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Geachte heer Verhoef.

Bij briefvan 28 s€ptember 2001 richt u zich tot Provinciale Staten met opmerkingen over de
inmiddels vastgestelde rekening over het dienstjaar 2000.
Uw belangrijkste punt van kitiek is dat de resultaatsvermelding in de jaarrekening 2000 niet klopt.
Het zou niet gaan om een bedrag van f6,1 mln. maar om f38,9 nrln. In het algemeen is h€t zo alat
in het bedrijfsleven in de loop van hetjaar geen stortingen in reserves zijn toegestaan. Alles moet
lopen via de exploitatie en aan het eind van het jaar moet em evmtueel voordelig saldo aan de
reserves worden toegevoegd.
Voor de bepaling ran het rekmingssaldo volgm wij al jarenlang een bestendige gedragslijn die er
op neerkomt dat het rekeningssaldo bestaat uit twee delen, te weten de niet-bestede saldi die
worden overgeboek naar het volgende dienstjaar en de overige saldi. Over de bestemming van dat
laatstgenoemde deel vindt altijd afzonderlijke besluitvorming door Provinciale Staten plaats. hdien
bt de begrotingsvaststelling dan wel in de loop van hetjaar door de Staten besluiten worden
genomen om bepaald€ bedmgm aan de reserves toe te voegen, dan maken die bedÍagen niet deel
uit l?n het rekmingssaldo aan het eind van het jaar. Zo is in 2000 tussentijds bijvoorbeeld een
bedrag van f 12,7 nin. aan de reserves toegevoegd, bestaand€ uit (extra)dividend van de N.V.
Essent. Ook komt het voor dat bepaalde kedieten gekoppeld zijn aan een reserve. Die koppeling
houdt in dat eventuele niet-bestede gedeelten van de desbeheffende lo:edieten rechtstreeks-dat is
buiten de saldobepaling om- t€n gunste van de desbeheffende r€serves en vooÍzieningen worden
geboekt.
De provincie ontvangt voor de uitvoering van een aantal taken rijksmiddelen (zoals bijvoorbeeld
staals-€n dorpsvemieuwing en bodemsanering). Niet-bestede middelen woÍdeí rechtsheeks
gereserveerd, over€eÍkonstig het besluit coÍptabiliteitsvoo$chriften 1995, artikel 48, lid 4 sub l.
Het bovmstaande toepassend op de situatie in 2000 geeft het volgend€ beeld:
- toename rese epositie (Jaarverslag 2000- blz. 45)
- rekeningsresultaat 2000

(overboeking kedieten f 2,9 Í n./overige saldi f3,2 Í n.)
- per saldo
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rekening 2000

f 38,9 Í n.
-  6 , 1  Í n .

f 32,8 Ínln.



Het bove[staande bcdGg \€n f 32,8 Í n. is als volgt nader te specficcren:
. tocvo€gingaanbcstenmfngsÍescri€s

- dividendN.V. Ess€nt f 12,7 Íln
- bijdagp uit Íleiibcl budg€t t.b.v. cofinanciering Konpas - 5,0 ! n.
- niet-bcstedc g€declten uit bedi€teÍt gpkoppeld aaÍt een rese.ve - 7,? mln.

. to€voegingaan bestcÍ!ÍÍtingsÍes€rves rijksmiddelen
- to€voeging wegens b€spaarde rente
- ií 2000 nict-bestede Íijksrriddelen

f 24,9 mln.

- 7,9 !dn.
f 3,6Í n.
- 4,3 dln.

Fro dergelike handclswijze pàí bimen de coÍrptabiliteitsvoorsclriftcd. Wij íreÍkeÍr iooÍt6 nog op
dat de jáarckcning 2000 is voorzien van een goedkeuendc verklaÍing vaÍr de ac.omtant. Ook het
miÍlist€tie I?n Binncnlandse Zaken cn Kooinkijksrelatics, de toeáohthoudende iDstantie voor
provincies, steÍnl Inrt de door ons gehanteerde dethodiek in.
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