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Gêachtê he€r VêahoeÍ,

PÍovinciale staten (PS) van Drenthe habben ons gevraagd èen reactie tê geven op uw
briet d.d. í 5 juni 2003 mel b€trekking tot de jaaírekening 2002.

l,rw kitiêk heefr betrekking op:
- de presêntatie van 6en oniuist rekeningsáldo;
- hêt ontbrekên van baten €n lasten in do jaarekening;
- de vêrantwoording van fictieve rentelàsten;
- het ontbreken van vootzieningon wegens vakantiegeld, vákantiedagen en

pênsioenen en wachtgoldverptichtingen jegens (oud-)gedeputeerdon.

WÍ krnnon ons mel geen van uw kiliekpunlên verenigen en zullên op uw kitiek-
punten achterêonvolgens ingaan.

De jaaírêk€ning is opgesteld overêenkomslig de comptabiliteitvooEchrifren en stuit o9
€ên rekêningaaldo van € 7,7 miljoen en een totaal vermogen van € 135,9 miljoen. Een
go€dkeurende accountantsvê*laring is opgenomen op bladzïd€ 229 van de jaaraêke!
nrng.

u bent van mening dat het rekeningsaldo getijk is aan de mutêlie in het eigên ver-
mog€n. Dit is ondeÍ d€ huidige wêtg€ving (comptabiliteitsvoorschriften .l 9gS) niet zo.
In hêt Bealuit b€groting €n verantwoording (BBV) 2004, die voor het e€.st zalword€n
toegepast vooÍ de begÍotng ên rekening 2004, is opgenomen dat het rêsultaat moel
worden gesplitsl in €en resultaat vèèr en êen rêsultaat na bestommino.
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Het resultaat vàèÍ bestemming is gelijk aan de mutatie in het eigên vêrmogên. Dê
dooÍ PS vastgestelde stortingen en onttrekkingen van Íeserves vormen het verschil
tussen beide rêkeningsaldi. Om die reden hebben wij in paragíaaf 2.3 van dejaar-
rekening 2002, vooruitlopênd op de niêuwe voorschíiflen, het resultaat reeds op beide
maniêren wêergevên.

In dê nieuwê voorschriften 2004 wordên dê nog niet bestede doeluitkeringen aan-
gemerkt als schulden. Onder de huidige regelgeving vormen deze een ondeÍdeel van
het eigen vermogen. Wij hebben er bewust voor gekozen deze wijziging in dê deÍinitie
van eigen vermogen vanaf 2004 niet te laten volgen door de píesentatie van een
derde rekeningsaldo voor 2002.

U schrijft dat het verschil in het rekeningsaldo wodt veroorzaakt door het buitên de
exploitatie houden van baten en lasten. Bijde provincie Drenthe lopen echterjuist allê
bátên en lasten wèl via de èxploitatierekening. De oorzaak voor het vefschil tussen
beide rekeningsaldi zijn hiervoor toegelicht.

Om onze rcseNês op pêil te houden, voegt dê provincie Drenthe jaarlijks een bedrag
toe aan bestemmingsreseryes onder de noemer rente. Dit is zeker geen fictieve stor-
ting, maar een in opdracht van PS gerêserveerd bedrag.
Sommige Íentetoevoegingen zijn overigens door het Rijk voorgeschreven,

Voorts hebben wij op gÍond van het standpunt van het Àlinisterie van Binnenlandse
Zaken en Koninkíijksrêlaties mêdio 2002 en het BBV 2004 met betrekking tot het ver-
bod op het vormen van voorzieningen voor arbeidsgerelateerde verplichtingen, geen
voorziêningên getroffen voor vakantiegeld en vakantiedagen, alsmedê pênsioenen en
wachtgeldveelichtingen jêgens (oud-)gedêputeêrden, wegens het jaarlíjks globaal
gelijk blijvende karakteÍ daar van.

Wij zijn van mening uw brief hiermee voldoende te hebben beantwooÍd.

Hoogachtênd,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretans

mh/iUcoll.


