
Drs. L. W. Verhoet
registeraccountant

Kersengaard 13

3962 JR Wdk bij Duurstede Wijkbij Duurstede, l3 november 1987

Moret & Linperg

T.a.v. de heer A.W. Fuchs

Lomanlaan 55

3526 XC UTRECHT

Betreft: Jaarrekening Rabobank hrijk bij Duurstede

Geachte heer Fuchs,

IIet leek mij goed de belangrijkste conclusies van ons gesprek van
4 november j.1. vast te leggen en u deze te zamen met enkele kant-
tekeningen mijnerzijds te doen toekomen.

I^Ii j hebben gesproken over:

1. Het al dan niet besLaan van een niet in de concept-jaarrekening 1986
opgenomen verplichting van de bank ad f 838.454.

2. Het al dan niet egaliseren van w-insten en verliezen van de bank in
achtereenvolgende jaren.

3. Het al dan niet toereikend zl-jn van de VAR.

Adl
Wij zijn het eens over het bestaan van een niet in de concept-jaar-
rekening 1986 opgenomen verplíchting ad f 838.454.
I{ij zijn heÈ er tevens over eens dat deze verplichting op grond van aan
jaarrekeningen te stellen eisen in de jaarrekening dient te worden
opgenomen; naar nijn nening als een onvoorwaardelijke verplichting in de
balans, met de daarbij behorende consequenties voor winst- en verlies-
rekening (extra last ad f 838.454> en eigen vennogen (daling net
f 838.454); naar uw mening als een voorwaardelijke verplichting in de
toelichting bij de balans.
Naar uw nening echter behoeft d,eze - naar uÍd menlng - voorldaardelijke
verplichting niet in de toelichting bij de balans van de bank te norden
opgenomen, omdat De Nederlandsche Bank dit liever niet heeft.
Naar nijn mening maakt u een aantal fouten:

- de verplichting is een onvoorwaardelijke; slechts het tijdstip van
ingaan van de aflossingsverplichtingen wordt bepaald door voorwaarden
(wij zijn het erover eens dat onvoorwaardelijke verplichtingen in de
balans dienen opgenomen te worden);

- aan jaarrekenlngen te stellen eisen worden niet bulten werking gesteld
omdat ze De Nederlandsche Bank niet goêd uitkomen;
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- u heeft het bestuur en de Raad van Toezicht van de bank nieL
geÍnforneerd over de te maken keuze: àf een correcte l^reergave van de
feiten en daarmee voorbijgaan aan de wensen van De Nederlandsche Bank
àf een misleídende weergave van de feiten.
Door het niet kennen van deze keuzenogelijkheid zijn bestuur en Raad
van Toezicht niet aan deze keuze toegekomen.

Ad2
Het - niet toegestane - egaliseren van winsten en verliezen in achter-
eenvolgende jaren heb ik aangetoond met het afnemen van de "vordering op
grond van een van toepassingsverklaring Vereveningsregeling VAR" van
f 311.965 in de balans ulrino 1985 tot f.7I.454 ín de balans ultimo 1986
(le versie) ten lasLe van de winst- en verliesrekening 1986 (le versie).

U meent dat de enige valide reden tot afname mag zijn een afname van de

schatting van verliezen op de debiteuren waarvoor Rabobank Nederland
zíeh, behalve op grond van de Vereveningsregeling Financieringsverliezen,
tevens op grond van de Vereveningsregeling VAR garant zou hebben gesteld.
lJ zuLt nij hieromtrent nog een nadere toelichting en bij het opmaken van
de jaarrekeningen gemaakte berekeningen doen toekomen.
0p voorhand heb ik u medegedeeld niet in het bestaan (op 4 november L9B7)
van deze berekeningen te geloven.

Ad3
Wij zijn het erover eens dat de VAR (Voorziening Algemene Risicofs) a1
enige jaren achtereen een saldo heeft van f 0 (nihil).
Wij zijn het erover eens dat de eis ter zake is:
"gestreefd moet worden naar een mininum omvang van de VAR, die in
redelijke verhouding staat tot de risicors welke via de VAR noeten
worden opgevangen".

Wij zijn het erover eens dat een uitkomst van f 0 niet strookt meL boven-
staande eis.
Naar uw mening echter behoeft aan deze eis niet te worden voldaan, omdat
De Nederlandsche Bank ook genoegen zou nemen met een VAR ad f 0.

Naar mijn mening maakt u een aantal fouten:

- de leden van de vereniging, de ter zake geldende eis kennende en
gehoord de mededeling van de voorzitter van het bestuur dat de VAR op
het gewenste niveau is, kunnen tot geen andere conclusie komen dan dat
aan de ter zake geldende eis is voldaan, terwijl u weet dat dit niet
het geval is;

- aan jaarrekeningen te stellen eisen kunnen niet buiten werking worden
gesteld door De Nederlandsche Bankl
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- u heeft het bestuur en de Raad van Toezicht van de bank niet
geinformeerd over de te maken keuze: àf een weergave van de feiten
conform de geldende eisen, àf een urisleidende weergave van de feiten.
Door het niet kennen van deze ketzenogelijkheid zijn besluur en Raad
van Toezicht niet aan deze keuze toegekomen.

Hoogaehtend,

Drs. L.W. Verhoef
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