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Gescbt€ h€er Verho€f,

!íii hebbed uw bÍieívàtr 16 okobei 20Ol t€r k€Dnis gebracht n provillcfule staten vall onze
provitrci€. Mede naÍr€ís hen delen wii u bct volgende mee.

llii hebben kends getrotnen 1€.n uw brief w.srin u ingaai op dê issÍrekedry 2000. Uw opmerkiagen
oi€r de iarrrekening 2000 hebb€n wi, opgÊvat sls opbouw€ode l.ritielwij ziid ver mening ddt onze
jaaÍekêding aatr de w€ttefiike vercisten !'oldoet. Het feit dat onze iasrrekening is t'oorzi€n l.aa eell
goedkeuiende accoultarxtsve*lsd$g sterk ons daarin. Dasnuast heeft dc Éinister i€n
Bidnenlsnds€ Zsken en KoÀiÁIÍiiksrelati€s geen opmerkidgen gemaak nseÍ aanleidiÀa vad de

taarrek€nina 2000.

Hoew€l wii het niet met uw áene\f,iize eens ziin, geeft uw brief oDs eanleiding tot het mrken ven de

volgende iDhoudelijke opÉ€rkingpn. U stelt det het saldo !'$x de ioarÍ€kening h werkêliikh€id

I 8,? mitioen bedraagt. Dit wordt !'olgen! u aangetoodd door de mutrtie in het eigcd vermogEn. Uw

stêlling is Diet iuist. De totále vermo8ensmutati€ bepsalt het resultsar" enders dan individu€le
vermog€Dsonderdel€r Op grord hieÍsr stelt u eveneem, dat er dus zsken buiten d€ exploitatie om
in d€ eig€lt vermogErlsefeer gpbo€k ziid. Ook deze st€ling is niet iuist. De ciifclmetige
orderbouwing bliik uit de bii de jasrrekeniry behor€nd€ start r€n r€s€rves cÀ l"oorzienirgEn
(bitlag€ Be). Uiterasd sporer deze bedragen met de balans De lnutstie hiertusse[ bestast uit

stortitrgen, onttrekking€il en rent€to€voegiÀge[ Al dez.€ muteties áin afgestemd en aft€ stemm€n

Ber d€ eploitati€ (vis liistwerk valr de admirustrstie), waaluit de arNluiting blijk Ook de
remeaftoppirlg is éé! op één in de exploitstie verrntwoord (ziê d$reoor bladziide 261 len het
productedbo€k).
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Verder constateert u nog dat:
. Een onbekend bedras aa.n ste sctiva cÍedit r€rwelk is in het eigen l'ermogen.

Uit de toelichting op de Bala$ in lelati€ tot bijlag€ Ba en de aansluitingen Ba met exploitatie êtr
Balans bliik dat geen bedregea aall vsstê acow credit zijn !€rw€rk in het eig€Ê vêrmogen.

. De retrtelast I 6,1 miltoêÁ te hoog lrordt weergpg€v€n v,,egens fictie!,e lasted terÁk€ niet
bestaatrde schr den.
DezÉ opmerkitrS kulr€D wit dêt plaatsen. Waarsóijnliik b€doelt u dat wi, de r€serveposrue le
hoog w€eraeven wegeÀs !,erm€€Dde iriiê ruimte in de reservepositie. U meeat wellicht, dat, als
dez ách op €en laSer Àiveau b€weegt, dit miDder Íenteto€!"oeging veÍgt en dus een làgere

. Ond€r het €igÊn vermoged bedragÊn loorkomen, mêt het kffatter r.atr een verplichting.
Dat is itrderdssd het ger€I. Dit is de specificau€ van de reserves, waamnder een sp€cificatie van
de ten laste wn r€s€rves aangegane verplichtingen. De zogeaaamde K-r,erplichtineen
rdÍriÀistleren wij wA, maar deze hebben bij het opmaken vs.n de Ékedng g€en
resultaatbeidvloeding. Dit is een bewuste keuz€ op erond vá.o g€ldend provircia.al (fimncieel)
beleid.

. Ond€r de root'ziêning€n verschillende posten voorkomen die in het g€treel gÊed vêrplichong

Bij wiizÉ ran !'oorbeeld noemt u de vooÍzienirg co-finatrciedng iD.ftastructuur.
G€let echter op her karalter van het instellen vaÍr eetr \"oorziening, is dit med€ bedoeld om
verplichtingen die zich in de toekomst voor kunneÀ doen (en dus det op balansdatum al bestaatr)
te delken. Bii de voorzi€ning cGfimnciering infiastructuur speeh met nsme het algument dat
ritksmiddcld rfgÊzorderd woÍdetr en r'ooÍ dit doel bestemd bliiv€n. Dit is ev€Deens geldend
provinciaál fi narcieel beleid.

. Er ge€D verplichtiryen uit booídê ra$ trog te betal€n rêntê g€administreerd worden.
Dit is ,uist, dit doed wij niet. Dit wÊl doên achtên wij geen zi 'olle gedachte. Dar zoudên ook
!,erplichting€a moeterl worden opgpnomen voor door ambtenaren gespaqrde rakalruedagen, nog
te betslen ambtsiubilea en belodngdifrerentiatie etcetera. BovendieÀ zou dit niet sporen met het
bestsande 6n.nc1eel b€leid.

. OrdeÍ schulden 'schulded voorkomen zijnde niet bestede beSrotinSsaelden.
Dit is iurst, echt€r drt wordt teÍ besluiworming aan de politiek voorgelegd en is derm.te bep€rk
va.n omr.ang dst vatr het gÊruegpreerde 'cioemelen' met resultsàt of rcsultaatbeinvlo€ding geen
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