit haar financieringen te
halen, streeft het AKEF naar een maximale hefboomwerking door het aantrekken van
cofinancieringen wat in 2016 tot een hefboom van 271% heeft geleid.
In 2016 is naast de reguliere aflossingen ook de eerste herfinanciering op gang gebracht. Naar
verwachting vloeit in 2017 ca €7 miljoen terug naar het fonds om opnieuw ingezet te worden.
Het fondsmanagement heeft een aantal transacties in behandeling ter grootte van €20 miljoen
waardoor, bij afronding van deze transacties, het totale fondsvermogen zal zijn ingezet.
Rendement
Het rendement van het fonds wordt uitgedrukt in een reductie van CO2-uitstoot en het behaalde
financieel rendement. Met de reeds gefinancierde portefeuille aan projecten wordt naar
verwachting een reductie van de CO2-uitstoot gerealiseerd van 867.000 ton. Daarmee wordt
inmiddels 64% van de fondsdoelstelling ingevuld.
Het nettoresultaat van het fonds bedroeg in het verslagjaar €795.261. Het totaal van de getroffen
voorzieningen in 2016 bedroeg €0,4 miljoen. De behaalde resultaten worden aan het fonds
toegevoegd waardoor het beschikbare fondsvermogen is gegroeid naar €46.5 miljoen.
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Noot voor de redactie:
Meer informatie: AKEF, Raymond Steenvoorden of Jeroen Meinders
telefoonnummer (020) 261 69 40.
Over het Amsterdams Klimaat & Energiefonds
Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds is opgericht in juli 2013. Het is een revolverend fonds ter
grootte van EUR 45 miljoen. Het fonds investeert marktconform in projecten die aantoonbaar
bijdragen aan energiebesparing, duurzame energie opwekking en energie-efficiency.
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