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Jaerrekening 2ooo

Geachte heer Verho€f,

vm,fÍnion D€. Hre €s

n hd dd niNta loFn.

Met rlv/ bdefval! S oktober 2oo1 deed i.r oni opme:king€n toekorncn cvei de
kwelitêit van onze jaarrekening 2ooo. wij hebben kennis genomen vall de inhoud
van uw bdef. Voor onze late reactie op uw briefbieden wij u onze
verontschuldigingen aan.

Nà raadplegen van de RekeningcoÍDmissie, een commissie uit de Staten die de
prcvinciale jaaÍrekening b€spreekt €n advies uitbrengt aan de Staten omtr€nt de

ststelling van d€ jaaÍekening, delen wij u het volgende mede.

Wwij 
beseffen dat deze jaarrekening nog niet volmaakt is en verder verbeteÍd k€n

wordeÍ, Het afleggen van rekening en verantwoording is naar onze mening een
dynamisch pmces, dat tevens gebaseerd dient t€ zijn op een continu stTeven tot
verdere ontwikleling en verbetering van de jaarv€rslaggeving, mede in het licht
ven de ontwiktelingen die zich op dit gebied voordoen. Moót er dientengevolg€
aanleiding zijn om uw opmerking€n te beEekten bij de opstelling mn de
jaamekedng 2001, dan zullen wij daar zeker gebruik van maken.

Wij plaetsen echter wel kanttekening bij uw opmerkingen. U stelt bijvoorbeeld
onder andere dat h€t resulteet van 2ooo veel te laag is berekend, Het ve$chil met
h€t door u genoemde bedreg is met name te v€rklaren door het niet oplemen van
de boekwinst op de verkochte aandelen EZH. Wij hebben er voor gekozen om deze
winst e€n apaÍe bestemmitrg t€ geven. Dit is in Pmvinciale Staten besproken en
iÍrriddels goedgekeurd. Er is dus g€€n spmke van het verborgen houd€n van
ess€ntiële baten.
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D^rux De plovincie Zuid-Holland heeft het accountentskantoor Deloitte & Touche
zo maalr 2@2 opfuacht gegeven om dejaarrekeniDg te onderzoeken, G€Doemd kantoor heeft eeD
o s rcNÀ{Irx goedkeurende ver}dariDg bij dê jaarrekening 2ooo efgêgeven. Naer onze rnening

Dcryzooalaoaj betekent dit dat de plovincialejaarrekening bruikbaar is els verantwoordingsstuk
PÀcrN^ r/, over getroemdjaar, omdat dit stuk voldoet aen bepàelde miDim[meisen, o.a. de

wettelijke vereistên zoals vastgelegd in de Comptabiliteitsvoorschiftetr 1995.
Tegen deze echtergrond zien wij geen aanleiding om de door een oneflrenketjke
accounteÍt goedgekeurde en iDmiddels door pmvinciale Statm \astgestelde
jaerrekening 2ooo te herzien.
Wij geven u in overweging oh uw opmerkingen mede ter kennis te brengen aan
gmoêmd accountentskadtoor. Wij stellen het op prij s wanneer wij de uitlomsten
van de discussie tussen vakge[otên t.z.t. mogen vememed.

Uiteraard kunt u elkjaar keDnis nemen van de proviDciale jaarrekening en de
wijze waarop deze in de corDnissies en ProviDciele Staten wordt o[derzocht,
besproken en vastgesteld.

Hoogechtend,

@eputeerde Statenvan Zuid-Hollend,


