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Object AW B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) 
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Indicator/Vraag Antwoord Toelichting  Score 

Financiële bijdrage 
   

Wat is de omvang in € van de 
bijdrage aan de exploitatie vanuit de 
gemeente? 

€ 0,00 n.v.t.  

Wat is de omvang in € van de impuls 
(incidentele) bijdrage vanuit de 
gemeente? 

€ 0,00 n.v.t.  

Wat is de omvang in € van 
uitstaande leningen/garantstellingen 
vanuit de gemeente? 

€ 0,00 n.v.t.  

Wat is de omvang in € van het 
aandelenkapitaal in het bezit van de 
gemeente? 

€ 901.525   

Wat is de omvang in € van het 
financieel belang van de gemeente? 

€ 901.525   

Kerngegevens 
   

Wat zijn de actuele ontwikkelingen 
gedurende het begrotingsjaar? 

Door onzekerheid over de 
jaarlijkse uitvoering van 
investeringen alsmede de 
economische ontwikkelingen, is 
de hoogte van de jaarlijkse 
dividenduitkeringen binnen 
Evides onzeker. Voor de 
komende jaren wordt een lager 
dividend verwacht (inclusief 
egalisering via een 
schommelfonds), voor de jaren 
erna geldt weer een oplopende 
tendens. 

Drinkwater en de 
tarieven worden steeds 
meer gereguleerd. Met 
name de Autoriteit 
Consument & Markt 
(ACM) heeft een grote 
invloed op de 
tariefstelling en daarmee 
ook op de resultaten. 

 

Hoe ziet de financiële ontwikkeling 
van de verbonden partij eruit? 

zie hierboven.   

Sturing 
   

Hoe zou u de markt typeren waarop 
de verbonden partij opereert? 
Motiveer uw gekozen antwoord in de 
toelichting. 

Stabiel  10 

Beheersing 
   

Is er een werkend systems van 
risicomanagement (beschreven, 
berekend en beheerst) 

Goed  20 

Verantwoording 
   

Is de jaarrekening over het lopende 
jaar sluitend? (rekening houdend 
met eventuele gemeentelijke 
subsidie) 

Voldoende  30 

Is er bij de meest recente 
jaarrekening een goedkeurende 
accountantsverklaring afgegeven? 

Goed  20 

Toezicht houden 
   

Heeft de gemeente voldoende 
mogelijkheden om in te grijpen 
wanneer zich afwijkingen voordoen? 

Nee  50 
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Heeft de gemeente de mogelijkheid 
om de deelname en betrokkenheid 
te beëindigen? 

Slecht. Aandelen kunnen hooguit 
alleen aan een andere 
overheidspartij worden 
overgedragen. 

 50 

Voldoen de ratio's voor liquiditeit 
(minimaal 1,0) en solvabiliteit 
(minimaal 30%) aan de gestelde 
norm? 

Voldoende  30 

Is er een meerjarenbegroting 
aanwezig die sluitend is? 

Voldoende  30 

 


