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Onder',rcrp : jaarekening 2000

Gronincen, _ I HEI 2002

Provinciale Staten van Groningen hebbe4 op 20 maaÍtj.l. keÍrni,s genom€q v4n uw
bovmaangehaalde brief en die ons ter hand gesteld ter afdoening. Wij berichten u daaromhent het
volgende, nadat wij uw briefin de íekeningcoÍnmissie uit Provinciale Staten hebben besproken.
Zoals wt u Íeeds bij brief van 2l januari 2002 hebben laten weten, zijn wij van mening alat onz€
jaarekening 2000 voldoet aan de huidige comptabiliteitsvoorschriften. Wij worden in die mening
gesterkt door onze accountant eÍ de toezichthouder zijnde het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninlcijk$elaties. De kwalificaties "een of andere accountantrr en rreen of ander ministerie" uit
uw brieflater wij graag voor uw rekening.
Ín uw brief geeft u nognaals aan om welke redenen naar uw meÍring onze j aarr€kening geen
gehouw beeld zou ge.\.m. Zonder de behoefte uitgebreid met u in discussie te gaan, rÁ.illen wij u
w€l aangevm dat uw stelling alat batm en lasten buiten de rekening worden gehouden en dat het
saldo van bateÍr en laste[ onjuist wordt weergegeven geen stand kan houden, aangezim de
voorkomeÍde vermogensmutaties via de staat van baten en lasten zijn veÍwerk. HierbiJ zil nog
opgemerkt dat daaraan specifieke statmbesluiten ten gondslag liggen. De aard }lan die mutaties
hebben wij al uitputtend behandeld in onze briefvan 21 januari 2002.

Hoogachtmd,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningm:

, voorzitter,

, griffier.


