
Veronderingen aangebracht in de in juni 2015 opgestelde jaarrekening 2014 in relatie tot de
positie van de WMD in lndonesie

Na de opstelling van de jaarrekening ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering in juni 2015 is er
een heel proces geweesttussen de bestuurder, de afdeling controlvan de WMD, de RvC, het audit
comité en de controlerend accountant. Tot op de dag van vandaag 9-11,-20L5 is er nog steeds geen
finale overeenstemming bereikt over de diverse geschilpunten tussen de partijen.

ln meijongstleden is er een eindbespreking geweest tussen de bestuurder en de accountant waar de
d rin kwater activiteiten goed bevonden werden.

Daarnaast zijn er een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien de ICT activiteiten binnen de WMD
waarbij wij onze verwondering hebben uitgesproken op de wijze waarop PWC deze controle had
ingericht en op welk tijdstip deze werd uitgevoerd. Over 201"4 werd een controle gedaan in februari
201-5. Naar ons idee geen gelukkige planning.

Veel aandacht werd in het concept accountantsrapport besteed aan de ander wateractiviteiten van de
WMD en speciaalaan lndonesië. Erwerd op bepaalde punten een voorbehoud gemaaktten opzichte
van het lndonesie dossier waarbij de volgende opmerkingen zijn gemaakt:

1) Het controle dossiervan de lndonesische accountant voldoet niet aan de internationale
sta n d aa rd en.

2) De accountant sprak zijn zorgen uit over de in baarheid van de vorderingen die de WMD groep
heeft op de lndonesische dochterondernemingen aangezien er in de ogen van de accountant
te weinig rente en aflossingsbetalingen hebben plaatsgevonden.

3) De relatie van de WMD naar de Stichting Waterprojecten Oost lndonesie is een punt van
intensieve aandacht in het verslag.

Vooral punt 1- gaf zorgen is aanleiding geweest voor een tweetal extra bezoeken aan lndonesie. ln
augustus dit jaar bleek bijeen bezoekvan de afdeling control en de accountant aan lndonesië dat deze
dossiers op orde werden bevonden.
ln vervolg hierop is de accountant extra vragen gaan stellen overonderdelen van de anderwater
activiteiten en de doorde bestuurdergehanteerde uitgangspunten bijdefinanciële plannen van de
lndonesische dochters. Door hem zilnbij deze uitgangspunten vragen gesteld en werd aangegeven dat
zij een andere mening toegedaan waren rondom deze plannen. Vooral op dit deel van het dossier
heeft de accountant zijn twijfels uitgesproken over de inbaarheid van de leningen en heeft
aangegeven dat hijvan mening is dat er meervoorzien zou moeten worden. Hierop is door de
bestuurderen de RVCgereageerd doorextra voorzieningen te nemen op de uitstaande leningen aan
Manado. Deze voorziening is opgenomen in het overzicht van de wijzigingen.

Naast de discussie over de activ¡teiten ontstond er ineens discussie tussen de afdeling controlvan de
WMD en de accountant over een groot aantal punten in het jaarverslag van de Nederlandse
activiteiten. Werd eerst voldaan aan de wet op de jaarrekening, nu bleek dat de WMD naar hun
opvatting op een aantal punten fundamenteel afweek. lneens moest de jaarrekening en het directie-
en jaarverslag drastisch gewijzigd worden en voldeed de presentatie en verantwoording, die jarenlang
wel voldeed, nu ineens niet meer.



Deze gewijzigde opvattingen verrasten de afdeling control en hebben veel tild gekost omdat er
gedurende discussie steeds meer wijzigingen door PWC werden verlangd.
Het is niet zo zinvol alle wijzigingen in dit kader weer te geven en ik beperk mij derhalve tot de
hoofdza ken:

1) Er zijn meer voorzieningen voor Manado getroffen dan eerst aangegeven, ter grootte van
1-.368.000 euro.

2) Het negatief resultaat minderheidsbelang is volgens PWC altijd verkeerd in de jaarrekening
verwerkt. Het had niet gesaldeerd mogen worden direct in het eigen vermogen maar moest
als resultaat verwerkt worden.

3) De Stichting Waterprojecten Oost lndonesie moest ineens als verbonden partijworden
gekenmerkt en dus opgenomen worden. De door de SWOI gegeven gift moet dan
geconsolideerd opgenomen worden als verlies.

4) Met de accountant is niet tot overeenstemming gekomen ten aanzien van de plaats waar de
kosten en voorzieningen ten aanzien van lndonesië zijn ondergebracht. WMD heeft het deel
dat betrekking had op de periode voor 20t2 ondergebracht bij de WMD en een ander deel
van recentere datum bij Noordwater. De accountant is van mening dat alles ondergebracht
moet worden bij Noordwater.

5) De WMD heeft in het verleden in overleg met RvC en AvA gedurende discussies over het risico
profielvan de WMD in lndonesië de regeling getroffen dat ondersteuning van de bedrijven op
exploitatiegebied ondergebracht zijn in een lening die de SWOI is aangegaan bij de Rabobank
waarbijde WMD jaarlijks garant staat voor rente en aflossing indien de waterbedrijven in

lndonesie niet voldoen aan hun rente en aflossingsverplichtingen. Hierbij is beslist dat de
WMD hiervoor de Koppejan gelden (!%van de omzet) aanwend. Deze gelden, mogen
wettelijk besteed worden voor ontwikkelingssamenwerking. Door de discussie over de positie
van de SWOI en de opvatting dat de SWOI een verbonden parlij is wordt dit door PWC ineens
anders gezien dan in voorgaande jaren. De WMD moet de lening als het ware overnemen wat
resulteert in een extra te presenteren verlies omdat PWC de mening had dat deze geheel in

de kosten en dus in het resultaat moest worden verantwoord.

ln de onderstaande figuren wordt geprobeerd de effecten van vooral de Rabobank lening beter
inzichtelijk te maken.

Figuur l- de situatie op 1- december 201,4
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ln figuur 2, die de situatie beschrijft van 3i- december 2014is zichtbaar dat op aanwijzen van de
accountant de Rabobank lening is overgenomen door de dochter Tirta Drenthe. Hierdoor ontstaat
binnen de WMD groep een extra verlies ter grootte van 4.450.00 euro.

ln de jaarrekening is dit ook zichtbaar in de wijzigingen, de onderstaande correcties zijn verwerkt sinds
de AvA van juni 201-5 waarbij zichtbaar is hoe het eerst aangegeven resultaat van 3.761.985
verslechtert tot - 1.993.135 euro enkelvoudig:
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Enkelvoudig resultaat gepresenteerd AvA juni 2015 € 3.761.985
L. Correctie minderheidsbelang (wiizigine PWC) -/-L 691..049
2 Voorziening tweetal vorderingen op PDAM Manado (wijziging PWC) -l- € 1.368.873
3 Aansluiting SWOI / TAD - aansluitverschil (wiiziglng WMD) € 456.402

Enkelvoudig resultaat na bovenstaande correcties € 2.158.465

4 Terugdraaien correctie minderheidsbelang - slechts geconsolideerd L 69I.049
5 Vrijval stelposten en te betalen ¡nterest (wijziging PWC) € 130.000
6. Verwerking lening Rabo (wijziging PWC) 4.450.000
7 Voorziening vorderingen op lndonesische gemeenten (wiizìeine PWC) -/- € 210.OO0
8 Aanvullende verplichting afkoopsom BV WLN (wijziging PWC) 94.000
9 Correctie verplichting vakantiedagen (wijziging PWC) -/- t 158.649

Enkelvoudig resultaat na bovenstaande correcties 1.993.13s

Enkelvoudig resultaat na bovenstaande correcties 1.993.135

1. Resultaat SWOI (wijziging PWC) -l- € 1.227.996
2. Correctie mi nderheidsbela ng 691.049
)
J Aanvullende correctie minderheidsbelang (wijziging PWC ) -l-€ 282.95r
4 Resultaat Stichting vakantieverblijven (verlies, wijziging PWC) -/- € 6.738
5 Eliminatie verwerking lening Rabo (wìjziging PWC) € 4.450.000

Geconsolideerd resultaat na bovenstaande correcties L 248.1,31,



Het resultaat SWOI en Stichting vakantieverblijven wordt alleen geconsolideerd meegenomen in het
resu ltaat, evena Is de co rrectie m i nderheidsbela ng.

De discussíe met de accountant is echter nog niet afgelopen aangezien hijvan mening is dat er
mogelijk nog meer moet worden voorzien op de uitstaande vorderingen in lndonesìë.
De bestuurder en de RvC zijn deze mening niet toegedaan aangezien de verwachtingen zijn dat de

tarieven die gehanteerd worden in de lndonesische bedrijven voldoende aangepast zijn en worden om
te voldoen aan de aflossings- en renteverplichtingen in 2015.

ln 201-5 is tevens de discussie gestart in hoeverre de SWOI nog kan blijven functioneren in de enerzijds
veranderende fiscale wetgeving in Nederland en de opvatting dat de SWOI een verbonden partij is en
anderzijds de opvatting van de Rijksoverheid dat de giften die gedaan zijn in het verleden ook als

zodanig geschonken moeten worden aan de lndonesische waterbedrijven. Tevens wordt per l januari
de vennootschapsbelasting ingevoerd hetgeen ook verregaande gevolgen zal hebben voor het doen
van giften en de vrijval van voorzieningen in de dochterondernemingen.
Binnen de SWOI is deze discussie gevoerd hetgeen geleid heeft tot het voornemen de SWOI

activiteiten per 31- december 20L5 te beëindigen.

Hierdoor ontstaat per ultimo 2015 een geheel andere situatie. Nu wordt de lening die dubbel bij de
WMD aanwezig was (zie figuur 2) weer teruggebracht naar enkelvoudig. Dit leidt tot een positief
resultaat van 4,450 keuro positief resultaat in Tirta Drenthe. Naar de opvatting van de bestuurder en
de RvC is het wijs dit resultaat te voorzien. ln figuur 3 is dit weergegeven.

Figuur 3 : De situatie op 31 december 2015
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Totaal komt daarmee binnen de WMD groep het bedrag aan voorzieningen voor tegenvallers in alle
ander water projecten op het niveau van 10.413.000 euro, opgebouwd uit de volgende elementen:

1) Voorziening resultaat door vrijval lening SWOI

2) Vrijval lening SWOI aan Tirta Drenthe door opheffen SWO|

3) Diverse voorzieningen WMD

Totaal

4.450.000 euro
3.448.000 euro
2.515.000 euro

10.413.000 euro



Wat is nu de positie von de WMD in lndonesië

De activiteíten zijn nu ondergebracht in Noordwater, de BV waar alle andere drinkwateractiviteiten
zijn ondergebracht. Dit is conform de Drinkwaterwet. Sinds 1-998 is de WMD actief in lndonesië.
Vooral vanuit maatschappelíjk verantwoord ondernemen wil de WMD een bijdrage leveren aan de
Millennium Development Goals van de Verenigde Naties.

Eerst gebeurde dat in de vorm van Twinning (kennisuitwisseling), later in de vorm van deelnemingen
in 5 lokale waterbedrijven. ln 2004 werd dit initiatief ondersteunt door de Rijksoverheid met een
subsidie van 7 ,5 miljoen euro, later gevolgd door een subsidie van 2,5 miljoen vanuit de ambassade in
Jakarta. De giften van de Rijksoverheid zijn ondergebracht in de Stichting Waterprojecten Oost-
lndonesië.

Met de RvC en de AvA van de WMD is afgesproken dat er samen met de accountant jaarlijks gekeken
werd naar het risicoprofielvan de WMD in lndonesië met als argument dat de effecten van deze
activiteiten niet door mochten slaan naar de gebonden klant.

Ultimo 201,4is de positie in uitstaande leningen vanuit de WMD groep naar lndonesië L8,873 miljoen
groot. ln de onderstaande figuur is dat onderverdeeld naar locaties en naar de post diversen. Deze
laatste post omvat de lening aan ons laboratorium en ingenieursbureaus en diverse kleine projecten.
De gelden zijn besteed aan het uitvoeren van projecten, het ondersteunen van de exploitatie om de
bedrijven gaande te houden en aan technisch advies door de WMD
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Het uitstaande bedrag is onderverdeeld naar drie groepen

1) Lening vanuit de giften van de Rijksoverheid
2) Leningen ondergebracht bij de SWOI onder jaarlijkse garantie aan de SWOI van rente en

aflossing door de WMD
3) Leningen vanuit de WMD groep

ln de figuur 5 Ìs uitgelegd hoe dit tot stand is gekomen. De positie van de WMD is een direct
uitstaande groep leningen van 9,923 miljoen euro. Hierin is begrepen de in de periode 2003-20II
genomen winsten op de technische ondersteuning en de vermeden kosten door de 1% Koppejan
gelden n¡et uit te geven maar om te zetten in een lening. Dit bedrag groot4,I94 miljoen euro is nooit
een cash uitgave van de WMD geweest en is als resultaat verwerkt in het eigen vermogen van de
WMD. Het werkelijke directe risico is 5,729 miljoen euro.
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Afgesproken was dat het directe risico niet hoger zou mogen zijn dan 3,5 miljoen. Door wijzígende
omstandigheden en de keus om een laboratorium te stichten is dit bedrag opgelopen toT5,729
miljoen waarbij opgemerkt dient te worden dat d¡t mede komt door een korting op de toegezegde
subsidie van de ambassade ter grootte van 1 miljoen. Daarnaast is een financiering verstrekt aan het
laboratorium, dat met winst draait,van 1,2 miljoen en staat er op Ambon nog 0,6 miljoen uit.

Binnen het bestuur, toezicht en aandeelhouders is afgesproken, als opvolging van de aanbevelingen
van de commissie de Boer, de deelnemingen in de lndonesische waterbedrijven Ìn 3-4 jaar af te
bouwen.
Het proces van afbouw tussen de WMD en de lokale overheden is zowel binnen lndonesië als binnen
Nederland een fiscaalcomplex proces dat zorgvuldig moetworden voorbereid en afgehandeld.

lntensief overleg met alle partijen zal de komende maanden veel aandacht vragen van de bestuurder
en zijn staf, van de RvCen het binnen de raad functionerende audit comité.
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De uitgangspunten bij dit proces die gehanteerd zullen worden zijn

1) Geen effecten naar de gebonden klant en dus ook niet in tarief.
2) Maximaal proberen te streven naar budgettair neutrale afhandeling waarbij de afgesproken

ruimte in het verleden niet wordt overschreden. Deze ruimte is het maximaal afgesproken
risico van 3,5 miljoen en de genomen winsten op deze activiteiten van 4,1"49 miljoen in de
periode 2003-201.1..

3) Terugtreden van de WMD uit de lndonesische waterbedrijven in 3-4 jaar.

Afhankelijk van het onderhandelingsresultaat zal de opbrengst kunnen fluctueren per deelneming. ln
de grafiek is zichtbaar gemaakt het verschil tussen de resultaatsverwachting die u in de september
vergadering is gepresenteerd en de verschillende varianten.
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Duidelijk is dat over de komende periode van 5 jaar de resultaten vergelijkbaar zullen zijn

Ook indien de solvabiliteit zichtbaar wordt gemaakt bij de verschillende alternatieven blijkt dat het
enige verschil zal zijn dat de grens van het bereiken van 30% één jaar later zal optreden dan eerst
verwacht.
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NV Waterleidi ngmaatschappij Drenthe

Onderwerp: Wijzingen in de jaarrekening sinds de AvA van juni 2015

Memo

Aan

Van

Datum

Aan de aandeelhouders en adviserend ambtenaren van de
aandeelhouders van WMD

Directie WMD

12 november2015

Tekst

Onderstaande correcties zijn verwerkt sinds de AvA van juni 2015.

Het resultaat SWOI en Stichting vakantieverblijven wordt alleen geconsolideerd meegenomen in het
resultaat, evenals de correctie minderheidsbelang.

Enkelvoudig resultaat gepresenteerd AvA iuni 20L5 € 3.761.985

1. Correctie minderheidsbelang (wiiziging PWC) -/-€ 691.049

2. Voorziening tweetal vorderinsen op PDAM Manado (wiizieine PWC) -/- c 1.368.873

3 Aansluiting SWOI / IAD - aansluitverschil Menco (wijziging PWC) € 456.402

Enkelvoudig resultaat na bovenstaande correcties € 2.1s8.465

4 Terugdraaien correctie minderheidsbelang- slechts geconsolideerd € 691.049
5. Vriival stelposten en te betalen interest (wiizieine PWC) € 1_30.000

6. -/-cVerwerking lening Rabo (wijziging PWC) 4.450.000
7 Voorziening vorderingen op lndonesische gemeenten (wijziging PWC) -/-c 270.000
8. Aanvullende verplichting afkoopsom BV WLN (wiizigine PWC) -l-€ 94.000

9 '/-cCorrectie verplichting vakantiedagen (wijziging PWC) 158.649

Enkelvoudig resultaat na bovenstaande correcties -/- c. 1.993.13s

Enkelvoudig resultaat na bovenstaande correcties -/- c 1.993.135

t. Resultaat SWOI (wiizieine PWC) -l-€ 1.227.996
2 Correctie minderheidsbelans -/-c 691..049

3 Aanvullende correctie minderheidsbelang (wijziging PWC) -/-€ 282.951
4 Eliminatie verwerking lening Rabo (wiiziging PWC) € 4.450.000

5. Resultaat Stichtins vakantieverbliiven (verlies) -/-s 6.738

Geconsolideerd resultaat na bovenstaande correcties € 248.I3t
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NV Waterleid ingmaatschappij Drenthe

Aan de aandeelhouders
en adviserend ambtenaren van de
aandeelhouders WMD

Assen, 12 november2015

Ondenarerp Aanvullende informatie AvA WMD 20 november 2015

Uw kenmerk: ons kenmerk: u. 1 5.07598 Voorinfo: M. van derVlugt
ret: (0592) 854 403

Geachte dames en heren,

Als bijlagen ontvangt u de twee nog ontbrekende stukken behorend bij de agenda van de algemene
vergadering van aandeelhouders op 20 november 2015.

Daarnaast is met de stukken die dinsdag zijn verstuurd per abuís een verkeerde versie van de
oplegnotitie bij de jaarrekening 2014 die de verschillen op hoofdlijnen toelicht meegezonden. Als
derde bijlage ngt u de correcte (met datum 12 november 2015) van deze notitie.

Hoogachtend,
NV Drenthe

Lauwers 3 . 9405 BL Assen
Postbus 18 . 9400 A/AAssen
Tel.: (0592) 854 500

info@wmd.nl K.v.K. nr. 04006089
Rabobank NL24 RABO 03828977 14
btw nr. 8233.32.676.8.01

wlvw.wmd.nl



WMDlNoordwater
en het risicoprofi el

deelnemingen in I ndonesie



Hoe verhoudt zich dit nu tot beleidspla n 2016-2020
en nieuwe beleidsuitgangspunten Noordwater

' Afspraken van voor 20L4 worden gerespecteerd en worden genomen
binnen drinkwater

' Vanaf 20L4geen sprake meer van enige vorm van financiering uit
WMD voor Noordwater

' De I% Koppejan gelden worden overgemaakt naar Noordwater die zij
maatscha ppelijk vera ntwoord besteed

o Deelnemingen in lndonesische waterbedrijven worden in 3-4jaar
afgebouwd

' Relatie tussen WMD en Noordwater strikt marktconform



Wat is de positie van lndonesie binnen
Noordwater

o Deelnemingen in waterbedrijven
a gen ingenieursbureau
o Modern gecertifieerd laboratorium in Manado en Bogor

E



Project leningen

Exploitatie
leningen

Technisch advies
leningen

Diversen

Uitstaande leningen
ultimo 2O!.4

18,873 miljoen

Uitstaande
leningen divers

Uitstaande
leningen Sorong

Uitstaande
leningen Biak

uitstaande
leningen Manado

Uitstaande
leningen Merauke

Uitstaande
leningen Ambon

Totaal 4,O7 2 miljoen euro

Totaal 1,85L miljoen euro

Totaal divers L,834 miljoen euro

Totaal 0,609 miljoen euro

Totaal 0,632 miljoen euro

Totaal 9,875 mlljoen euro



Onder volledige risicoafdekking SWOt
3,45 miljoen euro

a) Exploitatie ondersteuning van de PT's

nodig geweest ( 4,0 miljoen )
b) SNS stopte ineens de financiering door

de banken crisis groot 1.,5 miljoen

a) De technische ondersteuning moest
tegen markttarieven daar heeft WMD
winst op gemaakt
b) De kosten van to/o Koppejan zijn van
2003-20L1 niet uitgegeven maar in de
vorm van een lening verwerkt. Dus geen
cash out van de WMD

a) Subsidie van ambassade is 1,0 miljoen
gekort

b) PDAM Manado aandelen kapitaal en
ondersteuning bedrijf voor de start
samenwerking 2,0 miljoen

c) PT WLN 1,2 miljoen
d) Ambon 0,6 miljoen
e) Leningen lokale overheden 0,5 miljoen
f) Diverse kleine projecten 0,43 miljoen

Ondergebriacht bij de SWO| onder jaarlijkse
garantie vän rente en aflossing door WMD

Onder riolledige risicoafdekking SWO|

Bestaande uit 4,1.94 miljoen genomen
winsteil en 5,729 miljoen echt risico

Lening vanu¡t de
swot

3,45 miljoen

Oorspronkelijke
RABO lening4+1,5

miljoen euro

WMD
9,923 miljoen

ngen vanuLen

Uitstaande leningen
ultimo 2CIL4

L8,873 miljoen



Principes van Ander Water 201,4-20 15

' Winsten en verliezen worden vanaf 2OI4 genomen in Noordwater

' Voorziening heeft deels betrekking op de periode voo r 20L4
o Deels betrekking op 2014 en 201,5

o Nu voor 270 keuro genomen in Noordwater
o Nu voor 6.695 keuro genomen in WMD (relatie met genomen winsten

in de periode 2003-2}LL ter grootte van 4,L941
o De uitstaande lening van SWOI aan WMD (ondergebracht in Tirta

Drenthe ter grootte van 3,448 keuro) wordt kwijtgescholden in 2015

Totaal nu 6.965 en 3 .448 = LO.4L3 beschikbaar als voorziening



U itga ngspu nten b¡j de beschouwing over risico's

. Drie scenario's
' Scenario L : Alleen enkele voorzieningen zoals we in september van plan

wa ren
. Scena rio 2 : niets wordt betaald alles geschonken
' Scenario 3 : aandelen worden verkocht voor actuele waarde

o Eerste aanpak.was.afbouw in 3-5 jaar met volledige terugbetaling van alle
leningen (zou betekenen dat WM-D winst zou hebben ople àctiviteiten) 

-

. Nu afbouw van de activiteiten in drie - vier jaar

' volledige terugbetaling wordt dan niet reëel geacht
o Het ingenieursbureau en laboratorium te Manado en Bandung blijven. Maken winst

. Voeren werkzaamheden uit voor de WMD

' We ondersteunen lokaal maken van watertappunten en toiletten in Bandung
Barat (al sinds 20L2) vanuit Koppejan binneri de L%van de omzet



Proces van overnemen van de
Rabo lening door WM D/Ti rta

Drenthe



lndonesische
water bedrijven

4,450.000

Situatie 1 december 2014

Rabobank
4.450.000

SWOI
4.450.000

WMD

Noordwater

Tirta Drenthe
4.450.000



lndonesische
water bedrijven

4,450.000

Situatie ultimo
3L december 20L4

Rabobank
4.450.000

SWOI
4.450.000

Lening wordt
opgenomen in

de WMD
En komt nu

twee keer voor

WMD

Noordwater

Tirta Drenthe
4.450.000



Situatie ultimo
3L december 20L5

na kwijtschelden lening
Rabobank aan de Tirta

Drenthe

lndonesische
water bedrijven

4.450.000

Lening is
opgenomen
in de WMD

groep

WMD

Noordwater

Tirta Drenthe
4.450.000

Rabobank
4.450.000



Bandung Barat
o Samen met NGO's als Simavi en Aqua for All
o Samen met lokale overheid
. Samen met service clubs
o Alle.pq.r!¡cipanten dragen een aanzienlijk

deel b¡j ( uiltgangspunt-33yo,33yo,34% | '

I
ij

;
i.

I



Ove rzicht resu ltaten versch ill ende scenario's

resultaat * l-.000 euro
verwachting septembe r 2Ot5
resultaat minimaal
resultaat variant aandelen verkocht

resultaat * l-.000 euro
ve rwachti ng se ptembe r 2015

resultaat minimaal
resultaat variant aandelen verkocht

2013

2.283

2.282

2.282

2013

28,05%

28,05%

28,05%

2014

2.474

-1.992

1.992-

2014

29,28%

26,23%

26,23%

2015

4.306

5.033

5.033

2015

29,54%

27,LT%

27,11%

2016

4.416

4.517

6.434

2016

30,39%

28,L5%

28,93%

2017

4.793

4.950

6.866

2017

31,60%

29,72%

31,160/o

2018

4.306

4.372

6.288

2018

32,56%

æ,7W6
32,81%

2019

4.319

4.323

4.323

2019

33,21%

3L,60%

33,520/0

2020

4.O73

4.038

4.038

2020

33,8L%

32,25%

34,070/o



Vergelijking resultaten in i_.000 keuro
8.000

7.000

6.000

s.000

4.000

3.000

2.000

1.000

20L3 20L5 2016 201-7 24L8 2019

-vs¡\ 
/¿6þ1¡ng september 2015 

-resultaat 
variant aandelen verkocht 

-resultaat 
minimaal

2024

-1.000

-2.000

-3.000

20t4



40,00%

35,00%

30,00%

25,OO%

20,00%

1"5,00%

Vergel ijl<i ng solva biliteit

zo13 20t4 2015 201-6 20r7 2018 2019 2020

-vs¡vv'¿çþ¡ing 
september 2015 

-¡s5ull¿¿t 
variant aandelen verkocht 

-¡s5ul1¿¿¡ 
minimaal



Samenvatting van te volgen strategie

o Bandbreedte van het beëindigen wordt beperkt door de genomen
winst en het afgesproken risico profiel ( 3,5 en 4,L94 keuro samen )

' Voorkeur gaat uit naar maximaal besteden van alleen de genomen
winst als inzet ( 4,194 keuro )

o Fiscaal moet optimaal scenario worden gekozen om zo weinig
mogelijk belasting hier in Nederland en daar in lndonesië te betalen

' Aandelen worden overgedragen aan het eind van drie of vier jaar

' Contract tussen WMD met de PI lokale aandeelhouder zowel als
lokale overheid



Ko rte p review N oordwate r
Sa menvatting cashflow Noordwater
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3.000

2.s00

2.000

1.500

1.000

500

0

-500

Beschikbare cashflow in Noordwater inclusief afbouw lndonesie

201"5 20L6 20t7 2018 20L9 2020

E Resultaat Noordwater

r Afschrijvingen Betawater

lAflossing WMD inzake lening investering DPE

I Lening Nieuwater t.b.v. E-qua

I Dividend Nieuwater

Ë Resultaat Betawater (incl. E-qua, Ad Fontes, Vof's)

I Afschrijvingen E-qua

lAflossing E-qua inzake lening investeringen

I Lening Nieuwater t.b.v. DPE



3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

Besteding middelen Noordwater

201s 2016 2017 2018 2019 ZOZO

D lnvesteringen Betawater divers I lnvesteringen E-qua

N lnvestering Betawater in water inzake DpE tr Aflossing lening Fortis door Noordwater

t Aflossing lening Nieuwater door Noordwater inzal<e E-qua H Aflossing lening Nieuwater door Noordwater inzake DpE

I Aflossing lening Rabobank en DEO door E-qua tr Aflossing lening WMD (langlopend deel RC)

500

0

T
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Overzicht resultaten Drinkwater en Noordwater

:-
200s 2006 2009 201t 2012 2013 201s 201,6 2017 2018 20]-9 2020

I Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening I Resultaat deelnemingen Ander Water

II
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