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Geachte voorzitter/leden,

ln het'Protocolverbonden partijen, protocolafspraak4'(Statenstuk 2014-644, 'sturing
op verbonden partijen door Provinciale staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS):
gezamenlijke afspraken') is vastgelegd dat uw staten jaarlijks geÏnformeerd worden
oververbonden partijen. 'Fonds nazotg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe' is
een verbonden partijvan de provincie Drenthe. De Jaarrekening 2016 van deze ver-
bonden partijwordt om die reden aan u toegezonden.

Relatie met provinciaal doel
De provincie heeft de wettelijke taak om eeuwigdurende nazorg uit te voeren. op
1 april 1998 is in de Wet milieubeheer de regeling voor de nazorg van operationele
stortplaatsen opgenomen, met als doel zeker te stellen dat bestaande en nieuwe
stortplaatsen ook na sluiting tot in de lengte van jaren aan hetzelfde beschermings-
niveau voldoen. Hiermee wordt het risico op bodemverontreiniging geminimaliseerd.

ln de Leemtewet Bodembescherming worden provincies na overdracht van de
stortplaats bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwig-
durende nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afual is
gestort. Voor de provincie Drenthe geldt dit voor twee stortplaatsen: Meisner Noord-
Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero Noord BV te Wijster.

De middelen om deze wettelijke taak uit te voeren zijn ondergebracht in het Nazorg-
fonds.
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Doelvermogen en fondsvermogen
De stortplaatsexploitant moet een nazorgplan opstellen. Dit plan geeft aan hoe de
stortplaats na beëindiging van de stortactiviteiten milieu hygiënisch verantwoord wordt
beheerd om nadelige gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Op basis van het
nazorgplan wordt het benodigde doelvermogen berekend om de kosten van de
eeuwigdurende nazorg te kunnen betalen en de jaarhjks op te leggen heffing. De hef-
fingshoogte is afgeleid van het doelvermogen en de sluitingsdatum in het nazorgplan.
Op deze wijze worden financiële middelen verkregen om de bestuurlijke en financiële
verantwoordelijkheid van de provincie voor de nazorg van de stortplaatsen uit te
kunnen voeren.

Het fondsvermogen en de doelvermogens per stortplaats zijn als volgt weer te geven

Ontwikkelingen
Het rendement is in 2016 verbeterd ten opzicht van 2015. ln 2015 waren de rende-
menten op de nazorgfondsen voor de stortplaatsen van Attero en Meisner beide
negatief van respectievelijk -l- 3,60/0 en -l- 3,3o/o.ln 2016 zijn de rendementen beide
positief, te weten 3,7o/ovoor Attero en 3,5% voor Meisner. Dat is in beide gevallen nog

onder de rekenrente van 5,06%, echter de inflatie ligt ook lager waardoor het netto-
rendement in lijn der verwachting blijft. Op langere termijn zal een nieuwe Asset
Liability Management (ALM)-studie hierover duidelijkheid moeten bieden.

Begin 2017 zijn de verzoeken tot het uitbrengen van een offerte voor de uitvoering van
een AlM-studie in overleg met Attero opgesteld. ln de AlM-studie wordt onderzoek
gedaan naar de verdeling en spreiding van beleggingen over verschillende beleg-
gingscategorieën, zoals aandelen, onroerend goed en obligaties binnen de voor het
Nazorgfonds geldende wetgeving. De beleggingsmix wordt vervolgens afgestemd met
de eeuwigdurende nazorgverplichtingen van het Nazorgfonds.

Wij constateren dat de financiële markten op dit moment nog onrustig zijn, hetgeen de
uitkomsten van de ALM-studie sterk kan beïnvloeden. Daarnaast wachten wij de uit-
komsten van de evaluatie Wet milieubeheer af, hierin worden ook de AlM-studies
rondom de nazorgfondsen meegenomen. Tevens wordt in dat verband gekeken naar
een goede landelijke regeling of afstemming van dergelijke studies, te hanteren rente
en inflatie percentages en de verdeling van de risico's. ln afwachting van die uit-
komsten is de opdracht nog niet uitgezet, maar verwachten dat wel in de loop van dit
jaar te kunnen doen.

Mogelijke risico's
De provincie loopt een financieel risico op het Nazorgfonds. Wij beheersen dit risico
door jaarlijks na hetvaststellen van de jaarrekening te beoordelen of wijeen nieuwe
heffing aan de stortplaatsen moeten opleggen. Meisner kunnen wij geen heffing meer
opleggen vanwege de al geeffectueerde sluiting. Het vermogen moet wel renderen om

Stortplaats Fondsvermogen
per 31 decem-
ber 2016

Doelvermogen

Meisner/Ubbena € 1.867.534,-- € 1 .855.710,-- Aanwezig op moment van
overdracht stortplaats aan
provincie

AtteroA/t/ijster € 9.708.684,-- €21.473.850,-- Per 1 januari 2033
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aan toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Attero hebben wij in 2016, over
2015, een nazorgheffing opgelegd van € 3,7 miljoen (en Attero heeft dit ook betaald)

ln 2017 wordt over 2016 aan Attero, op basis van de Jaarrekening 2016, geen na-
zorgheffing opgelegd omdat het aanwezig vermogen binnen de afgesproken band-
breedtes blijft.

Naast de risico's voor de eeuwigdurende nazorg, lopen wij als provincie ook risico
over als Attero de afdekverplichting niet na kan komen. Daarover hebben wij begin
2017, samen met de provincies Noord Brabant en Limburg, met Attero nieuwe af-
spraken gemaakt over de te verstrekken zekerheden door Attero om de stortplaats te
kunnen afdichten voordat de stortplaats aan de provincie wordt overgedragen.

Een onderdeel van de gemaakte afspraken zijn de jaarlijkse beoordeling aan de hand

van een aantal financiële ratio's. Op 21 maart 2017 hebben wij van Attero de jaarre-
kening van de holding ontvangen. Naast deze jaarrekening hebben wij de verklaring
van Attero ontvangen datzij voldoen aan de ratio's. Dit'Compliance Certificaat' is door
de externe accountant gecontroleerd en is voorzien van een goedkeurende verklaring.
Hiermee constateren wij dat Attero heeft voldaan aan de gemaakte afspraken en dat wij
geen aanleiding zien om aanvullende of vervangende zekerheden te eisen.

Wij hebben begin 2015 de beleggingsportefeuille voor beide stortplaatsen herijkt 70%
vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden. Hiermee verwachten wij een hoger
rendement en daarmee verkleinen we het financieel risico. De eerste positieve ef-
fecten daarvan zien wij terug in deze jaarrekening.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe,
handelend als van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

, secretaris t
Bijlagen

- Jaarrekening 2016'Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'
- 'Compliance Certificaat'Attero Holding N.V. met EY Assurance-rapport
mb/wa/coll
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1 Inleiding 

Op 1 april 1998 is in de Wet milieubeheer (Wm) een regeling voor de nazorg van operationele stortplaatsen 
opgenomen. Het doel van deze nazorgregeling is om zeker te stellen dat bestaande en nieuwe stortplaatsen ook na 
sluiting tot in de lengte van jaren aan hetzelfde beschermingsniveau voldoen. Hiermee wordt het risico op 
bodemverontreiniging geminimaliseerd. 
 
De nazorgregeling wordt ook wel de Leemtewet Bodembescherming genoemd. Door deze wet worden de provincies na 
overdracht van de stortplaats bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg 
van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. Voor de Provincie Drenthe geldt dit voor twee 
stortplaatsen: Meisner Noord-Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero Noord BV te Wijster. 
 
De stortplaatsexploitant moet, op grond van Wm 8:49 lid 3, een nazorgplan opstellen. Het nazorgplan geeft aan op 
welke wijze de stortplaats na beëindiging van de stortactiviteiten milieuhygiënisch verantwoord wordt beheerd om 
nadelige gevolgen voor het milieu te minimaliseren. Het nazorgplan wordt ingediend bij de Provincie Drenthe. 
 
De provincie berekent op basis van het nazorgplan de jaarlijks op te leggen heffing. De heffing is vastgelegd in de 
Verordening nazorgheffing stortplaatsen Provincie Drenthe. De hoogte van de heffing is afgeleid van het doelvermogen 
en de sluitingsdatum in het nazorgplan. De inkomsten uit de heffing, en het daarover verkregen rendement uit hoofde 
van rentebaten en dividenden, moeten de verwachte kosten dekken die gepaard gaan met de uitvoering van het 
nazorgplan. Op deze wijze worden financiële middelen verkregen om de bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid van de provincie voor de nazorg van de stortplaatsen uit te kunnen voeren. Gewijzigde 
omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de heffing aan te passen. 
 
2 Doelvermogen en heffing 

2.1 Attero Noord BV, stortplaats te Wijster  

In 2015 heeft Attero Noord haar stortstrategie heroverwogen, met als gevolg dat Attero de stortplaats in Wijster in 2033 
overdraagt aan de provincie. Hiervoor is een nieuw nazorgplan ingediend, welke is goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Drenthe (GS) op 1 december 2015. Dit nazorgplan bevat een doelvermogen van € 21.473.850 
per 1-1-2033. 
 
In 2016 is op basis van het nieuwe nazorgplan en het nieuwe doelvermogen een berekening gemaakt of, met de in het 
nazorgfonds aanwezig middelen en een rendement van 5%, het doelvermogen in 2033 gehaald wordt. Op basis van de 
jaarrekening 2015 en het nieuwe nazorgplan is over 2015 een heffing van € 3.699.579 opgelegd welke door Attero in 
2016 is betaald.  
 
Het vermogen in het nazorgfonds per 31-12-2016 bedraagt € 9.708.684. De contante waarde van het doelvermogen per 
31-12-2016 bedraagt € 9.837.418. Het verschil tussen beide bedragen is € 128.734, procentueel 1,3%, dit verschil blijft 
binnen de met Attero afgesproken marge van 10%, vastgelegd in de raamovereenkomst van april 2014. Daarom wordt 
er over 2016, op basis van deze cijfers geen nazorgheffing opgelegd.  
 
2.2 Meisner Noord-Drenthe BV, stortplaats te Ubbena 

In 2011 heeft Meisner een nazorgplan bij de Provincie Drenthe ingediend, waarmee GS op 1 november 2011 heeft 
ingestemd. Het doelvermogen van Meisner bedraagt € 1.855.710. Dit vermogen was op moment van sluiting van de 
stortplaats aanwezig in het fonds. De stortplaats is inmiddels gesloten. De eeuwigdurende verantwoordelijkheid van de 
nazorg is op 1 januari 2014 overgedragen aan de provincie Drenthe.  
 
3 Vermogensbeheer 

Het treasurybeleid voor het Nazorgfonds wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (Fido), de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo) en het uitzonderingsregime 
voor nazorgfondsen in de Ruddo (Staatscourant 29 juni 2001). In het Beleggingsstatuut Fonds Nazorg Gesloten 
Stortplaatsen Provincie Drenthe zijn de uitgangspunten voor het vermogensbeheer en het beleggingsbeleid van het 
fonds geformuleerd. De stortplaatsbeheerders hebben een adviesrol bij het vermogensbeheer. 
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De aangehouden beleggingsfondsen zijn in overeenstemming met het ‘Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Drenthe’. In dit statuut is geregeld in paragraaf 3.2 punt 2a dat belegd kan worden volgens het 
standaard risicoprofiel, hierbij is de beleggingsmix 70% vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden. De 
beleggingsfondsen voldoen aan dit risicoprofiel.  
 
3.1 Attero Noord BV, stortplaats te Wijster  

Het vermogensbeheer van het deel van Attero is uitbesteed aan een externe vermogensbeheerder, ING Bank. De 
vermogensbeheerder (ver)koopt aandelen in de beleggingsfondsen op aangeven van het Nazorgfonds. Een klein 
gedeelte van de middelen is via een ABN AMRO deposito uitgezet. De middelen zijn volgens de beleggingsmix van 
70% obligaties en 30% aandelen belegd, de optimale beleggingsmix genaamd.  
 
De reserve voor de stortplaats Attero is voor het grootste deel langlopend uitgezet. De vermogensbeheerder ING Bank 
beheert de langlopende beleggingen van Attero in een drietal beleggingsfondsen: 
− BlackRock iShares Core Euro Government Bond ETF: het fonds belegt in euro obligaties die zijn uitgegeven of zijn 

gewaarborgd door lidstaten van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie. 
− BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF: het fonds belegt wereldwijd in aandelen van grote en 

middelgrote bedrijven in ontwikkelde landen.  
− BlackRock iShares MSCI Europe ETF: het fonds belegt in aandelen van grote en middelgrote bedrijven in 

ontwikkelde Europese landen.  
 
3.2 Meisner Noord-Drenthe BV, stortplaats te Ubbena 

Het vermogen van Meisner wordt gebruikt om eeuwigdurende nazorg op deze stortplaats te kunnen uitvoeren. Om het 
vermogen op voldoende niveau te houden zijn de gelden van Meisner ook via de optimale beleggingsmix uitgezet, 
waarbij rekening is gehouden met de op korte termijn te verwachten jaarlijkse uitgaven. De vermogensbeheerder en de 
beleggingsfondsen zijn gelijk aan die van Attero. 

 
4 Jaarrekening 2016 

In dit hoofdstuk zal de jaarrekening van ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’ worden weergegeven. 
In de bijlage 1 van deze jaarrekening zijn de jaarrekeningen per stortplaats weergegeven.  

 
4.1 Balans per 31 december 2016 

Activa (Opgesteld na bestemming van het resultaat) 2016 2015 
    
Beleggingen   
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF 7.800.686 5.103.426 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 1.849.101 1.048.554 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 1.626.595 990.292 
Totaal 11.276.382 7.142.272 
     
Vorderingen    
Debiteuren 0 0 
Nog te ontvangen bedragen 4.070 3.708.645 
     
Liquide middelen    
Bank  308.781 346.157 
     
  11.589.233 11.197.074 
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Passiva (Opgesteld na bestemming van het resultaat) 2016 2015 
Eigen vermogen   
Reserve    
Stortplaats Ubbena/Meisner 1.867.534 1.824.454 
Stortplaats Wijster/Attero Noord 9.708.684 9.368.970 

   
   

Kortlopende schulden   
Nog te betalen bedragen 3.890 3.650 
Crediteuren 9.125 - 
    
  11.589.233 11.197.074 

 
4.2 Rekening van baten en lasten over 2016 

Baten 2016 Begroot 2016 2015 
Opbrengsten renten 514 11.385 5.355 
Opbrengsten vermogensbeheer 425.852 390.590 -269.559 
Nazorgheffing (onttrekking negatief) - 2.700.000 3.699.579 
Totaal baten 426.366 3.101.975 3.435.375 

 

Lasten 2016 Begroot 2016 2015 
Onderhoudskosten nazorg Meisner/Ubbena 15.048 61.000 10.800 
Onderzoekskosten Attero/ Wijster - - 1.840 
Aankoopkosten beleggingen 14.139 - - 
Service fee beleggingen 5.193 - - 
Administratiekosten 385 390 356 
Accountantskosten 2.550 2.550 2.150 
Toegerekende uren 5.767 5.835 4.869 
Bankkosten 490 105 221 
Totaal lasten 43.572 69.880 20.236 

 

Resultaat 2016 Begroot 2016 2015 
Totale Baten  426.366 3.101.975 3.435.375 
Totale Lasten 43.572 69.880 20.236 
Totaal Resultaat voor reservemutatie 382.794 3.032.095 3.415.139 
    
Mutaties in reserves    
Reservering heffingsopbrengst Attero - 2.700.000 3.699.579 
Totale mutaties in reserves - 2.700.000 3.699.579 
    
Totaal resultaat na reservemutaties 382.794 332.095 -284.440 
    
Resultaat per stortplaats    
Attero Baten 360.904 3.007.410 -204.804 
Attero Lasten 21.190 2.704.440 4.354 
Resultaat Attero 339.714 302.970 -209.158 
    
Meisner Baten 65.462 94.565 -59.400 
Meisner Lasten 22.382 65.440 15.882 
Resultaat Meisner 43.080 29.125 -75.282 
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4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening 2016 is opgesteld volgens de grondslagen van het fonds, die gebaseerd zijn op het Reglement Fonds 
nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe, waarbij aansluiting is gezocht met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek evenals de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In aansluiting op artikel 2:384 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek mogen beleggingen naast verkrijgingsprijs tevens tegen de actuele waarde gewaardeerd worden, indien geen 
beslissende invloed dan wel invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid van de 
deelneming.  
 
Balans 
Algemeen 

De functionele en presentatie valuta van de jaarrekening is euro. De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Beleggingen 

In aansluiting met artikel 2:384 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden de beleggingen op totaalniveau van de 
portefeuille gewaardeerd tegen de actuele waarde. Het Nazorgfonds houdt alleen beursgenoteerde effecten aan, welke 
worden gewaardeerd tegen de slotkoers per einde boekjaar. Saldi die worden aangehouden in vreemde valuta worden 
ultimo van het boekjaar omgerekend naar euro tegen de dan geldende door de vermogensbeheerder opgegeven 
wisselkoersen. 

 
Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke 
oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 

Op grond van de Wet milieubeheer is de provincie Drenthe bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk 
voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. Voor de provincie 
Drenthe betreft dit de stortplaatsen Attero Noord en Meisner. De provincie Drenthe heeft ervoor gekozen deze 
wettelijke verplichting onder te brengen in het ‘Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’. Per stortplaats 
is een bestemmingsreserve gevormd. De middelen in de bestemmingsreserves dienen ter dekking van de toekomstige 
verplichting van de provincie Drenthe tot de eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen van Attero Noord en Meisner. 
Ze zijn daarom niet vrij besteedbaar. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Rekening van baten en lasten 
Algemeen 

Baten en lasten worden, tenzij anders vermeld, opgenomen in het jaar waarin een prestatie is geleverd c.q. voor dat jaar 
is voorzien of verplicht (stelsel van baten en lasten). 

 
Begrotingscijfers 

In de rekening worden de gerealiseerde uitkomsten vergeleken met de raming in de begroting van dat jaar. Deze 
begrotingscijfers zijn de cijfers van de jaarbegroting na verwerking van de goedgekeurde wijzigingen van de primaire 
begroting, alsmede administratieve wijzigingen. Tevens zijn de cijfers vanuit de primitieve begroting weergegeven. 
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4.4 Toelichting op de balans 2016 

4.4.1 Activa 

Beleggingen 
Fondsen  
De reserves voor Attero Noord en Meisner zijn vanaf maart 2015 voor een deel langlopend belegd in diverse fondsen 
die jaarlijks dividend uitkeren. Het verloopoverzicht van de beleggingsportefeuille ziet er per 31 december 2016 als 
volgt uit: 
 
Verloopoverzicht Beleggingen 2016     
 Waarde  

1-1-2016 
Aankopen  
in 2016  

Koers 
effect 

Waarde  
31-12-2016 

Dividend 
(contant) 

BlackRock iShares Core Euro 
Government Bond ETF 5.103.426 2.602.641 94.619 7.800.686 58.081 
BlackRock iShares Core MSCI 
World UCITS ETF 1.048.554 602.907 197.640 1.849.101 - 
BlackRock iShares MSCI 
Europe ETF 990.292 602.699 33.604 1.626.595 41.908 

Totaal 7.142.272 3.808.247 325.863 11.276.382 99.989 
 
De risico’s die met bovenstaande beleggingen samenhangen zijn: 
 
BlackRock iShares Core Euro Government Bond ETF: De waarde van de belegging en de gegenereerde inkomsten 
kunnen fluctueren en het is niet zeker dat de oorspronkelijke inleg terugkomt. Het fonds belegt in vastrentende 
staatsobligaties, die een vaste of variabele rente opleveren. De waarde van deze effecten is daarom gevoelig voor 
renteschommelingen; wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de 
marktwaarde van obligaties. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door 
de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de 
kredietrating ervan. 
 
BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF: De waarde van de belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen 
fluctueren en het is niet zeker dat de oorspronkelijke inleg terugkomt. De BlackRock iShares Core MSCI World UCITS 
ETF betreft een gespreide portefeuille van ondernemingen uit ontwikkelde landen. Het beleggingsrisico is 
geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of ondernemingen. Als gevolg hiervan is het fonds gevoelig voor 
hiermee verbonden gebeurtenissen in de economie, markt, politiek of regelgeving. Buitenlandse beleggingen staan bloot 
aan schommelingen van de wisselkoersen. 
 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF: De waarde van de belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren 
en het is niet zeker dat de oorspronkelijke inleg terugkomt. BlackRock iShares MSCI Europe ETF betreft een gespreide 
portefeuille van Europese ondernemingen. 
 

Vorderingen 
Debiteuren 

Debiteuren 31-12-2016 31-12-2015 
Debiteuren 2.457 2.457 
Voorziening dubieuze debiteuren -2.457 -2.457 
Totaal 0 0 

 
Bij de verkoop, in 2014, van het beleggingsfonds ‘OVE Rentefonds 1-3’ stond op de afrekeningsnota een inhouding 
vanwege een vordering dividendbelasting. Het ‘OVE Rentefonds 1-3’ heeft een (langlopende) vordering uit hoofde van 
buitenlandse dividendbelasting, waarvan eind 2016 nog niet duidelijk is wanneer dit bedrag door het ‘OVE Rentefonds 
1-3’ zal worden ontvangen. Als het ‘OVE Rentefonds 1-3’ de vordering ontvangt, krijgt het Nazorgfonds ten behoeve 
van stortplaats Attero, dit bedrag nog uitgekeerd. Gezien de onzekerheid van deze vordering voor het Nazorgfonds is 
het bedrag geheel voorzien. 
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Te ontvangen bedragen 

Nog te ontvangen bedragen (NTO) 31-12-2016 31-12-2015 
NTO Nazorgheffing 2015 - 3.699.579 
NTO BTW  3.685 8.708 
NTO Rente 4e kwartaal 2016 - 358 
NTO Exact kosten 385 - 
Totaal 4.070 3.708.645 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015 
ABN AMRO rekening-courant NL33ABNA042.19.38.617 16.368 26.654 
ABN AMRO rekening-courant NL15ABNA055.67.90.669 6.285 6.419 
ABN AMRO deposito rekening NL32ABNA043.38.76.328 58.235 58.071 
ABN AMRO deposito rekening NL83ABNA045.88.95.105 200.913 200.345 
ING rekening-courant NL30INGB0006795300 6 66 
ING rekening-courant NL62INGB0006795306 120 67 
ING beleggingsrekening 13486080 27.601 11.916 
ING beleggingsrekening 13486082 -747 42.619 
Totaal 308.781 346.157 

 
Het saldo bij ABN AMRO bank en ING bank bedraagt € 308.781 per 31 december 2016. Het saldo ten opzichte van 31 
december 2015 is licht gedaald met € 37.376. 
 
4.4.2 Passiva 

Eigen vermogen 
Reserve stortplaats  

Reserve stortplaats 31-12-2016 31-12-2015 
Reserve stortplaats Ubbena/ Meisner 1-1-2016 1.824.454 1.510.655 
Overboeking van ‘Stortplaats te Ubbena/ Meisner reserve 
netto resultaat vermogensbeheer’ 1-1-2015 

- 389.081 

Resultaat 2016 Ubbena/ Meisner 43.080 - 75.282 
Reserve stortplaats Ubbena/ Meisner 31-12-2016 1.867.534 1.824.454 
   
Reserve stortplaats Wijster/ Attero Noord 1-1-2016 9.368.970 3.268.283 
Overboeking van ‘Stortplaats te Wijster/ Attero Noord 
reserve netto resultaat vermogensbeheer’ 1-1-2015 

- 2.610.266 

NTO Nazorgheffing 2015 - 3.699.579 

Resultaat 2016 Wijster/ Attero Noord 339.714 - 209.158 
Reserve stortplaats Wijster/ Attero Noord 31-12-2016 9.708.684 9.368.970 

Totaal 11.576.218 11.193.424 
 
Toereikendheid bestemmingsreserves 

Om de doelvermogens te bereiken wordt aan de exploitanten een heffing opgelegd, de nazorgheffing. De provincie 
Drenthe heeft destijds gekozen voor een objectgebonden heffing. Deze heffingsvorm doet het meeste recht aan de 
individuele verantwoordelijkheid van de stortplaatsexploitant om voor de eigen stortplaats de financiële middelen op te 
brengen voor de nazorg. Een objectgebonden heffing staat rechtstreeks in relatie tot de nazorg op de desbetreffende 
stortplaats. 
Als blijkt dat de opbrengst van de nazorgheffing of rente hoger of lager is dan het bedrag dat nodig is om de kosten te 
dekken van de eeuwigdurende nazorg, dan kan jaarlijks de heffing aan de stortplaatsen worden gewijzigd conform 
artikel 15.45, tweede lid, Wet Milieubeheer. Jaarlijks wordt beoordeeld of de nazorgheffing bijgesteld moet worden.  
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Het totaal van de reserves ultimo 2016 is in onderstaande tabel weergegeven. 
Reserves per stortplaats 31-12-2016 31-12-2015 
Reserve stortplaats Ubbena/ Meisner 1.867.534 1.824.454 
Reserve stortplaats Wijster/ Attero Noord 9.708.684 9.368.970 

 
Meisner  
In 2011 heeft Meisner een nieuw nazorgplan bij de Provincie Drenthe ingediend vanwege de sluiting. Het 
doelvermogen is hierbij vastgesteld op € 1.855.710. Op moment van sluiten van de stortplaats was dit bedrag in het 
Fonds nazorg aanwezig. 
 
Attero 
De contante waarde van het doelvermogen per 31-12-2016 bedraagt € 9.837.418. Het fondsvermogen voor Attero, per 
31-12-2016 bedraagt € 9.708.684. Het verschil tussen beide bedragen is € 128.734, procentueel 1,3% dit verschil blijft 
binnen de met Attero afgesproken marge van 10%. Daarom wordt er over 2016, op basis van deze cijfers geen 
nazorgheffing opgelegd.  
 
Vlottende passiva 
Nog te betalen bedragen 

Nog te betalen bedragen 31-12-2016 31-12-2015 
Accountantskosten 2016 2.550 2.500 
Schatting Service fee kosten Q4 1.340 1.150 
Totaal 3.890 3.650 

 
Crediteuren 

De crediteur is begin januari 2017 betaald. 
 
4.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Alle verplichtingen van het nazorgfonds zijn in de balans verwerkt. Ultimo 2016 is geen sprake van niet uit de balans 
blijkende verplichtingen. 
 
4.6 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2016 

4.6.1 Baten 

Opbrengsten renten 

Opbrengsten renten 2016 2015 
ABN AMRO deposito rekening NL32ABNA043.38.76.328 77 2.756 
ABN AMRO deposito rekening NL83ABNA045.88.95.105 291 2.382 
ING beleggingsrekening 13486080 25 85 
ING beleggingsrekening 13486082 121 132 
Totaal 514 5.355 

 
Opbrengsten vermogensbeheer 

Opbrengsten vermogensbeheer 2016 2015 
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF 152.700 -153.725 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 197.640 -42.075 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 75.512 -73.759 
Totaal 425.852 -269.559 
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4.6.2 Lasten 

De lasten (beheerskosten) worden ten laste van de exploitatie gebracht in het jaar waarop ze betrekking hebben. De Wet 
milieubeheer geeft aan in artikel 15.47, lid 7: 
‘’Uit het fonds worden uitsluitend bestreden de kosten, die: 
a. worden gemaakt in verband met de uitvoering van de in artikel 8.49 bedoelde zorg met betrekking tot de gesloten 

stortplaatsen in de betrokken provincie(s); 
b. zijn verbonden aan de werkzaamheden voor het fonds’’  
 
De Wet milieubeheer geeft aan in artikel 15.47, lid 8: 
“Onder de kosten, bedoeld in het zevende lid, worden niet begrepen de kosten, die in verband met de in art. 8.49 
bedoelde zorg voor gesloten stortplaatsen door de betrokken provincie(s) worden gemaakt ten behoeve van haar 
bestuurlijke apparaat.’’ 

 
Kosten nazorg Meisner 

In 2016 zijn kosten voor de nazorg van stortplaats Meisner gemaakt. Voor het onderhoud van het terrein is € 15.048 aan 
kosten gemaakt tegenover € 61.000 begroot. De lagere uitgaven zijn te verklaren doordat minder noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden nodig waren dan vooraf begroot.  
 
Aankoopkosten beleggingen 

De nazorgheffing over het jaar 2015, is opgelegd in 2016. De ontvangen nazorgheffing is vervolgens volledig belegd in 
de bekende beleggingsfondsen van het Nazorgfonds. Bij de aankoop van de beleggingen heeft de bank hiervoor 
aankoopkosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afzonderlijk zichtbaar gemaakt als besteding.  
 
Service fee beleggingen 

De service fee kosten zijn in de begroting 2016 in mindering gebracht op de opbrengsten vermogensbeheer. Om een 
zuiver beeld te geven van de kosten zijn deze kosten afzonderlijk in de jaarrekening 2016 gepresenteerd. 
 

Administratiekosten 

In 2016 is voor € 385 aan administratiekosten gemaakt voor de licentie van het boekhoudpakket Exact.  
 
Accountantskosten 
De accountantskosten 2016 van € 2.550 hebben betrekking op de geraamde kosten voor de controle van de jaarrekening 
2016.  
 

Toegerekende uren 

Voor het verzorgen van de bedrijfsvoering en secretariële ondersteuning is een factuur ingediend door de provincie 
Drenthe voor een bedrag van € 5.767.  
 
Bankkosten 

Deze kosten van € 490 hebben betrekking op kosten die de banken, ABN AMRO en ING, in rekening brengen voor het 
hebben en gebruiken van hun bankrekeningen.  
 
4.6.3 Resultaat 2016 

Het voordelige resultaat over 2016 bedraagt € 382.794. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van de reserve netto 
resultaat vermogensbeheer. Het resultaat wordt voor een bedrag ad € 339.714 toegerekend aan stortplaats Wijster en 
voor € 43.080 aan stortplaats Meisner.   
 
5 Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die verwerkt en/of toegelicht zouden moeten worden in de jaarrekening 
2016. 
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6 Overige gegevens 

6.1 Wet normering topinkomens 

Het Nazorgfonds valt niet onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens en derhalve geen toelichting 
opgenomen.  
 
6.2 Afkortingenwijzer 

Fido  Wet financiering decentrale overheden 
GS  Gedeputeerde Staten 
IPO  Interprovinciaal Overleg 
PS  Provinciale Staten 
Wm  Wet milieubeheer 
RINAS  Rekenmodel IPO NAzorg Stortplaatsen 
RUDDO Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden 
 
6.3 Controleverklaring 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe 
 

Verklaring over de jaarrekening 2016 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe te Assen gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel is de jaarrekening 2016 van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe in alle van 
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de door het dagelijks bestuur van Fonds nazorg 
gesloten stortplaatsen provincie Drenthe gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in hoofdstuk “4.3 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling” van de jaarrekening. 
 
De jaarrekening 2016 bestaat uit:  
• de balans per 31 december 2016; 
• de rekening van baten en lasten over 2016; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 
Wij vestigen de aandacht op hoofdstuk “4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling” van de jaarrekening, 
waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld met als doel het Fonds 
nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe in staat te stellen te voldoen aan artikel 11 lid 1 van het Reglement 
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Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Hierin is opgenomen dat het dagelijks bestuur over elk 
begrotingsjaar verantwoording dient af te leggen aan het algemeen bestuur over het gevoerde financieel beheer onder 
overlegging van de jaarrekening. Daarnaast zal de jaarrekening worden overlegd aan de provincie Drenthe om 
verantwoording af te leggen over het boekjaar. Hierdoor is de jaarrekening van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
provincie Drenthe mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 
bestemd voor het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe en de provincie Drenthe en dient niet te 
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 
 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de door Fonds 
nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in hoofdstuk 
“4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling” van de jaarrekening. In dit kader is het dagelijks bestuur van 
het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het dagelijks bestuur van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe noodzakelijk acht om het opstellen 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Het algemeen bestuur van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 
Drenthe. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze financiële overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Drenthe; 
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur van Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 
Drenthe en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 
• het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen 

weergeeft. 
 
Wij communiceren met het algemeen bestuur van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Groningen, 24 maart 2017 
 
Ernst & Young Accountants LLP  
 
w.g. D.E. Engwerda RA 
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Bijlage: Enkelvoudige jaarrekening stortplaats Wijster/ Attero 

Activa 2016 2015 
Beleggingen    
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF  6.632.740 3.960.059 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 1.598.128 822.350 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 1.415.743 778.227 
Totaal 9.646.611 5.560.636 
    
Vorderingen   
Overlopende activa   
Debiteuren 0 0 
Te ontvangen bedragen 456 3.703.224 
    
Liquide middelen   
Bank  63.892 107.175 
    

9.710.959 9.371.035 
  

Passiva 2016 2015 
Eigen vermogen    
Reserve Stortplaats Wijster/Attero Noord  9.368.970 9.578.128 

Resultaat 2016 339.714 -209.158 
Totaal 9.708.684 9.368.970 
   
Kortlopende schulden   
Overlopende passiva 2.275 2.065 
     
  9.710.959 9.371.035 

 

Baten 
Werkelijk 

2016 
Werkelijk 

2015 
Opbrengsten renten 199 2.888 
Opbrengsten vermogensbeheer 360.705 -207.692 
Nazorgheffing - 3.699.579 
Totaal baten 360.904 3.494.775 

 

Lasten 
Werkelijk 

2016 
Werkelijk 

2015 
Kosten nazorg Attero Noord/ Wijster - 1.840 
Aankoopkosten beleggingen 14.139 - 
Service fee beleggingen 3.837 - 
Administratiekosten 193 178 
Accountantskosten 1.275 1.075 
Toegerekende uren 1.386 1.143 
Bankkosten 361 118 
Reservering heffingsopbrengst - 3.699.579 
Totaal lasten 21.190 3.703.933 

 
Resultaat 339.714 -209.158 
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Bijlage: Enkelvoudige jaarrekening stortplaats Ubbena/ Meisner 

Activa 2016 2015 
Beleggingen   
BlackRock iShares Care Euro Government Bond ETF  1.167.947 1.143.367 
BlackRock iShares Core MSCI World UNCITS ETF 250.972 226.204 
BlackRock iShares MSCI Europe ETF 210.852 212.066 
Totaal 1.629.771 1.581.637 
   
Vorderingen   
Overlopende activa   
Te ontvangen bedragen 3.616 5.422 
    
Liquide middelen   
Bank  244.889 238.981 
    
  1.878.276 1.826.039 

  
Passiva 2016 2015 
Eigen vermogen   
Reserve Stortplaats Ubbena/Meisner 1.824.454 1.899.736 

Resultaat 2016  43.080 -75.282 
Totaal 1.867.534 1.824.454 
   
Kortlopende schulden   
Overlopende passiva 1.615 1.585 
Crediteuren 9.127 - 
    
  1.878.276 1.826.039 

  

Baten 
Werkelijk 

2016 
Werkelijk 

2015 
Opbrengsten renten 315 2.467 
Opbrengsten vermogensbeheer 65.147 -61.867 
     
Totaal baten 65.462 -59.400 

  

Lasten 
Werkelijk 

2016 
Werkelijk 

2015 
Kosten nazorg Meisner/Ubbena 15.049 10.800 
Service fee beleggingen 1.356 - 
Administratiekosten 193 178 
Accountantskosten 1.275 1.075 
Toegerekende uren 4.381 3.726 
Bankkosten 128 103 
     
Totaal lasten 22.382 15.882 

  
Resultaat 43.080 -75.282 
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Assurance-r'ôppCIff"t
Aan: Attero Holding N.V.

Opdracht en verantwoordelijkhecf en
wij hebben onderzocht of de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte, opgave betreffende definancieringsdekklngsratio en rentedekkingsratio (hierna: de ratio's) per 31 december 2016 de ratiotjulst weergeeft in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd in de overeenkomst vanBorgtocht tussen de provincie Drenthe, Attero Holdíng N.v. en Attero Noord B.v. inzake locaile wijster,gedateerd 3 februari 2017 (hlerna: de Overeenkomst).

De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Attero Holding N.v. Het is onzeverantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder deNederlandse standaard 3000, 'Assurance-opdrachten ànders dan opdrachten tot controle ofbeoordeling van historische fínanciële informatle". DienovereenkomsUg dienen wíj ons onderzoek
zodanig te pfannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerháio wordt vårkregen dat deopgave geen afwiJkíngen vân materieel belang bevat.

voor het uitvoeren van deze assurance-opdracht hebben wij kennisgenomen van de overeenlromst en dedaarin opgenomen definitie van de ioegepaste normalisaties. Deze definitie geeft aan op welke wijzeinvulling is gegeven aan de bepalingen omtrent normalisaties als opgenomen in artikel6.1.z. vande overeenkomst. ook hebben wlj de ln de opgave genoemde ratio,s her-berekend. Een herberekeningbestaat uit het controleren van de mathematische nauwkeurlgheid van de ratio,s. Daarnaast hebbenwij de in de opgave opgenomen gegevens aangesloten met oe financiële administratie vanAttero Holdf ng N.v. en met de geconsolideerde jaarrekening van Attero HoldÍng N.v. waarbiJ wij opI maart 2017 een goedkeurende controleverklaring hebben verstrekt.

wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-lnformatle voldoende en geschikt ls als basisvoor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de opqave de ratio's in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer inovereenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd in de overeenkomst van'aorgtocht tussenAttero Hording N.V. en de provincie Drenthe, geoateerã ¡ teuruarizolz.

Beperking in gebluik en verspreiclingskring
De opgave betreffende de ratio's is opgesteld voor de provincie Drenthe met als doel Atiero Holdlng N.v.in staat te stellen te voldoen aan de bepallngen als vastgelegd in de overeenkomst. Hierdoor is deopgave betreffende de railo's mogelijk niet geschlkt vool anã.r" doeleinden.

Ernst & Youno Accountðnts LLp ls oen ilmtt€d Ísbillty pôrtnefshtp opgorlcht na¡
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Ons assurance'rapport ls derhalve ultsluitend bestemd voor Attero Hofdlng N.V. en de provincie Drenthe
en dlent niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Zwolle, L7 maart2Al7

Ernst & Young Accountants LLP

A. . Wljnsma RA
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Compllance Certificaat

Provlncle Drenthe, Provlncle Noord'Brabant en Provlncle Llmburg

Attero Hotdlng NV

17 Maart2017

Aan!

Van:

Datum

Geachte heer / mevrouw

Attero Holding N.V. - Overeenkomst van Borgtocht
'3 Februarl 2017

Dit ls een compliance certiflcaat waaraan wordt gerefereerd in de overeenkomst van Borgtocht. Termlnotogie ln dit

comptlance certlflcaat is hetzelfde als gebruikt in de Overeenkomst tot Borgtocht tenzlJ expliclet anders weergegeven,

Attero Hotdlng NV bevestlgt het votgende (bedragen *1,000);

1 - Flnanclersdekkingsratlo = Externe lenlngen -/- Llqulde middeten / genormaliseerde EBITDA

2- RentedekklnSsratio - Genormallseerde EBITDA / Netto financiële baten en lasten

Genormatlseerde EBITDA 121 .9s5

Netto ffnanclëte baten en lasten 5.333

Rentedekklngsratlo 22,9l=>3

Attero Hotdlng NV bevestlgt dat wordt votdaan aan de ratfol.

Handtekenlng:

NV

Ter ldentlficatie
Ernst & Young Accountants LLp

w"ßw

txterne Lenlngen 182.459
-/- Llqulde mlddelen 73,562

Externe tenlngen - tlquide middelen 108.897

Genormallseerde EBITDA 121.955

Flnanclerl ngsdekklngsratlo 0,9 < 4,0

BlJlage:

A.J.M. Lulsman - Directeur



Bedracen (ln'1 ,000)
Externe Lenlngen

Externe Lenlnqen

Rente dragende lenlngen lange termfJn - consol, statement of flnanclat position

Rente dragende leningen korte termlJn - consol. statement of financial, poslflon

Exclusief geamortlseerde kosten gerelateerd aan rentedragende lenlngen

Externe Leningen

Liquide mlddeten

Exteme Flnanclerlngen -/- Llqulde mlddelen =

I 53.583

22.398

175.981

-6.478

182,459

73,562

t08.897

Genormallseerde EBITDA

Bedrlfsresultaat

Afschrijvingen (noot 5)

Amortlsaties (noot 5)

EBITDA

Normallsatles:

Boekwlnst verkoop activa (noot 27)

Vrfval sanerlng WlJster ( noot 22.3.1)

Kosten van eventuele verkoop Attero (noot 6)

Vrljval voorzlenlng reorganlsatie 201 3/201 S (noot 22,1 . 1 )

Update stortvoorzleníngen (noot 2)

Genormallseerde EBITDA

42.875

95.437

1,392

139.704

-3,523

-12,064

3,870

-6.892

860

-r7.749

121.955

Netto financlële Baten en lasten

Rente-ontvangen van derden
Totale flnânciële baten

Rente op externe lenlngen
Overlge flnanclêle rentetasten
Totale flnanclële lasten

Netto flnanclële baten en lasten

106

106

5.439

5.439

5.333

Ter identlficatle
Ernst & Young Accountants LLp
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