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Jaarrekening 2002

Opmetkt'',g uoor4l lrrtíItce da pracedur€ ê uoorq,fgdande ps.áGllnltanl
tn n 

: ygod,.nlg..van 1 I Juli Jl.,hebben prcuínciale Stdten besloten uoomoemde bàeJuq^ d.e. heer drs Í.-W Verhoef d.d. 2 1 juni 2OO3 om dduíes in handen te stelten van dè\,mmls�ste uoor ()nder ek
De Commissre È uoomengns dezz bríef in haar veTgdÀering tan 29 augushls a.s- tebehandelen.
Voomoemde.lstandaard.)brief rnn de heer -Verhref (da.n een groot rLq,ntaj prouln.res enge-m.eente^) is.een^LEtlo_lg op zíjn eed.ere brieu-en àn d.e ptávincíe Lintíirg betrelfendeae .raanekening 2ooo (ínaekamen in oktober 2oo|) en ádtexening ióót-MgeÉánen20 augusdts 2OO2t,
D_e bietnn van de heer VerhoeÍ betrcÍfead.e de JaaÍekcníng 2OOO zijn destíjds doorProvítlcidle Staten ín handen aestetd.'ian de Comrníssíe ,oírónàLáèË "n *org.t"gaadn Deloitte EÉ Touche Awuitants.
Bíi bief uan 16 j.tnuq.rí 2002 h.eeft d.,e Commíssie wor Ond.etzoek een rerrcrrc gegeuenaan d.e hcer verhaef, nEt bíiaeuoead een redcti-r"i o"íattà á níji\* oriWq.I: 

4? 
UCFAZ. u?n jdnuarí 2óó2 is ;en en ander besprckei.tn de vergacterí^q uan provinciale staten uan.1 febiuai 2O02 ís een ueruo@rief uan deheer V-erhoef d.d, 21 januai 2oo2 uoor keni"{"ui"g "oijàio^il"',iÀáog t"r"* abe s loten do.t. prouincíale gaten ddormee de aiá"u" Ji. g"""f;tài ;;r;-'t::^l:^:r?,1d..""s uaft pÍovinciate stdten.uan t-s eeptekuer-iióíi ii-ie a*1von a" n".,veftLoet, ngekomen 20 auwsdls 2002, tetr"Jle"aá a.,tài.xe7ii{àíót get t op nastaftd.punt uan prouinqale Staten uítqespro\ïn ttiaers ae àfiïaààóíà" I februqi2OO2, wor kennisgevi^g oangenanen.
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Op de meest recente brief vdn de heer Verl@ef d..d. 21 juni 2003 ziten wíi verdel níet
reagereq tenzij urD stateft anders @ncluderelt,

Vrsrí 1.
l. hct coucgo brL€ld nrct da gÍordrh8G! va|t da modcraG ílarnclëI.
aóalnlrtntlc? E! wcct hct du! dat al! gUg la.to! Gr batcl 9gg!g! ln de
adab|ltrrtlc wordcn vGÍtrertt hei raldo ven ds erDloltstlctrkealng EgÍ3!!!0!!!g
Scutt mo.t "lJn aqn d! tlutatl€! van h6t cl3€n vortooÍotr,

latwoord.
Op basis van artikel 4 lid 1 vaÍt het 'Besluit comptabiliteitavoor€ótiften f995' (CV95)
wordt door de provincies voor de begroting, de meerjarenra[dng en de jaárrekening
het atelsel van bater. en lasten Bêhanteerd. Volgens de artikelen 3 en 27 CV95 dient .r.
rekening van baten en lastcn getrouw, duidelijk en stelselmatig de omvang van alle .
batcn en lagten, alsmedc hct saldo daaÍvan weer te geven volgens dc normen die in
het maatschappelijk verkecr als aarvaaÍdbaar worden bcschouwd.

In het stelsel van baten en lasten worden uitgavcn en inkomsten to€gcrekend aan de
jarcn waarop ze betÍekking hebben. DaatÍree wordt beoogd de werkelijke omvarg van
de bateÍr en laeten van enig begrotingsjaar zo goed mogelijk tot uitdrukking te do;n
brcngen.

Sommige inkomgten en uitgaven worden echtcr niet gls cen jaaÍEkse last of baat
getoond máár gepÍesenteerd als vermogensmutatie. In aÍtikel SO vart de CV9S is
geregeld in w€lke gevallen een voorziening wordt gevormd. Uit dit a.rtikel vloeit voort
dat het vorm€n van ecn voorzicning, danwel een dotatie aan een reeds bestaande
voorziening, als een lagt in het betreíIende begÍotingsjaát moet vroÍden bcschouwd. De
aaÍrwending van een (gêdcelte van een) voorziening wordt rechtstrcckg ten laste vaÍ! dc
voo_rziening g€boekt. De aanwending is dus geen last en loopt niet via de exploitatie.
Indien de aanwending ook weer ten laate vaÍt dc rekening vai lasten eÍ! baten zou
moeten lop€n, zou het bedrag tweê maal als last worden verantnroord.

Vior reserv€s geldt een analogc wcrkwijzÉ. In artikel 49 van de CV9S is opgenomen
dat to€vocging-en en -onttrekkingen aai rescrves tcn laste c.q, ten bate vá-de rekening
van baten en lasten kunnen worden gebracht, Daa.ÍnEast is bet mogelijk lasten en
baton dircct op de reaerves te boeken.

Het eigen vermogen is het veÍschil tu8sen de actiea en het lTc€md vcrmogcn, Het eigen
v-ermogen vaÍr de provincie bestaat uit het saldo va! de jaafiekening na bistemmin!,
de algemene Íegerve en de bestemmingsteserves, Rekcning houdenà met het
bovenstaande en het bepaalde in de anikelen 49 en SO van de CV9S kunnen mutatíee
in ]ret eigen v€rmogen niet alleen voortvloeien uit het saldo vaÍr de jaaÍrekening maar
ook ujt verminderingen cn veÍmeerderingen rechtstreeks ten laste ían r:eserves en
voorzieningen.

vrarÍ 2,
Kan lct collcAG drn oot dc tcchrtrche urllrrc ant dG brtofrGtdtvc! votto[? En
Lrn hct rljn coaclu.lc dclcn dst de plovbclalc adnlnlttÍrt|e "ti't Ltuftcaa, t.
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AltEooÍd.
Nee.

VÍraq 0.
Dêllt hot dc conoluslo dat aÍ eer dl.crcparrtlc ,lt vaD 13,8 lnUroor curo tussÊn
hct gcttrosent.eide ovcrachot ltr dc JeÀrtckcnlng G! hêt t€tort zoalt de
brlef.cb4tver dat bccft bcrctend?

A!twooÍd,
Nec, in het arrtwooÍd op vraaB 1 is uitgebreid ingegaan op de factoÍen dic de omvang
van het cigen vermogen kunnen beïnvloeden. Naast hct saldo van de rekening van
lasten en baten kunncn dit ook de lechtstreekGe mutaties ten laste danwel tcn sunête
vaJr het eigcn vermogèn àÍ-.

Vrerr 4.
Ir do corclurlè van do brleBch4tver corr€ct dat cr bU dc provtrele l,lntuÍg
b.tc! cn lrrte! (lnLoDatc! €n ult8avcal bulta! de .dsrhbtratlc eordÊn
g€boudca?

Antroord.
AUeÍeeÍst zii opgemerkt dat de briefschrijvet het heeft over "buiten de rekening"
houden en niet over "buiten de administratie" houden.
Uit de gocdkeurende accountantaverklaiing bij de jaarrekening 2002 bujkt dêt de
accountant van ooÍdeel is dat de jaa$ekening een getrouw beeld Bedt vatr de grootte
en de sarEnetelling van de finaÍrcièle positie op 31 december 2002, en van de baten
en laeten over 2002, in overcenstemmiÍrg met de grondÈlagen voor financiële
verelaglegging volgens het'Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995'.

Vr.a. 5.
ladlrn het a4twooÍd op dc voÍlge vraag bovcrtlgotrd lutdt' Lan hQt collêgc dan
..!Ícvon waanorn et! oD sollê grolden dat l| gabcurd?

.- 
A[twoord.
Zie het aÍltwoord op waag 4.

Vt8as 6.
In aandulthrS op de vorlgg vreEgr wll hêt collcge dan rangcvên wÊt et bulten dc
rdmlnbtntlc b gcbleven. Ka! hêt cen ovcrrlcht ovcrlcgger waarln de bulton d€
adnltrbtrÊtlo gahoudgtt portor lbstsn ên l.tt n c.q, lttkonlten cn ultgrv.n|
wardon 8erDocltlco€rd?

A$wggré'
Zic het antwoord op !'Íaag 4.

Vraat 7.
Ildlcn da bdebch4rvcr hct b{, hct vêrlcsldo olnd hGsÍt' ho. vorlhrrt bct
coll.ic drl d.t dc crgloltattaÍ€tcnlni €! de balaltr nlct op clkrar a$trlultctt?

0N8154108



Lar lst colloge dqt, onderbouwd mêt clJfcrmrtcrlaal, aangevÊa loc dc doo,
bÍlofrchsljvcr opgcmcrLtr dlrcÍepantlc dal wcl tr ontrtraa?

Artsoord.
De.briefschrijver is van mening dat het saldo van de exploitatierekening per definitie
gelijk moet ziin aa'| de mutatie van het eigen vermogen. Hij gaat hierbifvoorbij aan het
feit dat er meerdere factoÍen ájn die de omvang vaÍr het eiie-n vermogen kunnen
beinvloeden. In het aÍrtwoord op r,ïaag I is toegelicht wekè factoren ial invloed
kunncn zijn,

Volgcns dc briefecMjver is .r een discrcpantie tusscn hct sáldo van de rckening van
baten en lasten en de mutatie in het eigen verrnogcn. Op dc pagina s 15 en 16 v--an dejaarrckcning 2oo_2-$,ordt een uitgebr€ide specifcatie gegeven vá het verloop van lv
crgln vermogên..Hierin wordt per oaderdeel aangegev€n hoe de stand bij aávang và
hetJaaÍ is en wclke mutaties cr gedurcnde het eerslagiaa.r hebben plaatigcvonden.

vraar 8.
Indlon dG d||cÍlp|ntlc tu.rctr r.t dc bdeflchdtvar hcêÍt opgGnc.h door uw
co-llcga nrldd.b .snvullcnd cuf.rmatcdeat tea wordca veriáard, echt hot
coUc-gc hct dilt nlct In d,c rcdr Ilggca om la dc to€Iomlt Jartrtuiloa tc
ovodrgga! dte nlct de vcsdrchtm.Hit v?t boethoudÍreudo Lunncr oprocpcn,

Aotroord,

_D-" 91q:I"q "l j."rtekenin-g worden zo begnjp€lijk mogelijk opgesteld. Dit geldt zowelvoor_d€ tekst a]s voo_r de cijferE. Waar in het bedrijfslevcn her Burgerlijk Wetboek en deKrcntry-nen voor de Jaarversla-ggeving varr toepassing zijn, kennen dc provrncres eenelgen stiamien voor het opgtellen en vormgeven van d€ jaarrckening: Let ,Besluit
comptabiliteitsvooÍschriften 1995,. Hocwei er yeel ovcreenkomsten ájn, Uestaaa erduidelijk vcrschillen tuasen provincies enerzijds cn de privatc sectoiËderzijds.

3:*:"iïl-Tll 
".or deze e igenheid is het lez€n vaÍr jaarÍekeningen en afldere -

:::ï::j."ï:-"l1q:i_ï 
de provincie een.lastise zaat. Wij deren daarom de zienswijz€-

l]_ej::ï 
qe Sepresenteerde jaaÍstukken de verdachtmaking van ,,boekhoudfraude,,

Kunnetl oproepen en zien derhalve geen aalleiding om deá aa.!r te Dassen.

van Limburg,

,voorzitter

,urnd. sccretaris

CedeputeeÍ_de
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