
NV Waterleidingmaatschappij Lìrenthe

Aan de Algemene vergadering van
Aandeelhouders
van de N.V. Waterleidíngmaatschappij Drenthe

Assen,9juni 2016

Onderwerp Mededeling artikel2 : 362 lid 6 BW

Uw kenmert: ons kenmerk: u, 1 ô.04423 voor info: P.A. Glasbeek
ret: (0592) 854 403

Geachte aandeel houder,

ln navolging op hetgeen is besproken tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders van
WMD op vrijdagmiddag 3 junijongstleden het volgende.

Vandaag is per post een mededeling vanuit WMD naar de afdeling Deponering van de Kamer van
Koophandel gezonden inzake artikel 2 : 362 lid 6 BW, Deze mededeling heeft betrekking op het feit
dat ons recentfeiten en omstandigheden bekend zijn geworden waaruit blijkt dat de vastgestelde
jaarrekening 2013 in ernstige mate tekort schiet in het geven van het inzicht zoals bedoeld in art. 2:
362 lid 1 BW. De brief met als bijlage een bijbehorende verklaring van accountant PwC, treft u als
bijlagen hierbij aan.

De mogelijke effecten van bovenstaande correcties op het resultaat 2013 en op voorgaande jaren
wordt momenteel nog nader onderzocht.

Wij zijn voornemens u op korte termijn uit te nodigen voor een extra informerende bijeenkomst,
waarin u als aandeelhouder zult worden geTnformeerd over de gevolgen van deze mededeling.

Hoogachtend,
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

¡nfo@wmd.nlLauwers 3 . 9405 BL Assen
Postbus 18 . 9400 AA Assen
Tel.; (0592) 854 500
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Ondenrerp

Mededeling ex art 2:362 l¡d 6 BW

Dit is een mededeling als bedoeld in art. 2:362 lid 6 BW. Ons zijn recent feitsn en omstandigheden
bekend geworden waaruit blijkt <lat de vastgestelde jaarrekening 2013 in ernstige mate tekort schiet
in het geven van het inzicht zoals bedoeld in art. 2; 362 lid 1 BW.

Op basis van recent beschikbaar gekomen informatie ís geconcludeerd dat de realiseerbare waarde
van de deelnemingen en de activa in lndonesië per 31 december 2013 in belangrijke mate d¡ent te
worden afgewaardeerd. Dit heeft gevolgen voor de waardering van de deelnemingen in lndonesië
en de waardering van de activa en passiva van deze deelnemingen zoals opgenomen in de
geconsofideerde jaarrekening 201 3.

Daarnaast is gebleken dat door de vennootschap verplichtingen uit hoofde ven €en borgstelling te
behoeve van de Stichting Waterprojecten Oost lndonesiå (SWOI') jegens een bank niet zijn
ven¡lerkt.

De ons op dit moment bekende correcties op het vermogen per 31 december 2013 kunnen als volgt
worden weergegeven:

na correcties 31 december 201 3

Aangezien de vennootschap vrijgesteld is van vennootschapsbelasting zijn er geen consequenties
voor de vennootschapsbelasting

Ook hebben wij geconcludeerd dat de financiële gegevens van de Stichting Waterproiecten Oost
lndonesië dienen te worden opgenomen in de consolidatie.

lJw kenmerk:

Lauwers 3 .9405 BL Asserì
Poslbus 18 . 9¿100 AA Assen
Tel,: (0692) 854 500

Mededeling ex art 2:362 lid 6 BW

ont kenme.k: u,1 6,0441 0
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Assen, I juni 2016

voor info: P.A. Glasbeek
ret: (0592) 854 403

K.v,K. nr. 04006089
Rabobank NL24 RABO 0382 8S77 14
btw nr. 8233.32.876.8.01

Edkelvoudíg Geconsolideer¡t€x1.000

Eioen vermooen Der 31 december 2013 41.20,3 41.203

(12.800)

{r2.800activa en
(4.700)Borostellino ieqens bank

n2.80aSom der correcties (17,5O0)

23.703 28.403



NV Waterleidlngmaatschappii Drenthe

De mogelijke effecten van bovenstaande correcties op het resultaat 2013 en op voorgaande jaren
wordt momenteel nader ondezocht.

Momenteel wordt een verder analyse uítgevoerd op alle activiteiten in lndonesië. De mogelijke
aanvullende financiële effecten van deze analyse en de effecten van consolidatie van <le Stichting
Waterprojecten Oost lndonesië (SWOI) worden momenteelondezocht. Deze consequenties zullen
worden weergegeven in de jaanekening 2014.

Hoogachtend,
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Drs. LLM
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N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
T.a.v. de directie
Postbus rB

94ooAA ASSEN

Verklaring van de onafhankelijke accountant
ex artikel zzs6zlid 6 B\M

Aan de directie van N.V, Waterleidingmaatschappij Dreuthe

WÍj hebben kennisgenomen van ile bijgevoegde mededeling ex artikel z:362lid 6 BW d.al. 9 juni zo16
van het directievan N.V. Waterleidiugmaatschappf Dreuthe te Assen. De directie van de entíteit is
verantwoordelijk voor de inhoud van deze medetleling. Met de inhoud van deze mededeling kunnen
wij ons verenigen.

Grooingen, gjuni eor6
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V,

Origineel getekend doordrs. H.J. IGuisman RA

Ref.: eo38rg7z

Prícetuo,terhouseCoopers AccounfantsllF., Patersutold.seweg 8o6, yZzB BM Groningen, Postbus 8o6o,

97oz KB Groningen
T: o88 7gz oo So, F: o88 792 94 24, wwwpwenl
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