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Moret & Limperg

T.a.v. de heer C. Blok en A.W. Fuchs

Postbus 3053

3502 GB UTRECHT

Betreft: Rabobank, Wijk bij Duurstede

Mijne heren,

ZoaLs de heer Blok vermeldt in zijn aar. mij verzonden brief d.d.
20 november j.1. hebben wij (onder meer) gesproken over de onderstaande
onderwerpen:

De garantiestelling van de Rabobankorganisatie voor het tekort op de VAR

Uitgaande van een voor u acceptabele, doch alleszins discutabele, hoogte
van de vAR ad f 0, bedraagt her rekort op de vAR ulrimo 1986 f 838.454,
ultirno 1986 (eerste versie) f 71.454 en ulrimo 1985 f 311.965.
Onderaan bladzijde 3 van uw brief geeft u als omschrijving bij het bedrag
van f 838.4542 "Dubieuze vorderingen lraarvoor geen voorzíening werd
gevormd, doch qraarvoor de Rabobankorganisatie garant staat".
(Hoewel ik geneigd ben te veronderstellen dat in bovenstaand citaat "geen"
geen typefout is, neem ik op voorhand toch aan dat u "een" bedoeld
heeft. )
U had nij toegezegd een specificaÈie van deze dubieuze vorderingen te
geven, welke specificatie ik nlet in uw brief aantrof.
Gaarne ontvang ik alsnog van u de specificatie van de dubieuze
vorderingen, waarvoor de Rabobankorganisatie zí-cln, naast en boven de
garantiestelllngen op grond van de Verenigingsregeling Financierings-
verliezen, garant zou hebben gesteld.
waarschijnlijk niet onopzettelijk heeft u bij het bedrag ad f 311.965 op
bladzijde 2 geen omschrijving gegeven. De aard van de post van f 311.965
is gelijk aan die van f 838.454.
Zoals toegezegd ontvang ik gaarne alsnog een specLficatie van de dubieuze
debiteuren ad f 311.965.
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Ook was mij toegezegd een verklaring voor het alsdan blijkende
merkwaardige feit dat het totaal van de dubieuze debiteuren ultimo 1985
(f 305.000) minder bedraagt dan het bedrag van de dubieuze vorderingen
I{aarvoor de Rabobankorganisatie garant zou staan.
De aan voorwaarden gebonden terugbetalingingsverplichting
Het blijft voor mij onbegrijpelijk dat, als u ook zelf spreekt van een
terugbetalingsverplíchting, deze verplichting niet in de jaarrekening is
terug te vinden.
Inderdaad is ook de wijze van verwerking van deze terugbetaling besproken
(waarschijnlijk bedoelt u: "de" in plaats van "deze"). ne wijze van
verwerking geschiedt geheel in strijd net a1le aan jaarrekeningen te
stellen eisen, ten laste van de winst- en verliesrekening.
De lsijze ]ran.bepaling van de vAR-dotatie ten laste van de winst- en
verliesrekening
U schijft nij: "Met betrekking tot de bepaling van de VAR-dotatie via de
winst- en verliesrekening kunnen wij u mededelen, dat deze dotatie dient
te worden bepaald volgens de Richtlijnen van de Rabobankorganisatie.
Deze berekeningen worden door de bank in de balansbijlagen vastgelegd".
Ondat mij de "Richtlijnen van de Rabobankorganisatie" níet bekend zijn,
noge ik u verzoeken te bevorderen dat mij deze ter hand worden gesteld.
Gaarne ontvang ik van u kopieën van de balansbijlagen rraarop deze (beter
ware: de) berekeningen door de bank zijn vastgelegd; d,eze balansbijlagen
zijn niet in mijn bezít.
rk herinner u aan de toezegging nij de daling van de post "Dubieuze
vorderingen .. . waarvoor de Rabobankorganisatie garant staat" mel
f. 240.511 in de eerste versie van de jaarrekening 1986 nader te zullen
toelichten. De toelichting heb ik in uw brief gernist.
Ik moge u wijzen op een tweetal verkeerde bedragen op bladzijde 4 van ur^l
brief. De "verliezen op debiteuren" bedragen niet f h.539, doch f 3.682,
De "mutatie vennootschapsbelasting" bedraagt niet f 22.548, doch
Í 23.405.
Deze fouten had u kunnen voorkomen door een goede rezíng van mijn
rapport: "I,rlinstegalisatie Rabobanken" van lg-23 oktober rg}7.

Ik noet u Ëe1eurstellen dat uw informaËÍe de bij mij resterende vragen
toereikend zou hebben beantwoord.
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De door u in uw brief gegeven berekeningen en specificaties had ík zelf reeds
geruime tijd geleden gemaakt, overigens beter en inzlchtlijker.
De naar aanleiding hiervan door nij in onze bespreking van 4 november j.1.
gestelde vragen, hierboven aangegeven, heeft u nog niet alle beantwoord.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Drs. L.W. Verhoef

C.c.: - Bestuur, Directie, Raad van Toezicht van Rabobank B.A., Wíjk bij
Duurstede

- Hoofddirectie van Rabobank Nederland

- Regiodirectie, Rabobank Nederland, RoËterdam


