ACTUALITEIT

G R O O T VERSCHIL I N VERWERKINGSWIJZE BIJDRAGE D E R D E N

Jaarrekening
waterbedrijvenniet
zondermeergeschikt
voorbenchmarking
Waterbedrijvenontvangen bijdeaanlegvaneennieuweaansluitingeeneigen bijdragevandebewoner.Dezevormteenbelangrijkeiukornstenpostvoorwaterbedrijven. Deverwerkingswijze ervan in de
jaarrekening heefteenaanzienlijke invloedopdebalansenwinst-enverliesrekening,zoalsdesolvabiliteitenhetjaarrcsultaat. TransvanSchaikenRalph terHoevenvanDeloittezijn vanalleNederlandsewaterbedrijven nagegaanhoezijdebijdragenvanderden verwerken indejaarrekening.Het
resultaat bestaatuiteengrotevariëteitaan verwerkingswijzen. Hierdoorzijn dejaarrekeningenvan
waterbedrijven nietzondermeergeschiktvoorbenchmarking.
Deeigenbijdragen hebben betrekking
opdeaanlegvan drinkwateraansluitingen,
hoofd- endienstleidingen. De bijdragen
wordenaanverbruikers in rekening
gebracht bijdeeersteaanlegvandeleidingenendienenalsdekkingvoordekostendie
dewaterbedrijven hiervoor moeten maken
[materialenenbestedetijd).Inhetjaarlijks
vasttestellenkubiekemetertariefvoor
waterwordtrekeninggehouden met kosten
voorinstandhouding vandeleidingen.
Onderdezeinstandhoudingskosten vallen
zowelvervangingskosten (inclusief afschrijvingopbestaande leidingen) alsonderhoudskosten.Ookwordtinhet tariefrekeninggehouden metdeinhet begrotingsjaar
geplandeuitbreidingsinvesteringen. Inhet
tariefwordteenvasteneenvariabeldeel
onderscheiden.Hetvastrechtdient terdekkingvandeinstandhoudingskosten vanhet
drinkwaternet. Decontracten met verbruikersinzakedeeersteaanlegvan leidingen
(bijvoorbeeld opbasisvanhetmodelAlgemeneVoorwaardenDrinkwater 1994vande
VEWIN)bevattengeenspecifieke onderhoudsverplichting inzakedeaangelegde
aansluiting.Deplicht vande waterbedrijven
inzakehet adequateonderhoud van het
drinkwaternet inNederland vloeitvoort uit
deWaterleidingwet enbetreft een algemene
onderhoudsplicht inzakedeveiligeenzorgvuldigewinningendistributie vanwater.
Kenmerkend isdatbijrenovatievan woningenwaarbij eennieuweaansluiting wordt
aangebracht,geenrestitutie vandevorige
bijdrage plaatsvindt.Het tariefdatdewater40
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bedrijven inrekeningbrengen,iseenredelijkevergoedingvoordeuit tevoeren werkzaamheden,waardoor moeilijk beweerd kan
wordendat inhet tariefeenbijdrage begrepenisvoortoekomstige werkzaamheden:er
ismetanderewoordengeensprakevaneen
voorschotkarakter.

Uitkomsten onderzoek
Uitdevergelijking vandeterminologie
diewaterbedrijven gebruiken,blijkt datdeze
onderlingsterkafwijkt: bijdragen vanderden,bijdragen vanderdenininvesteringskosten,bijdragen vanderdeninmateriëlevaste
activa,ontvangenbijdragen inaanleg,bijdrageninaanlegkostenvanleidingen, bijdragen
inaanleg,bijdragen aansluitkostenenvergoedingnieuweaansluitingen.Vanconvergentieinbegrippenapparaatisgeensprake.
Deverwerkingvanbijdragen van derden
indejaarrekeningen van waterbedrijven
vertoont eengrorevariëteit.Deverwerking

loopt uiteenvanwinstneming inhetjaar
vanontvangst, viawinstneming in20,25en
33jaar tot überhauptgeenwinstneming.De
tabelgeeft eenoverzicht vandediverse
methoden.Weergegevenzijn deaantallen
waterbedrijven diein2001 indiecategorie
voorkomen (totaal 19).Depijlengevenaan
welkewijzigingen inverwerking(stelselwijzigingen) indejaren 1999,2000en2001 werden doorgevoerd.
Debedrijven diedeontvangeneigen bijdrageninhetjaarvanontvangstvolledigverantwoorden indewinst-enverliesrekening,
behandelendeuitgavenvoordeaanlegvande
hoofdleidingen enaansluitingenwaaropde
eigenbijdragen betrekkinghebbeninhetzelfdejaaralsdekosten.Deeigen bijdragen
wordensomsalsnetto-omzet,somsalsoverigebedrijfsopbrengsten gepresenteerd.
Aanhetandereeind vanhetscalastaan
debedrijven diedeontvangenbijdragen van
derden nietviadewinst-en verliesrekening
larenlopen,maardebedragen rechtstreeks
toevoegen aanheteigenvermogen.Deuitgavenvoorhetaanleggen vande aansluitingenendeleidingenwordengeactiveerd.
Demeestewaterbedrijven (12vande19)
spreiden dewinstneming opde bijdragen
vanderden indeaansluitkosten uitover
meerderejaren.Daarbij vindt winstneming
veelalplaatsoverdeafschrijvingsperiode van
degeactiveerdeaansluitingen,hetzijviaeen
egalisatierekening (achtbedrijven) hetzij
doordeeigenbijdrage inmindering tebrengenopdemateriëlevasteactiva(drie bedrijven).Dezeverwerkingswijze komtovereen
metartikel62vanhetBesluitBegrotingen
VerantwoordingProvinciesenGemeenten,
waarin inhettweedelidexpliciet wordt
gestelddatbijdragen vanderdendiein
directerelatiestaanmeteenactiefopde
waarderingdaarvan inmindering mogen
worden gebracht.

Bijdragenvanàerdenminvesteringen
opgenomen op resultatenrekening
lagere
netto-omzet
niet opresulafschrijvingen ofoverigebaten tatenrekening
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nietopbalans
materiëlevasteactiva
egalisatierekening
overlopendepassiva
eigenvermogen

Eenbelangrijke inkomstenbronvoordedrinkwaterbedrijven vormtdeeigenbijdrage van bewonersvoordeaanlegvan
eennieuwe leiding enaansluiting. Deverwerking van dezeinkomsten indejaarrekening verschiltper bedrijf'flink.

Stelselwijzigingen
Nietalleenhetaantal (7) stelselwijzigingenindeverwetkingvaneigenbijdragen in
dejaarrekeningen over 19951, 2 0 0 0 e n 2 0 0 1 is
opmerkelijk, maar ookdediverse richtingen
vandestelselwijzigingen. Uitdetabel blijkt
datdestelselwijzigingen geenenkeleconvergentietendens vertonen.Hetstelseldat
doorhetenebedrijfwordtverlaten, wordt
juist doorhetanderebedrijfaangenomen en
andersom.

Verwerkingswijze volgens jaarverslaggevingsregels
Waterbedrijven diedegemaakte kosten
voorhet totstandbrengen vaneennieuwe
aansluitingzienalsuitbreiding vande
investeringin het waterleidingnetwerk
(geactiveerd),zullen debijdrage beschouwen
alstegemoetkoming indedoordehengedaneinvestering.Devoorgeschreven verwerkingswijze isdandespreidingvande bijdragenoverdeeconomische levensduur vande
investering.Deontvangen eigen bijdragen
wordengepassiveerd endeindetoekomstigeperiodenvrijvallende bijdragen worden
zichtbaar inminderinggebrachtop deinde
betreffende periodeverantwoorde afschrijvingsbedragen.Waterbedrijven diekosten
vaneennieuweaansluiting ineens tenlaste
vandewinstverantwoorden,zullendeeigen
bijdrage zienalseenbijdrage indeexploitatiekosten.Devoorgeschreven verwerkingswijze isdandeonmiddellijke verantwoor-

dingtengunstevandewinst.Gezienhet
geringetariefvandeeigenbijdrage ishet
begripelijk dathet waterbedrijfde bijdrage
beschouwt alseenvergoedingvoorniet-activeerbarekosten(zoalsadministratie-en personeelskosten).Debovenstaande analyse
geldtnietalleenvoordeinternationale verslaggevingsregels (IFRS),maar ookvoorde
Nederlandse verslaggevingsregels aangezien
derichtlijnen vandeRaadvoordeJaarverslaggevingindezendeIFRSvolgen.

Dewaterbedrijven hebbendemogelijkheidtotkeuzevanverwerkingsmethode vanwegehetontbreken vandedrukvanuitde
markttotuniformering vangrondslagen.De
waterbedrijven concurreren nietaandeverkoopzijde, nietaandeinkoopzijde enniet bij
hetaantrekken vankapitaal.Nederlandse
waterbedrijven hebbeneenmonopolieopde
leveringvanleidingwater inhun concessiegebied,zowelaanconsumenten alsaan bedrijven. Deaandelenvanwaterbedrijven zijn
voornamelijk inhetbezitvanlagereoverheden:provinciesengemeenten.Eenvrije
marktvoordehandelinaandelenvanwaterbedrijven bestaatniet.Overigevermogensverschaffers (zoalsbanken)zullenhungeëiste
vermogensvergoeding(rente)ookbaserenop
dedoordelagereoverhedenverstrekteimplicieteofexplicietegarantiesomtrentdecontinuïteitvanhetwaterbedrijfenstaanverder
dichtgenoegbijhetbedrijfomgewenste
extrainformatie tekunnen verkrijgen.Kortom,dejaarrekeningspeeltslechtseen
beperkrerolinhetmaatschappelijke allocatieprocesvankapitaal,hetgeen aannemelijk
maaktdatvermogensverschaffers weinig
belanghebben bijdeuniformering van
grondslagen van dejaarrekening.

Aanbeveling tot uniformering
Ookenergiebedrijven ontvangen bijdragenvanderdenbij nieuweaansluitingen en
devraagvandeoptimale verwerkingdaarvanindejaarrekeningspeeltdaaromook bij
energiebedrijven. Detransparantie ende
vergelijkbaarheid vandejaarverslaggeving
vanwater-enenergiebedrijven zougediend
zijn bijeenverslaggevingsrichtlijn diedoor
brancheorganisaties alsdeVEWINwordt
opgesteld insamenwerkingmetdeRaad
voordeJaarverslaggeving.*[

Vanwaar deze diversiteit?
Deverwerkingvandebijdragen vanderdenindeaansluitkosten bijdeNederlandse
waterbedrijven vertoont eenzeer heterogeen
beeld.Dezediversiteit ismogelijk, doordat
weinigspecifieke wet-enregelgeving
bestaattenaanzienvandeverwerkingvan
eigen bijdragen.
Dediversewaterbedrijven hebben uiteenlopende belangenbij hetpresenteren van
dejaarcijfers. Zokaneenwaterbedrijfeen
hoogeigenvermogennastreven, waardoor
toevoegingvandeeigenbijdrage aande
winstaantrekkelijker isdanhetvormenvan
eenegalisatierekening.Eenwaterbedrijf dat
eenlaageigenvermogenenlagewinstwil
tonen(bijvoorbeeld om tariefsverhogingen
tekunnen rechtvaardigen) kanjuist kiezen
voorhet uitstellen vanwinstmiddelseen
egalisatierekeningofhetafboeken vande
eigenbijdrage vandemateriëlevasteactiva.
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artikel 'Eigenbijdragen in aansluitingkosten van waterbedrijven, empirisch
onderzoek naarverwerking in dejaarrekening' vanF.vanSchaik en R. ter
Hoeven in het tijdschrift Accounting.
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