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Geachte heeí VeíhoêÍ.

Wij  z i jn u nog een react ie verschuldigd op uw br ieÍ  van 1 5 decembeÍ 1999 inzako d€ jaarrekening 1998.

Wij zijn van mening dat de iaaÍekening 1998 een getrouw beeld gêeÍt van de Íinanciële positio op 31
december en van de baten en lasten over 1998. Dit houdt têvens in dat wii v6n mening zijn dat ds
jaarrekening 1998 is opgemaakt conÍorm de grondslagen voor f inanciële vêísl€glegging zoals nêeígelegd in
het Besluit ComptabiliteitsvoorschriÍten 1995. Onze mening wordt beaamd dooí de goêdkeurênde verklaring
die wii van de Accountántsdisn$ over de iaarrekening 1998 hebben mogen ontvangen.

Tên aanzien van uw majeuÍê punt over het saldo van de iaarrekening kan worden gesteld dat niet alle baten
en lasten via de exploitatie lopen. Het is toegestaan om rechtstre€ks ten laste van reserves te boeken. Dit
heeÍt tot gevolg dat u het exploitatieresultêat ni€t simpelwsg uit de mutatie in het eigen vermogen kunt
aÍ leiden. U had in de iaaÍekening 1998 op pagina 18 kunnen l6z€n dat de vermogensposit ie ten opzichte
van de begrot ing met f  171 mln gulden is teruggelopên áls gêvolg van dê vêr laging van de algemene
dskkingsr€seÍve door de balanssanering, Een dergelijke opeí€tie - geáutorisêoíd door d6 Gemeenteraad -
loopt niet via de exploitatie omdat dergelijke aÍboekingen v6n m6têriêle en immáteriêle activa niets van doen
hebben met het bepalen van het resultaat. Daarbij zou hst ook de v€rgelijkbaarheid van.ekeningcijÍers over
de jaren heen ernstig verstoren.

De jaaÍrekening 1998 kent derhalve een voordel ig sáldo ván t  5,6 mln gulden en niet,  zoals u in de br ief  €€n
de Gemeenteraad van 15 december 1999 aangeeft ,  ssn negat ieÍ  sáldo van Í  178 mln gulden.

Ten aanzien van enkele door u genoemde mineure punten het volgondo:

Tussen de stand per 31-12 volgens de staat van Reseryes en Vooízieningen en de stand volgens de Balans
per 31-12-1998 is inderd€ad êen slordigheid geslopen waaÍdoor er niet  geheel aanslui t ing is.  Op aanslui t ing
tussen de diverse staten en biilagen zal extra gelet worden voor de jaarrêkening 1999.

Daarnaast stelt u - overigens in algemens zin - dat reserves en voorzieningen door slkaar worden gehaald.
Deze stelling is binnen de 'financiëlê gemesntewereld' zeer bekend en ten dele juist. H6t blijkt in de praktijk
vaak lastig om een gcherpe €Íb€kening tussen reserves {vooral bestemmingsresêrves) en voorzieningen te
leggen. Het kritiokpunt is dus snelte geven want êlke geme€nte zal met de aÍbakening áí en toe worstelen.
Overigens is hieí tijdens ds interne jaaÍekeningbijeenkomst€n voor de jaarrekening '1999 íeeds op gswezon.



GEMEENÍE UÍRECHI

Ds riitspraak dat nog niet bestede rijkssubsidies als vooÍziening moelen worden verantwoord delen wii niet.
Stêun biedt hiervoor artikel 48 lid 4 sub a van de ComDtabiliteitsvoorschriften.

Uit het voorgaande mag blijken dat de Gomeentoraad met ds jaarekoning 1998 een go€d instílment in
handen heeft om de activiteiten te bezien in het licht van de voorgenomen activitoit6n. In do eeíste 40
pagina's van de jaarrekening 1998 is het financieel beeld corroct uiteengêzst. Do volgond€ pagina's goven
toelichtingen op de beleids- en b€heersproducten van de gemeênte.

De teím waarmee u de jaa.rekening 1998 kwalificeert laten wii voor uw rek6ning.

Wij hopsn u hiêrmêê voldoende te hebben gerhlormeord oveí de Íinanciële veÍslaglegging in de gemeente
Utrecht.

Hoogachtend,

Burgemgestoí ên Wêthouders van Utre


