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Kersengaard i3
3962 JR Wijk bij Duurstede

Aan

C.c.

Wijk bij Duurstede, 2 september 1987

Bestuur van Coóperatieve Rabobank B.A.
te l^fijk bij Duurstede

Directie, idem
Raad van Toezicht, idem

Regiodirecteur, Rabobank Nederland, Rotterdan
Accountantsdienst Rabobank Nederland
Moret & Limperg

Betrefl : Bezuraren tegen de jaarrekening 1986 van Rabobank Wijk bij
Duurstede

Inleiding
Na nijn notars inzake nijn bezwaren tegen de jaarrekenlng 1985 ben
ik u thans verschuldigd om nader aan te geven hoe nijn bezwaren
zich in cijfers laten vertalen ten aanzien van de jaarrekening
1986.

ZoaLs u bekend betreffen rnijn bezwaren hoofdzakelijk de hoogte van
en de toevoeging aan de V.A.R. en daarmee de hoogte van het
getoonde eigen vermogen en resultaat.

ZoaLs ik hieronder nader zal aangeven bedraagt de algenene reserve
niet f L.289.151 maar slechts f.227.364 (f 1.061.787 ninder) en
bedraagt de winst niet f 145.393 maar is er een verlies geleden
van f 916.394, dan wel - gecorrigeerd voor het tekort. op de V.A.R.
per 31 december 1985 - een verlies van t 354.429.
Tevens dienen het bestuur en de directie met de door nij aangegeven
cijfers beoordeeld te worden en niet met de in de jaarrekening
aangegeven cijfers.

Iloogte vao de V.A.R.

De mininale (en de maximale) omvang van de V.A.R. kan bepaald
worden zoaLs aangegeven in nijn nota d.d. 27 februari L987 , waarbij
ik zeker niet "overvraag". Deze ninimale omvang bedraagt alsdan per
31 deceraber 1985 f.250.000 in plaats van negarief f 311.965 en per
31 decenber 1986 Í 285.000 in plaats van negatief f 836.454.
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Resultaat over 1986

Het brutoresultaat over 1986
winsË- en verliesrekening

De benodÍgde toevoeging aan
volgt bepaald te worden:

Verwaehte verliezen
Stand per 31 decenber 1985
Af : Gerealiseerde verliezen in 1985

Stand per 31 december 1986 vóór
aanvulling ten laste van 1986

Benodigd per 31 decenber 1986

Overgeboekt ten laste van vrij gedeelte

gegleesg-vsrsYssisgsrss gl+ss!
Stand per 31 decenber 1985
Af : Gerealiseerde omslagen in 1986

SÈand per 3l december 1986 vóór
aanvulling ten laste van 1986

Benodigd per 31 decenber 1986

OvergeboekË ten laste van vrij gedeelte

Y *i-gs4ss1!s-kiess11iEs-Y:4:B: )
Stand per 31 decenber 1985
Af : Overgeboekt naar "Verwachte

verliezen"
0vergeboekt naar "Oms1agen verevF
nings reg eling en"

Stand per 31 december 1986 vcíór
aanvulling ten laste van de winst- en
verliesrekening 1986

Benodigd per 31 december 1986

Aanvulling ten laste Van winst- en
verliesrekening over 1986

bedraagt conform de

de V.A.R. dient als

305.000
4. s39 )

f 300.461
1 .035.000

!===1=1=!=?1=?

f 139.307
( 23.03e)

rL6.268
l-63 .67 0

!====!l==20=1=

f( 311.96s)

( 734.s3e)

( 47.402)

f( 1 .093.906)
285.000

462.5L2

(1.378.906)

916.3e4)

56r.965

Í 354.429

Verlies vcídr belastingen

Indien tekort op V.A.R. per 31 decenber 1985
gecorrigeerd wordt op het eigen vermogen per
31 decenber 1985, ad

bedraagt het verlies vddr belastingen over 1986

f(
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Vanwege de nethode van hel nieË waarderen van het belastingeffect
over verrekenbare fiscale verliezen is het nettoverlies gelijk aan
het verlies voor belastingen.

Eigen vermogen

De algemene reserve per 31 december 1986 bedraagt alsdan:

Stand per 31 december 1985 f 1.143.758
Af : Nettoverlies ( 916.394)

SÈand per 31 decenber 1986 f. 227.364

Overige bezwaren

Nagenoeg al nijn overige bezwaren tegen de jaarrekening 1985' zoals
aangegeven in mijn nota d.d. 6 september 1986, blijven onverkort
gehandhaafd, zeLfs voeg ik daar nog aan Ëoe:

Esleegi$Pesilis
De toelichting op de belastingpositie is onvoldoende.
Een pikant detail is dat de ingediende aangifte vennootschapsbelas-
ting over 1985 foutief is. De verrekenbare fiscale verliezen ultimo
1985 bedragen niet f. L97.791 naar f 58.484. Aangezien op dit foutieve
gegeven niet onbelangrijke beslissingen genomen gaan worden, is het
verschil minder "onschuldig" dan het lijkt.
Overigens is de voorziening voor latente belastingverplichtingen niet
bepaald naar de stand per 31 december 1986. De verschillen zijn
overigens gering.

!ee$eri gs-erresrsrgs-sesgsrss
De boekwaarde van het bankgebouw is beduidend meer dan de te
verwachten opbrengs tpri js .

qigEsgss-si!-lee!4s-yeg-ysrsyssirssrsssllss-rsesrysilselr jgress
Ten onrechte is in de balans niet de terugbetalingsverplichting van
de in 1985 ontvangen uiEkering uit hoofde van de vereveningsregeling
ad f 16.862 opgenomen.

Iglssr\ie&-I:LB::Prseisg
Ten onrechte zijn onder de interesÈ aan het jaar toegerekende
t{.I.R.-premies ad f 10.247 opgenomen.

!reetbsegssslss
De in de jaarrekening opgenomen winstbestenmí.ng is strijdig net de
s t atut en.

9slggreg-!se!gg$sre
De jaarrekening vermeldÈ ten onrechte niets ten aanzien van de
beloning van de bestuurders.

Jeervsrelee
Bij de jaarrekening ontbreekt ten onrechte een jaarverslag.
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