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Nr. Kerncijfer eenheid 2016 2015

Financieel:

1 Bedrijfsopbrengsten € miljoen 52,5 50,3

2 Bedrijfsresultaat € miljoen 5,2 4,5

3 Resultaat € miljoen 3,8 3,3

4 Investeringen drinkwater € miljoen 17,5 9,6

5 Investeringen WBG Duurzaam € miljoen 0,0 0,5

6 Liquiditeitsratio 0,33 0,38

7 Solvabiliteit % 39,2 40,5

8 Drinkwaterprijs kleinverbruik €/m3 1,14 1,12

Klanten:

9 Aantal aansluitingen x1 284.767 281.716

10 Afzet drinkwater netto 1.000 m3 43.310 41.934

11 Inkoop drinkwater 1.000 m3 3.680 1.634

Personeel:

12 Aantal fte in vaste dienst 31/12 x1 212,4 207,8

13 Gemiddelde loonkosten € 1.000 69.393 68.397

14 Ziekteverzuim % 4,0 2,9

Productie en distributie:

15 Lengte hoofdleidingnet  > 50 mm km 5.084 5.087

16 Niet in rekening gebracht verbruik (NIRG) % 5,3 5,5

Kerncijfers

Toelichting kerncijfers:

Liquiditeitsratio = vlottende activa/vlottende passiva (= current ratio)

Solvabiliteit = eigen vermogen in % van het balanstotaal

Drinkwaterprijs kleinverbruik =  volgens Vewin norm bij een gemiddeld verbruik van 94,2 m3 per jaar

per huishouden.
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Geconsolideerde bAlAns Per 31 december 2016
(voor winstbestemming)

AcTiVA 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1) 571 386

Materiële vaste activa (2) 148.556 141.575

Financiële vaste activa (3) 20.474 16.189

169.601 158.150

Vlottende activa

Voorraden (4) 919 934

Vorderingen (5) 11.066 6.901

Liquide middelen (6) 482 948

12.467 8.783

Totaal Activa 182.068 166.933

PAssiVA 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen (7)

Gestort en opgevraagd kapitaal 141 141

Agio 6.305 6.305

Overige reserves 61.102 57.807

Resultaat verslagjaar 3.816 3.295

71.364 67.548

Bijdragen van derden (8) 23.741 23.919

Voorzieningen (9) 7.160 7.285

Langlopende leningen (10) 42.500 45.000

Kortlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen (11) 13.743 6.441

Overige kortlopende schulden (12) 23.560 16.740

37.303 23.181

Totaal Passiva 182.068 166.933
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Geconsolideerde winsT- en VerliesreKeninG oVer 2016

2016 2015

Netto omzet (13) 44.861 43.204

Baten uit bijdragen van derden (14) 1.196 1.213

Overige bedrijfsopbrengsten (15) 6.445 5.890

7.641 7.103

Som der bedrijfsopbrengsten 52.502 50.307

Waterinkopen, energie, chemicaliën 3.708 2.874

Kosten uitbesteed werk (16) 12.239 11.596

Salarissen en sociale lasten (17) 14.528 14.015

Afschrijvingen 10.277 10.557

Belastingen, heffingen en 971 1.060

verzekeringen (18)

Overige bedrijfskosten (19) 5.581 5.705

Som der bedrijfslasten 47.304 45.807

Bedrijfsresultaat 5.198 4.500

Rentebaten (20) 40 44

Rentelasten (20) -2.257 -2.422

-2.217 -2.378

Resultaat uit deelnemingen (21) 850 1.173

Resultaat voor belasting 3.831 3.295

Winstbelasting (15) 0

Resultaat 3.816 3.295
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Geconsolideerd KAssTroomoVerzichT oVer 2016

2016 2015

Bedrijfsresultaat 5.198 4.500

Afschrijvingen 10.277 10.557

Amortisatie bijdragen van derden -1.196 -1.213

Mutatie voorzieningen -125 -211

Mutatie werkkapitaal *) 2.921 2.214

Financiële baten en lasten -2.218 -2.378

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.857 13.469

Investeringen in materiële vaste activa -17.454 -10.100

Desinvesteringen materiële activa 11 58

Kapitaalstorting in deelnemingen -3.000 0

Verstrekte leningen deelnemingen -700 0

Ontvangsten uit uitgifte aandelen 0 1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -21.143 -10.041

Ontvangsten bijdragen van derden 1.018 870

Aflossing langlopende lening -2.500 -2.500

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.482 -1.630

Mutatie geldmiddelen -7.768 1.798

Geldmiddelen per 31 december:

Liquide middelen 482 948

Kortlopend bankkrediet -11.243 -3.941

-10.761 -2.993

Geldmiddelen per 1 januari:

Liquide middelen 948 562

Kortlopend bankkrediet -3.941 -5.353

-2.993 -4.791

Mutatie geldmiddelen -7.768 1.798

*) Voorraden en vorderingen onder aftrek van overige kortlopende schulden en 

kortlopende aflossingsverplichtingen.
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AlGemene ToelichTinG en GrondslAGen VAn wAArderinG en
resulTAATbePAlinG

Algemeen
N.V. Waterbedrijf Groningen levert drinkwater in de provincie Groningen en aan het Drentse Eelde en

Paterswolde. Hiervoor gebruikt ze grond- en oppervlaktewater.

N.V. Waterbedrijf Groningen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd

in Nederland te Groningen, Griffeweg 99. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

wettelijke bepalingen van titel 9 BW 2 en de in Nederland algemeen geldende grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt d.d. 31 maart 2017.

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen verantwoord in duizenden euro’s (functionele valuta).

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

Oordelen en schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

nodig dat de directie van N.V. Waterbedrijf Groningen zich over verschillende zaken een oordeel vormt,

en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen

bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij

de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor consolidatie
Consolidatie

Geconsolideerd worden die ondernemingen waarin N.V. Waterbedrijf Groningen rechtstreeks of mid-

dellijk voor 50% of meer deelneemt in het geplaatste kapitaal en waar N.V. Waterbedrijf Groningen

overheersende zeggenschap kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid. Hierbij worden mede

in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct 

kunnen worden uitgeoefend. Deelnemingen in joint ventures worden, gezien het ontbreken van over-

wegende zeggenschap, niet mee geconsolideerd. Ten aanzien van Waterlaboratorium Noord B.V.,

WarmteStad B.V. en North Water B.V. is geen sprake van overheersende zeggenschap, daarom zijn

deze deelnemingen niet in de consolidatie betrokken.

Geconsolideerde maatschappijen

N.V. Waterbedrijf Groningen staat aan het hoofd van de groep. De geconsolideerde jaarrekening omvat

de geconsolideerde financiële positie, resultaten en kasstromen 2016 van N.V. Waterbedrijf Groningen,

SamenWater B.V en Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. 

SamenWater B.V. heeft als vestigingsplaats Groningen en heeft als belangrijkste activiteit het ver-

richten van activiteiten met enige relatie tot industrie- en proceswater, in de ruimste zin des woords. 

SamenWater B.V. heeft gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst.

Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. heeft als vestigingsplaats Groningen en heeft als belangrijkste

activiteit het verzorgen, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in relatie tot energie en water, als-

mede het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin 

bevorderlijk kan zijn. Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. heeft gedurende het boekjaar geen werk-

nemers in dienst.
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De financiële gegevens van de geconsolideerde deelnemingen zijn integraal in de geconsolideerde

jaarrekening opgenomen. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen

en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd.

Niet geconsolideerde maatschappijen en kapitaalbelangen

Voor een overzicht van de niet geconsolideerde maatschappijen en kapitaalbelangen wordt verwezen

naar de toelichting van de financiële vaste activa.

N.V. Waterbedrijf Groningen heeft geen aansprakelijkheidsstellingen overeenkomstig artikel 2:403 BW

afgegeven.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen

uitsluitend indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd 

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
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GrondslAGen Voor wAArderinG VAn AcTiVA en PAssiVA

Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige econo-

mische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is 

dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het

bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Financiële instrumenten
Algemeen

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, 

effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden opgenomen

per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende overeenkomst aangaat.

De primaire financiële instrumenten van N.V. Waterbedrijf Groningen dienen ter financiering van de

operationele activiteiten van de onderneming of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid

van N.V. Waterbedrijf Groningen is om niet te handelen in financiële instrumenten. Voor de grond-

slagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Reële waarde van financiële instrumenten

De reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld per de ver-

slagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek van transactiekosten. 

Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de reële waarde

bepaald met passende waarderingsmethoden. 

In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd de geamortiseerde kostprijs, nor-

maal gesproken de nominale waarde, tenzij anders vermeld. Belangrijke afwijkingen tussen nominale

waarde en reële waarde worden per post toegelicht.

Derivaten

N.V. Waterbedrijf Groningen maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten ter afdekking van de

gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen.

Een in een contract besloten derivaat (‘embedded derivative’) wordt afgescheiden van het basis-

contract indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

- er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het 

contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract;

- een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat 

zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en

- het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 

de reëel waardeveranderingen in het resultaat.

Op basis van deze voorwaarden is geen sprake van in contracten besloten derivaten die afgescheiden

dienen te worden van het betreffende basiscontract. Tevens is geen sprake van andersoortige derivaten.

Op het moment van de eerste verantwoording worden derivaten onder de reikwijdte van RJ 290 ge-

rubriceerd en gewaardeerd.
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Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:

- het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen 

toekomen aan de groep; en

- de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen 

worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

De immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij worden

tegen de reële waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waar-

deverminderingsverliezen. 

Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte 

economische levensduur met een maximum van twintig jaar. De economische levensduur en afschrij-

vingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld. Indien de geschatte

economische levensduur langer is dan twintig jaar zal, vanaf het moment van verwerking aan het

einde van elk boekjaar, een bijzondere waardeverminderingstest worden uitgevoerd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs 

of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve af-

schrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. In de

verkrijgings- of vervaardigingsprijs zijn de door het eigen personeel bestede en in geld gewaardeerde

arbeidsuren opgenomen. Er zijn geen rentekosten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde

materiële vaste activa opgenomen.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop 

van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Ten aanzien van kosten van groot onderhoud is een voorziening opgenomen. Zodra deze kosten 

zich voordoen, worden deze aan de getroffen voorziening onttrokken. Alle overige onderhoudskosten

worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Indien voor een materieel vast actief sprake is van kosten die samenhangen met verplichtingen inzake

ontmanteling en verwijdering van het actief en het herstel van het terrein waar het actief zich bevindt

en deze verplichting wordt veroorzaakt door het neerzetten van het actief, worden deze kosten van

herstel opgenomen als onderdeel van de boekwaarde van het actief, en gelijktijdig wordt een voorzie-

ning opgenomen voor hetzelfde bedrag.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de 

lagere opbrengstwaarde.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen

toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last

die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen waar N.V. Waterbedrijf Groningen invloed van betekenis uit kan oefenen op het finan-

ciële en zakelijke beleid, worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Overige deelnemingen

worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering

vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst en

verliesrekening. De onder de post financiële vaste activa opgenomen vorderingen op niet-groepsmaat-

schappijen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens

oninbaarheid.

Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt

deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil

gewaardeerd. Hierbij worden andere belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als

een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele

voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat

de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs en zo nodig afgewaardeerd naar lagere opbrengst-

waarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. 

Vlottende vorderingen
De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening

voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en

cheques. Deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite – zij het eventueel

met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die (naar ver-

wachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking staan van de groep, worden als financiële

vaste activa gerubriceerd.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de gecon-

solideerde jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig

de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voort-

vloeit. In de enkelvoudige jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig

de juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel van een) 

financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het 

financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

Bijdragen van derden
De bijdragen van derden worden gewaardeerd tegen de nominaal van derden ontvangen bijdragen in

de aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen verminderd met de amortisaties. De amortisatie van

deze bijdragen vindt plaats in 20 jaar en is gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn aan de investerin-

gen in aansluitleidingen. De jaarlijkse amortisatie wordt verantwoord onder de overige opbrengsten. 
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feite-

lijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van midde-

len noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. De voorziening uitgestelde beloningen per-

soneel is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige betalingsverplichtingen, waarbij

rekening is gehouden met de verwachte salarisstijgingen en tussentijdse uitstroom uit de organisatie.

Tenzij anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen

een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een

afzonderlijk actief.

Langlopende schulden
Dit zijn de schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen de

nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar op langlopende leningen

zijn gepresenteerd onder de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Kortlopende schulden
Dit zijn de schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen 

de nominale waarde.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe 

leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 

met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische 

realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een

leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een 

specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste 

van de winst en verliesrekening gebracht.
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GrondslAGen Voor resulTAATbePAlinG

Algemeen
Verantwoording van opbrengsten en kosten vindt plaats op het tijdstip waarop de desbetreffende 

leveringen plaatsvinden of diensten worden verricht. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke ver-

liezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Netto omzet
De omzet omvat het vastrecht en het gefactureerde waterverbruik en de gefactureerde warmte-

levering. Voor het bemeterde kleinverbruik en het capaciteitsverbruik omvat het waterverbruik het 

verbruik tot aan de laatste opnamedatum van de watermeters. Indien geen opname gegevens zijn 

verkregen is op basis van een schatting van het waterverbruik over het boekjaar afgerekend. Even-

tuele verschillen tussen de schatting en werkelijk verbruik worden verantwoord in het jaar dat het 

werkelijke waterverbruik op basis van verkregen meterstanden worden afgerekend.

Dividend
Dividenden, verkregen van deelnemingen die tegen verkrijgingsprijs worden gewaardeerd, worden in

de winst-en-verliesrekening verwerkt indien N.V. Waterbedrijf Groningen daarop recht heeft verkregen

en hun ontvangst waarschijnlijk is.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste

waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel waarin het

exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waar-

dering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Geactiveerde bedrijfslasten
Onder de geactiveerde bedrijfslasten zijn de personeelskosten opgenomen ten dienste van de ver-

vaardiging van materiële vaste activa.

Pensioenen
N.V. Waterbedrijf Groningen heeft de pensioenen voor haar medewerkers ondergebracht bij het 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Aan het personeel is een pensioen toegezegd op basis 

van een middelloonregeling. De betaalde premies worden als salariskosten in de resultatenrekening

verantwoord. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een

terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies

worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen
De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische

levensduur, waarbij de activa lineair worden afschreven rekening houdende met een restwaarde.

Rente 
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend

met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun

ontvangst waarschijnlijk. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar

waarover zij verschuldigd worden.
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Vennootschapsbelasting
Sinds 1 januari 2016 zijn N.V. Waterbedrijf Groningen en SamenWater B.V. onderworpen aan de heffing

van vennootschapsbelasting op grond van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

N.V. Waterbedrijf Groningen maakt samen met SamenWater B.V. sinds 1 januari 2016 deel uit van een

fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. N.V. Waterbedrijf Groningen draagt de gehele acute

vennootschapsbelasting (RJ 272.803-d). Daarnaast neemt N.V. Waterbedrijf Groningen zowel de eigen

latente belastingposities als de eventueel aanwezige latente belastingposities van SamenWater B.V. op

in de jaarrekening (RJ 272.806-a).

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boek-

jaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens

de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepas-

sing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Opgemerkt zij dat

onderdelen van de implementatie van de vennootschapsbelastingplicht bij N.V. Waterbedrijf Groningen

en SamenWater B.V. nog onderwerp zijn van overleg met de Belastingdienst, als gevolg waarvan de

omvang van de passieve belastinglatenties ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening niet kon

worden ingeschat. Naar verwachting zal het overleg met de Belastingdienst in 2017 worden afgerond.”

GrondslAGen Voor heT KAssTroomoVerzichT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het kortlopend 

bankkrediet.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koers-

verschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen

onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen en de verkoopprijs van verkochte groeps-

maatschappijen worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 

betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen 

zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht. 

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen.
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ToelichTinG oP de Geconsolideerde bAlAns

1. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreft kantoorsoftware. De economische levensduur van de kantoor-

software bedraagt 5 jaar. De immateriële vaste activa kent het volgende verloop:

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 386 1.312

Investeringen 580 0

Afschrijvingen 395 926

Boekwaarde per 31 december 571 386

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 4.246 3.320

Afschrijvingen 395 926

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 4.641 4.246

Aanschafwaarde per 1 januari 4.632 4.632

Investeringen 580 0

Aanschafwaarde per 31 december 5.212 4.632

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )
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2. Materiële vaste activa
De economische levensduur in jaren voor de belangrijkste categorieën zijn als volgt vastgesteld: 

bedrijfsgebouwen en hoofdleidingen 30 jaar; waterwinputten, aansluitleidingen, machines en instal-

laties 20 jaar; telecommunicatie 15 jaar en overige 5 - 10 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

De terreinen in de waterwingebieden aangeschaft voor 1997 vermeldt onder “Bedrijfsgebouwen en

terreinen” zijn gewaardeerd tegen lagere bedrijfswaarde.

De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar, onderverdeeld naar

categorie, is als volgt:

Bedrijfs- 
gebouwen, 

en 
terreinen

Overige
duurzame

activa

Werken in
uitvoering

TotaalDistributie-
leidingen, 
installaties

Installaties
productie

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Boekwaarde per 1 januari 31.221 33.224 67.946 2.100 7.084 141.575

Investeringen 0 221 7.338 777 8.538 16.874

Desinvesteringen 0 0 0 -11 0 -11

Afschrijvingen 1.430 2.523 4.927 649 0 9.529

Bijzondere waardeverminderingen 353 0 0 0 0 353

Boekwaarde per 31 december 29.438 30.922 70.357 2.217 15.622 148.556

Cumulatieve afschrijvingen 

1 januari (*) 24.906 24.665 133.458 4.193 0 187.222

Afschrijvingen 1.430 2.523 4.927 649 0 9.529

Bijzondere waardeverminderingen 353 0 0 0 0 353

Uit bedrijf genomen activa -186 0 -448 -1.737 0 -2.371

Cumulatieve afschrijvingen 26.503 27.188 137.937 3.105 0 194.733 

31 december

Aanschafwaarde per 1 januari 56.127 57.889 201.404 6.293 7.084 328.797

Investeringen 0 221 7.338 777 8.538 16.874

Uit bedrijf genomen activa -186 0 -448 -1.748 0 -2.382

Aanschafwaarde per 55.941 58.110 208.294 5.322 15.622 343.289

31 december

(*) De cum. afschrijvingen zijn inclusief bijzondere waardeverminderingen. 
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De deelneming North Water B.V. bestaat voor € 3.268 uit een ongerealiseerde winst in verband met de

verkoop van activa SamenWater B.V. aan North Water B.V. 

Het verloop van de financiële activa van de leningen is als volgt:

Saldo 1-1 Uitgeleend Aflossing/ Saldo 

kort lopend 31-12

Langlopende lening 

Waterlaboratorium Noord B.V. 0 700 -70 630

4. Voorraden
Deze voorraden betreffen materialen en gereedschappen voor installatie en onderhoud van de 

materiële vaste activa. In de post voorraden ten bedrage van € 919 (2015: € 934) is een voorziening

voor incourantheid van € 64 (2015: € 63) opgenomen. 

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

3. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Het verloop van de financiële activa in deelnemingen is als volgt:

2016 2015

Vennootschap Vestigings- Belang in % Bedrag Belang in % Bedrag

plaats

North Water B.V. Groningen 50% 16.671 50% 15.854

WarmteStad B.V. Groningen 50% 2.713 50% 0

WKC Holding B.V. Haren 0% 0 25% 5

Waterlaboratorium 

Noord B.V. Haren 50% 388 50% 259

Futuro B.V.   Voorburg 25% 5 25% 5

Aqua Minerals B.V. Rijswijk ZH 3% 18 5% 18

KWH Water B.V. Nieuwegein 3% 48 3% 48

Totaal 19.844 16.189

2016 2015

Deelnemingen 19.844 16.189

Leningen 630 0

Totaal 20.474 16.189

2016 2015

Saldo per 1 januari 16.189 14.879

Investeringen 3.000 0

Resultaat deelnemingen voorgaande jaren -195 0

Resultaat deelnemingen 850 1.310

Saldo per 31 december 19.844 16.189
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5. Vorderingen

2016 2015

Waterdebiteuren 3.134 2.960

Overige debiteuren 5.229 1.235

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1.121 1.073

Omzetbelasting 446 735

Overige vorderingen 344 396

Overlopende activa 792 502

Totaal 11.066 6.901

De vorderingen op waterdebiteuren betreffen reeds aan klanten verstuurde afrekeningen en het saldo

van de nog met de klanten te verrekenen voorschotten met te versturen afrekeningen. Het nominaal

uitstaande bedrag van € 3.969 (exclusief voorziening voor oninbaarheid) betreft het saldo van uit-

staande vorderingen op individuele klanten ten bedrage van € 6.154 en uitstaande schulden aan indi-

viduele klanten ten bedrage van € 2.185. Ten aanzien van de vorderingen op waterdebiteuren is ultimo

boekjaar een voorziening voor oninbaarheid van € 835 (2015: € 657) gevormd. 

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

2016 2015

North Water B.V. 197 341

North Water Afvalwaterzuivering B.V. 48 60

Futuro B.V. 0 8

WarmteStad B.V. 837 638

WKO Europapark B.V. 39 26

1.121 1.073

2016 2015

Kas 2 2

Bank 480 946

Totaal 482 948

6. Liquide middelen

Voor een toelichting op de beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen wordt verwezen

naar de toelichting op de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, hebben de volgende samenstelling:

7. Eigen vermogen
De mutaties in het eigen vermogen worden onder punt 4 in de toelichting op de vennootschappelijke

balans uiteengezet.
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De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. 

de voorziening uitgestelde beloningen Personeel betreft de verplichtingen die voortvloeien uit de

overgangsregeling inzake diensttijd gratificatie, zoals opgenomen in de CAO Waterbedrijven 2015-

2017. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde (op basis van een rekenrente van 1,4%).

In de berekening is tevens rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en tussentijdse uit-

stroom van personeelsleden.

de voorziening Voormalig Personeel/ww-fonds is opgenomen in verband met verplichtingen voort-

vloeiende uit het feit dat N.V. Waterbedrijf Groningen eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet

(WW). Deze verplichtingen betreffen mogelijke WW aanspraken en daarmee verband houdende boven-

wettelijke aanvullingen. Deze voorziening is nominaal gewaardeerd. De werkelijke kosten in het ver-

slagjaar worden aan de voorziening onttrokken.

de voorziening reorganisatie is ingesteld ter dekking van de kosten die voortvloeien uit geplande re-

organisaties. Het betreft verplichtingen uit hoofde van garanties, afvloeiingsregelingen en vervroegde

uittreding van personeel. De voorziening is nominaal berekend. De werkelijke kosten in het verslagjaar

worden aan de voorziening onttrokken. 

de voorziening bijzonder onderhoud is ter dekking van kosten voortvloeiende uit toekomstig 

bijzonder onderhoud aan gebouwen, installaties en leidingwerk. Het meerjarig onderhoudsplan is 

de grondslag voor de voorziening, waarbij jaarlijks het onderhoudsplan wordt herzien en mogelijke 

effecten hiervan worden meegenomen in de aan te houden voorziening.

de voorziening herstelkosten meetinstrumentarium is gevormd ter dekking van de kosten voor 

het vroegtijdig vervangen van meetinstrumentarium, binnen de distributie-infrastructuur, welke niet

voldoet aan de normaal te verwachten functionele specificaties. De voorziening is gebaseerd op een

inschatting van het aantal te vervangen meetinstrumenten en daaraan toe te rekenen materiaal- en 

arbeidskosten. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Saldo Ont- Amortisatie Saldo 

1-1 vangsten 31-12

Bijdragen van derden 23.919 1.018 1.196 23.741

Saldo Toevoeging Ont- Saldo

1-1 /vrijval trekking 31-12

Uitgestelde Beloningen Personeel 318 11 31 298

Voormalig Personeel/WW-fonds 414 131 119 426

Reorganisatie 147 -76 71 0

Bijzonder Onderhoud 6.180 1.107 1.033 6.254

Herstelkosten Meetinstrumentarium 226 -44 0 182

7.285 1.129 1.254 7.160

9. Voorzieningen

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Hieronder worden begrepen de ontvangen bijdragen van derden in de aanleg van hoofdleidingen en

aansluitingen. Hiertegenover staat de verplichting, dat door de vennootschap de aansluiting in stand

wordt gehouden. Amortisatie op deze bijdragen vindt plaats met 5% van het saldo per 1 januari ten

gunste van de exploitatie (opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten).

8. Bijdragen van derden



19Waterbedrijf Groningen Jaarrekening 2016

2016 2015

Stand per 1 januari 45.000 47.500

Mutatie -2.500 -2.500

Stand per 31 december 42.500 45.000

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

10. Langlopende schulden

De langlopende schulden hebben het volgende verloop:

11. Kortlopende schulden aan kredietinstellingen

2016 2015

Aflossingsverplichtingen op langlopende schulden 2.500 2.500

Bankkrediet 11.243 3.941

Totaal 13.743 6.441

N.V. Waterbedrijf Groningen heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een tweetal rekeningcourant

faciliteiten van in totaal € 15.223. Ten aanzien van deze faciliteiten zijn geen zekerheden gesteld. 

Het gebruik van deze faciliteiten (in samenhang met de beschikbaarheid van geldmiddelen) wordt 

beperkt door de verplichtingen voortvloeiende uit de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan

het bedrijf van de werkgever’, zoals verantwoord onder de overige schulden. 

De langlopende schulden betreft twee leningen verkregen van kredietinstellingen:

- een lening van € 35.000 (2015: € 35.000) met een resterende looptijd van 12 jaar, met een 

rentepercentage van 4,92% 

- een lening van € 10.000 (2015: € 12.500) met een resterende looptijd van 4 jaar met een variabel 

rentepercentage gebaseerd op 3 maands Euribor met een opslag van 0,15%. Voor deze lening is 

een tweetal in het basiscontract begrepen embedded derivaten afgesloten, waarvoor wordt ver-

wezen naar de toelichting op de financiële instrumenten.

Behoudens de door kredietinstellingen vereiste solvabiliteit van 25% zijn er geen andere specifieke

voorwaarden overeengekomen of zekerheden gesteld. Een bedrag van € 27.222 heeft een resterende

looptijd van meer dan 5 jaar (2015: € 31.111).
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De aan het einde van het verslagjaar aangegane inkoopverplichtingen bedragen € 3.839 en betreffen

aangegane verplichtingen met derden voor operationele werkzaamheden en investeringswerken in 

uitvoering, waarvan de verplichtingen in 2017 zullen worden afgewikkeld.

Aan de Stichting Het Groninger Landschap is de toezegging gedaan om jaarlijks € 454 te betalen 

(tot en met 2028) ten behoeve van het op harmonische wijze laten samengaan van natuurontwikkeling

en waterwinning.

Er bestaan huur- en leaseverplichtingen voor kantoorapparatuur ad € 72 over 2017 t/m 2020.

Financiële instrumenten
Het belangrijkste risico uit hoofde van de financiële instrumenten van N.V. Waterbedrijf Groningen is

het prijsrisico, voornamelijk bestaande uit het rente/liquiditeitsrisico.

Het beleid van N.V. Waterbedrijf Groningen om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Rente/liquiditeitsrisico

Een deel van de langlopende schulden aan kredietinstellingen kent een variabel rentepercentage 

waardoor N.V. Waterbedrijf Groningen het risico loopt dat toekomstige kasstromen verbonden aan

monetaire financiële instrumenten variëren in omvang als gevolg van wijzigingen in de variabele

rente. N.V. Waterbedrijf Groningen heeft dit risico afgedekt middels een tweetal (in een basiscontract)

besloten rentederivaten, te weten:

− Een rentecap van 5,40%, nauw verbonden aan de lening groot € 12.500.

− Een rentefloor van 3,175% (met een renteminimum van 4,70%), nauw verbonden aan de lening 

groot € 12.500.

De reële waarde van het samengestelde financiële instrument (langlopende lening inclusief boven-

staande in het basiscontract besloten rentederivaten) bedraagt -/- € 10.764.

2016 2015

Waterlaboratorium Noord B.V. 251 190

Futuro B.V. 63 0

Aqua Minerals B.V. 93 72

407 262

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

2016 2015

Crediteuren 6.846 5.089

Schulden aan maatschappijen waarin wordt 407 262

deelgenomen

Belastingen en sociale premies 906 973

Pensioenpremie 153 162

Grondwaterbelasting 2 170

Overige schulden 5.450 5.694

Overlopende passiva 9.796 4.390

Totaal 23.560 16.740

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Onder de overige schulden is een verplichting opgenomen van € 2.872 (2015: € 3.093) uit hoofde 

van de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de werkgever’.

De schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen hebben de volgende samenstelling:

12. Overige kortlopende schulden
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ToelichTinG oP de Geconsolideerde winsT- en VerliesreKeninG 

13. Netto-omzet
De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd:

2016 2015

Kleinverbruikers 30.945 29.925

Grootverbruikers 13.177 12.671

Zusterbedrijven 460 491

Tijdelijke leveringen 42 24

Warmtelevering 237 93

Totaal netto omzet 44.861 43.204

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

15. Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2016 2015

Vergoeding verrichte werkzaamheden voor derden 3.956 3.321

In rekening gebrachte kosten voor incasso, 1.331 1.312

heraansluiting, enz.

Vastrecht brandkranen 763 750

Huren en pachten 370 365

Overige opbrengsten 25 141

Verkoop activa 0 1

Totaal 6.445 5.890

14. Baten uit bijdragen van derden
Dit betreft de amortisatie van de bijdragen van derden ten gunste van de exploitatie.

2016 2015

Onderhoud 3.688 3.419

Laboratorium 2.223 2.263

ICT 2.824 3.123

Inning, marketing en communicatie 683 859

Onderzoek 322 323

Inhuur derden 2.499 1.609

Totaal 12.239 11.596

16. Kosten uitbesteed werk
De kosten uitbesteed werk kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Pensioenen
De pensioenregeling van N.V. Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen is ondergebracht

bij Stichting Pensioenfonds ABP. Het betreft een collectieve regeling waarbij meerdere werkgevers zijn

aangesloten en is in wezen een toegezegd-pensioen-regeling, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd

is op de lengte van het dienstverband en het gemiddeld salaris van de werknemer gedurende dit

dienstverband.

Per deelnemende onderneming is geen informatie beschikbaar inzake het saldo van de met de 

regeling samenhangende activa en passiva. Daarom wordt de regeling behandeld als toegezegde-

bijdragenregeling en worden de verschuldigde pensioenpremies over het boekjaar als pensioen-

lasten in het resultaat verantwoord.

De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

− Het betreft een middelloonregeling.

− Het bestuur van het pensioenfonds stelt jaarlijks de premie vast op basis van de dekkingsgraad en 

het verwachte rendement.

De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:

− Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en directie van

N.V. Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen.

− N.V. Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen zijn verplicht tot betaling van de vast-

gestelde premies en kunnen, op basis van ontwikkelingen van de dekkingsgraad, verplicht worden 

gesteld tot bijstorting.

17. Salarissen en sociale lasten

2016 2015

Salarissen (inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering) 11.937 11.537

Sociale lasten 1.433 1.388

Premie pensioenfonds 1.369 1.288

Overige personeelskosten 986 833

Totaal salarissen en sociale lasten 15.725 15.046

Waarvan geactiveerd onder materiële vaste activa -1.197 -1.031

Ten laste van de exploitatie 14.528 14.015

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds bedraagt per 31 december 2016 96,6%.

Omdat deze dekkingsgraad lager is dan de door het fonds gestelde  norm van 128% en het wettelijk

niet langer dan 5 jaar is toegestaan een beleidsdekkingsgraad, lager dan 104,2% te hebben, moet het

pensioenfonds mogelijk een nieuw herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen. 

De gevolgen van een mogelijk nieuw herstelplan zijn op dit moment nog niet bekend.
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2016 2016 2015 2015

Aantal FTE Aantal FTE

Directie & Staf 34 23,1 29 26,7

Finance & Control 20 18,6 20 18,4

Klant & Markt 42 41,1 43 38,8

Ingenieursbureau 29 29,4 29 27,8

Watervoorziening 87 86,2 85 82,6

Services en Informatievoorziening 14 14,0 16 13,5

Totaal 226 212,4 222 207,8

Aantal personeelsleden (ultimo boekjaar) 

18. Belastingen, heffingen en verzekeringen

2016 2015

Grondwaterbelasting 525 545

Overige belastingen, heffingen en verzekeringen 446 515

Totaal 971 1.060

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

19. Overige bedrijfskosten

2016 2015

Controle jaarrekening 48 45

Andere niet-controlediensten 11 3

Totaal 59 48

2016 2015

Kosten facilitaire dienstverlening 1.029 956

Vervoer en wagenparkbeheer 649 639

Kantoormiddelen 103 73

Contributies 28 30

Bijdragen samenwerkingsverbanden 1.474 1.741

Diverse kosten, inclusief dotatie voorzieningen 2.298 2.266

Totaal 5.581 5.705

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountants-

organisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:
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22. Beloning topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op N.V. Waterbedrijf Groningen 

van toepassing zijnde regelgeving:

- Wet normering topinkomens;

- Uitvoeringsbesluit WNT (inclusief de normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking);

- Uitvoeringsregeling WNT;

- Controleprotocol WNT (voor verantwoordingen over 2015);

- Beleidsregels WNT 2016.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor N.V. Waterbedrijf Groningen is € 179.000. Dit geldt naar rato

en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 

ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor 

de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

20. Rentelasten en -baten

2016 2015

Rente langlopende leningen -2.196 -2.320

Overige rentelasten -61 -102

Rentebaten 40 44

Totaal -2.217 -2.378

21. Resultaat deelnemingen
De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt: 

2016 2015

North Water B.V. 817 1.236

WarmteStad B.V. -94 -138

Waterlaboratorium Noord B.V. 127 75

Totaal 850 1.173

Het resultaat deelneming North Water B.V. bestaat uit het aandeel in de winst van 50% van North

Water B.V. ter grootte van € 490 (2015: € 909) en de vrijval van € 327 in 2016 (2015: € 327) van de 

ongerealiseerde winst op de verkoop van de industriewateractiviteiten aan SamenWater B.V.. 

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )
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uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

In 2016 is geen sprake geweest van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionaris-

sen met of zonder dienstbetrekking.

overige rapportageverplichtingen op grond van de wnT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienst-

betrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of

hadden moeten worden.

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 
in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris? 
(Fictive) dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling 
in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
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Directeur Voorzitter
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ai RvC

Secretaris 
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Lid RvC Lid RvC Lid RvC Lid RvC

1
nee
nee
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4
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179

-
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1
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )
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VennooTschAPPelijKe bAlAns Per 31 december 2016
(voor winstbestemming)

AcTiVA 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa 571 386

Materiële vaste activa (1) 147.720 140.763

Financiële vaste activa (2) 20.327 16.132

168.618 157.281

Vlottende activa

Voorraden 920 934

Vorderingen (3) 12.164 7.617

Liquide middelen 279 607

13.363 9.158

Totaal Activa 181.981 166.439

PAssiVA 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen (4)

Gestort en opgevraagd 

aandelenkapitaal 141 141

Agio 6.305 6.305

Overige reserves 61.102 57.807

Onverdeeld resultaat 3.816 3.295

71.364 67.548

Bijdragen van derden 23.741 23.919

Voorzieningen 7.160 7.285

Langlopende leningen 42.500 45.000

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 13.743 6.441

Overige kortlopende schulden (5) 23.473 16.246

37.216 22.687

Totaal Passiva 181.981 166.439

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )
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GrondslAGen VAn wAArderinG en resulTAATbePAlinG in de

VennooTschAPPelijKe jAArreKeninG

De vennootschap heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen 

van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 31 maart 2017.

Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat,

wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de geconsolideerde 

jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

Met betrekking tot de Winst & Verliesrekening van N.V. Waterbedrijf Groningen is artikel 402, titel 9

BW2 toegepast op grond waarvan een vereenvoudigd model is opgenomen.

2016 2015

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 5.230 4.516

Rentelasten en -baten -2.188 -2.356

Resultaat uit deelnemingen (6) 789 1.135

Winstbelasting -15 0

Nettowinst 3.816 3.295

VennooTschAPPelijKe winsT- en VerliesreKeninG oVer 2016
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ToelichTinG oP de VennooTschAPPelijKe bAlAns

De financiële gegevens van N.V. Waterbedrijf zijn verwerkt in haar geconsolideerde jaarrekening. 

De vennootschappelijke balans wordt toegelicht voor zover sprake is van significante afwijkingen 

ten opzichte van de geconsolideerde balans.

1. Materiële vaste activa 
De economische levensduur in jaren voor de belangrijkste categorieën zijn als volgt vastgesteld; 

bedrijfsgebouwen en hoofdleidingen 30 jaar; waterwinputten, aansluitleidingen, machines en instal-

laties 20 jaar; telecommunicatie 15 jaar en overige 5 - 10 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De terreinen in de waterwingebieden aangeschaft voor 1997 vermeldt onder “Bedrijfsgebouwen en

terreinen” zijn gewaardeerd tegen lagere bedrijfswaarde.

De samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar, onderverdeeld naar

categorie, is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 31.221 32.987 67.850 2.100 6.605 140.763

Investeringen 0 0 7.032 776 9.017 16.825

Desinvesteringen 0 0 0 -11 0 -11

Afschrijvingen 1.430 2.504 4.921 649 0 9.504

Bijzondere waarde- 353 0 0 0 0 353

verminderingen

Boekwaarde per 31 december 29.438 30.483 69.961 2.216 15.622 147.720

Cum. afschrijvingen 1 januari (*) 24.906 24.645 133.451 4.193 0 187.195

Afschrijvingen 1.430 2.504 4.921 649 0 9.504

Bijzondere waarde- 353 0 0 0 0 353

verminderingen

Uit bedrijf genomen activa 0 -186 -448 -1.737 0 -2.371

Cum. afschrijvingen 26.689 26.963 137.924 3.105 0 194.681

31 december

Aanschafwaarde per 1 januari 56.127 57.632 201.301 6.293 6.605 327.958

Investeringen 0 0 7.032 776 9.017 16.825

Uit bedrijf genomen activa 0 -186 -448 -1.748 0 -2.382

Aanschafwaarde per 56.127 57.446 207.885 5.321 15.622 342.401

31 december

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Bedrijfs- 
gebouwen, 

en 
terreinen

Overige
duurzame

activa

Werken in
uitvoering

TotaalDistributie-
leidingen, 
installaties

Installaties
productie

(*) De cum. afschrijvingen zijn inclusief bijzondere waardeverminderingen. 
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2016 2015

Deelnemingen 19.697 15.910

Leningen 630 0

Totaal 20.327 15.910

SamenWater B.V. 100% 15.797 0 0 812 16.609

Waterbedrijf Groningen 100% -222 3.000 0 -150 2.628

Duurzaam B.V. 

WKC Holding B.V. 0% 5 0 -3 -2 0

Waterlaboratorium 50% 259 0 0 129 388

Noord B.V

Futuro B.V. 25% 5 0 0 0 5

Aqua Minerals B.V. 3% 18 0 0 0 18

KWH Water B.V. 3% 48 0 0 0 48

Totaal 15.910 3.000 -3 789 19.697

Vennootschap Belang in

%

Saldo

1/1

Aankoop /

Uitbreiding
Resultaat

2016

Saldo

31-12

Verkoop

Het verloop van de financiële activa van de deelnemingen is als volgt:

Het verloop van de financiële activa van de leningen is als volgt:

2. Financiële vaste activa
Het verloop van financiële activa is als volgt:

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Saldo 1-1 Uitgeleend Aflossing/ Saldo 31-12

kort lopend

Langlopende schulden 0 700 -70 630

Waterlaboratorium Noord B.V

2016 2015

Vorderingen op groepsmaatschappijen 1.102 598

Vorderingen op maatschappijen waarin 1.121 1.266

wordt deelgenomen

Omzetbelasting 446 735

Debiteuren en overige vorderingen 9.495 5.018

Totaal 12.164 7.617

3. Vorderingen
Deze post is als volgt te specificeren:
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4. Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen ziet er als volgt uit:

Stand per 1 januari 141 6.305 57.807 3.295 67.548

Uitgifte van aandelen 0 0 0 0 0

Winstbestemming 0 0 3.295 -3.295 0

Resultaat boekjaar 0 0 0 3.816 3.816

Stand per 31 december 141 6.305 61.102 3.816 71.364

Gestort en 

opgevraagd 

kapitaal

Agio Overige

reserves

Onverdeeld 

resultaat

Totaal 

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 250, verdeeld in 500 aandelen van € 500 (in hele 

euro’s) nominaal per aandeel. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 141. Zie voor de verdeling

van de geplaatste aandelen over de aandeelhouders het overzicht “Aandelen, hoofdleidingen en aan-

sluitingen” in het verslag.

Het agio betreft de waarde die boven het nominale bedrag van de aandelen door aandeelhouders is

ingebracht in de vennootschap.

Het resultaat over 2015 ten bedrage van € 3.295 is aan de reserves toegevoegd.

Aan de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld het positieve saldo van de winst- en verlies-

rekening van 2016 ten bedrage van € 3.816 ten gunste van de reserves te brengen. Dit voorstel is 

nog niet in de balans verwerkt.

2016 2015

Crediteuren 6.780 4.907

Schulden aan maatschappijen waarin wordt 407 262

deelgenomen

Belastingen en sociale premies 884 961

Pensioenpremie 153 162

Grondwaterbelasting 2 170

Overige schulden 5.451 5.695

Overlopende passiva 9.796 4.089

Totaal 23.473 16.246

5. Overige kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Onder de overige schulden is een verplichting opgenomen van € 2.872 (2015: € 3.093) uit hoofde 

van de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de werkgever’.

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )
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2016 2015

SamenWater B.V. 812 1.231

Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. -150 -171

Waterlaboratorium Noord B.V. 129 75

WKC Holding B.V. -2 0

Totaal 789 1.135

ToelichTinG oP de VennooTschAPPelijKe winsT- en 

VerliesreKeninG 

6. Resultaat uit deelnemingen
Het aandeel in de resultaten van op netto vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen kan als

volgt worden gespecificeerd:

Het resultaat SamenWater B.V. bestaat uit een aandeel in de winst van SamenWater B.V. ter grootte

van € 485 en de vrijval van € 327 in 2016 van de ongerealiseerde winst op de verkoop van industrie-

wateractiviteiten. 

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

oVeriGe GeGeVens

Statutaire winstverdeling

samenvatting (artikel 31)

Jaarlijks wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld welk deel van de winst wordt 

gereserveerd. Uit de na toepassing van de vorenstaande resterende winst wordt zo mogelijk 

aan de aandeelhouders uitgekeerd een percentage van het nominale bedrag hunner aandelen, 

gelijk aan het per de laatste dag van het verstreken boekjaar geldende effectief rendement van 

staatsleningen met een looptijd van tien jaren.

Het hierna resterende gedeelte van de winst is ter beschikking van de vergadering van aandeel-

houders, met dien verstande dat reservering plaatsvindt tenzij anders wordt besloten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum (tot het moment van opmaken van de jaarrekening) die nadere 

informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum zijn als zodanig verwerkt in de jaar-

rekening.

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over 

de feitelijke situatie per balansdatum en die belangrijke financiële gevolgen hebben voor 

N.V. Waterbedrijf Groningen.
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GEMEENTE

Appingedam 6 6.032 81

Bedum 5 4.724 111

Bellingwedde 4 4.202 147

De Marne 6 5.312 177

Delfzijl 13 12.186 264

Eemsmond 7 7.797 232

Groningen 80 99.069 824

Grootegast 5 5.113 138

Haren 8 8.901 188

Hoogezand/Sappemeer 14 16.473 257

Leek 8 9.122 194

Loppersum 6 4.660 157

Marum 5 4.446 141

Menterwolde 6 5.671 127

Oldambt 18 18.774 381

Pekela 6 5.833 113

Slochteren 7 7.048 209

Stadskanaal 14 15.496 298

Ten Boer 3 3.139 74

Tynaarlo (gedeeltelijk) - 5.693 101

Veendam 12 13.026 226

Vlagtwedde 7 7.474 247

Winsum 6 6.203 157

Zuidhorn 8 8.373 223

Provincie 28 0 0

Totaal 282 284.767 5.067

Aansluitingen voor percelen 

buiten ons voorzieningsgebied 107 17

Totaal 284.874 5.084

AF: klanten zonder actieve aansluiting -2.711

Totaal actieve aansluitingen 282.163

Aantal Aantal Hoofdleiding (in km)

aandelen klanten Diameter > 50 mm

AAndelen, hoofdleidinGen en AAnsluiTinGen 
per gemeente op 31 december
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