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Deaccountantsverklaring
bii iaarrekeningen
van
gemeenten:
andere
tekstofandere
strekkiíg?
DRS L.W. Vf,RHOET U MCA

Kaa bij joanekeaingen vaa gemeeaten de
stoadaar d goedk eur ende ver klori n g w or den gebruiktl Met de bcantwoordint von
deze vraag volgt in het onderstaanile een
bijtlroge aaa de discussieovet ile occouatantsveruaÍing bii de gemeenteliike ioarrekening die begonmet het artikel von
collega S. van Berkel RA in het iaji/aagastusnammer 7994val'De Accountant'.
In 'De Accountant' van luli/augustus I 994
waagtcollegaS.vanBerkelin zijtrdtikel ,,De
accountantsverklaring
bii degemeetrteliike
jaarrekening"aandachtvoor het fenomeen
vandelaarrekeningvangemeentenendeaccountantsverklaring
daarbil.De redactie
roeptcollega'sopeenbijdragete levetenaan
dediscussiedie VanBetkelis gesurt. Ars eerstelaat deredactiecollegaS.vandet SchaaÍ
nogin hetzelÍdenummeÍvan'DeAccountant'aanhetwoord.lnmiddels
heeftookcollegaA. Rornijngereageerd
{'DeAccountant,,
maaÍt19951.
De wijzewaaropdemeestcgcmeentelijkejaarrekelingen
inzicht trachten
te verschafÍenin deomvangen samenstelling
vanhetvermogenenvandebatenendelasten
en het saldodaarvan,hebik inmiddels in een
aantalartikelenbeschreven'l.
Graagmengik
mijdanook,waarhetnu gaatom deaccountantsverklaringbij dejaarrekeningvangemeenten,in dedoorVanBerkelgestarteen
doorVanderSchaeÍen Romiin vooÍtgezette
discussie.Ik spitsmitn bitdÍageto€ op de
v$a$ Ranbii i aauekeningenvan gemeenten
destandaa goedkewendeverklaring wordengebruikt! Wau Ik in mijn hiervoorgenoemdeartikelen ingaop deinrichting vande
jaanekening
van{demeeste}gemeeDten,
liikt
mijde bierdoormijgesteldevraaguitstekerd
in 'DeAccouttaDt'opzijnplaats.
Afllor€ tcbtil
vangemeentendienente worJaarrekeningen
denopgemaaktvolgensdevoorschriltendie
zijnopgenornen
in dezogenoemde
Ceme€nt€lijke CornptabiliteitsvoorschriÍten.
Dehuidi
gevoorschiftenziinwi j surnmier:ziibepalen
slechtsdatdelaanekeningmoet
wordenopgemaaktvolgens
hetstelselvanbatenenlasten,
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langrijkdeel{transitorische
enanticipatische)
restpostenzijn.
Tegeliikertiid
is hetverschil
tussenheteigenvermogen
in debeginbalans
enwelkestatenenspeciÍicaties
moetenworpreciesgelijkaanhetsaldo
er deeindba-lans
denopgenomen.
NieuweComptabiliteitsvandeopbrengsten
cq.batenenkostencq.lasvoorschriften,geldendvanaÍjaarrekeningen
ten in dieperiode,en,wanneeralle opbrengover1995,regelen,
zoalsookBW2 Titel g dat
stenftatenenkosten/lasten
rn derekeningz4n
doetvoorondermeernaamloze
enbesloten
(allinclusiveconceptl,
opgenomen
preciesgevennootschappen,
neer expliciet vrattoepaslijk aanhetsaldovanderekening.Deaardvan
singvanhetstelselvanbatenenlastenimpli debalansposten
en dedwingendesamenhang
ceert,danwel beperken
devriiheiddaarin.
vandebalansposten
metdeopbrengsten/baten
enkosten/lasten
enhetsaldodaarvan
zijnerHet stelselvanbatenenlasten,datal vanaÍ
genschappen
vanhetstelselvanbatenenlas1985ookdoorgerneentel
moetwoldentoege- tenengeeaeigenschappen
vanhetsoortorgapast,impliceeneenwinst-enverliesrekening nisatiedatdit stelseltoepast.
Hetziinookgeen
termvoorondememingenI
lgebruikelijke
cq.
eigenschappen
vanBW2 Titel 9.Met andere
rekeningvanbatenenlastenlgebruikelijke
woorden:dezeeigenschappen
geldennietaltermvoornon-prof
itorganisatiesl
waarinniet
leenvoorjaarrekeoingenvanondernemingen,
dedaadwerkeliike
ontvaDgsten
enuirSaven
in
wel of nietvallendonderBW2 Titel l, maar
deverslagrriode wordenopgenomen,maarde ookvoorlaarrekeningen
vengemeenten.
ontvangsten
enuitgayenin verleden,
hedenof
toekomstdieop deverslagperiode
betrekking
De t€kstvandestardaardgoedkeurende
verhebbengelet
deactiviteitenin dievenlagpeklaringl"getrouwbeeld
vandegrootteende
riode.Het stelselvanbatenenlastenimplisamenstelliugvan
hetvermogenenvanhet
ceerteenbalanswaarindeontvangsten
enuirrcsultaat,cq.saldovanbatenenlasten,,Isluit
gavenzitnopgenomen
dieInoglgeen
batenoÍ
naadloos
aanbij hetstelselvanbatenenlaslastenwaren,danwelbedragen
dieal batenoÍ
ten.Naarmitn menilg is er geenenkelereden
lastenwarenvoordatdezebedragendaadwerom voorverscbillende
t)?en vanorganisaties
kelijk wordenontvangenoÍ uitgegeven.Het in
dieallehet stelselvanbatenenlastenmoeren
debalansopgenomeneigenvermogenis dan
toepassen,
verschillende
bewoordingen
voor
het saldovandezebedrage4dievooreenbeeengoedkeurende
verklaring te gebruiken.Ik
tal'tt, |||aarnat ..r atÉa|. tllal
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zie dusook geenredenom voor gemeenten
all-inclusive-concept
gebieden.
Naar miin meningis eÍ ten a€nzienvandeze
eenandere
tekstte gebruikendandestan4. l{illekeurig wordenbedragen
jaarrekeningen
betreÍÍende
geenaanleidingvooreen
daardtekst.
Ik denkderhalvedatRichtLtn
deaanschaÍÍing
vanvasteactivarechtgoedkeurendeverklaritg met eenandere
voordeAccountantscontrole
5.03,die- overistreeksafgeboektvan het eigenvermogen.
tekst dandestandaardtekst,maarwel alle
genszonderenige
motivering- voorgemeenHiedoorwordeninde balansdevasteacuaanleidingvoor eenverklaring met stantenalstekst"getrouwbeeldvandegrootteen
vaenin derekeningdeaÍschri;vingslasten daardtekst,
echtermeteenanderestrekking
samenstelling
vandefinanciëlepositieen
tot te lagebedragenweergegeven.
Hierdoor
dangoedkeurend.
Richtliin5.03voorzietrn
van debatenenlasten" voorschrijÍt, zo spoegeeftdebalansgeenjuist beeldvande
"... datdezejaarrekening
dezestandaardtekst:
dig mogelilk moet wordenSewiizigd.Overigrootteendesamenstelling
vanhet vermo- degrootteendesamenstellingvánhet
vermogensmagook het Íeit dat detekst taalkundig
ge4 geeftderekeninggeen
juist beeldvan
genenvan(hetsaldovanldebatenenlasten
bezieneenonmogelijkheid
is leen,,financiële
delastenengeefthetsaldovanderekening ni€t getrouwweergeeft,,.
positie" kentgeengrootteensamenstelling),
eente hoogen daarmeegeÍlatteerden dus
voldoendeaanleidingziin tot wiiziging. Ook
onjuistbeeldvandefinanciëleruimte.DeConclud.!
lijkt hetmiidat eeaveÍklarinSdieierszegt
zeverwerking van deaÍschrijvingslastenis
- Met VanBerkelenRomijnbenik h€tgeoyer"financièlepositie,',
verderstrcktdan
ookin striidmet explicieteregelsuit deGeheeleensdatergeenenkeleredenis om bil
eenverklaring diezich beperkttot ,,grootte
meentelitkeComptabiliteitsvoorschdJten. laanekeningen
vangemeenten
eengoeden samenstellingvanhet vermogen,,.
5. De waarderingvandein ontwikkeling geno
keurendeverklaring te gebruikenrnet een
meobouwgrondengeschiedttegenwilleanderetekstdandestandaardtekst.
Vander
&rdcr. ltr.kkltgl
keurigewaarden,zeldenvolgensnormendie
Schaafzegtweliswaardat hij daarvoorwel
Beoordelingvan laauekeningenvangemeenin het maatschappelijkverkeeralsaanvaatdÍedenenziet,hii noemtzeechterniet
tenleidt tot deconclusiedatin vele,zoniet de
baarworden
- Ik benhetniet met VanBerkeleensdatjaarbeschouwd.
Dergeliikelaanemeeste,vandezejaarrekeningen
zichhet volkeniugengevendusgeengoedbeeldvande
rekeningenvan
gemeenten
wèl voldoen
gendevoordoetldegoedeniet te na gesprogrootteendesemenstellingvanhet vermoaandeGemeentelijke
Comptabiliteitsken!l, waarbij ik mii beperktot demeesroDgenenvanlhetsaldovan)debatenenlasten.
voorschriften.De hiervoor doormii bevallendeverschiinselen.
6. Willekeurigwordt renteberekendoverwi.lleschrevenjaarrekeningen
voldoendaarin
keurigereservesenwi.llekeurigten lastevan
grotemateniet aan.
I . Reserves
envoorzieningen,toch tweeposderekeningaandiversereservestoegevoegd. - Ik benhet met VanBerkeleensdatdergeliitengeheelverschillend
vanaard,worden
HierdoorzijnonderdcIastenbedrêgen
opgeke laanekeningengeengoedkeurende
vergepresenteerd.
dooreen
Onderde,,resewesnomendiegeenlastenziin.Hierdoorvindt
kladng verdienen.
wordenook voorzieningenopg€nomen,on,
vermogensvorming
plaatstenlastevandere- Ik benhetmetVanderSchaaÍ
enRomijnonderd€"voorzieningen',
wordenookreserves
keningvanbatenenlasten.Hierdooris het
eensdatdeeigenaardvangemeentenlwat
opgenomen,
diversealsresewegepresensaldovanderekeningvan
batenenlastenniet
dieookmogezijnl eenlegitiemeredenzou
teerdebedragenzijn voorzieningenertdiver,
hetsaldovandebatenendelasten.
yangemeentendie
ziin dátin iaarrekeningen
sealsvoorzieninggepresenteerde
bedraten
7. Diversevoorzíeningen
ziln voorwillekeumoetenwordenopgemaaktvolgenshet stel
zijnreserves.
Dergelilkejaarrekeningen
gerigebedragenopgenomenin plaatsvan tot
selvanbatenenlasten,magwordenaÍgewevenin het geheelgeenbeeldvandegrootte
debedragendie geziendeaardvan devoorkenvandeeisendiedit stelselaanjaanekeendesamenstelling
vanhetvermogen
zieningennodigzijn,danwelontbreken.
llaat
ninSenstelt.
Hetmat zozijndateenvande
staalvandefinanciëlepositieldanweleen
"eigenheden"
Dergeliikejaarrekeningen
geveneenonvaneengemeente
is darzijin
totaalverkeerd
beelddaarvan.
juist beeldvandegrootteensamenstelling
belangijke rnate"inkomensbestedend,,
is,
2. Willekeurigworden diverseontrrekkingen
vanhet vermogen,
vandelastenendusvan
datwil tochnogniet z€ggendatdaaromde
en/oftoevoegingen
aanreserves
alsbaten
hetsaldovanbatenenlasten.
bepalingendepresentatievanh€t verworen lastenin derekeningvanbateneniasten 8. Erwordtgeenoverlopende
passivapost
opvenenbestedeinkomenniet hoeítte volopgenomen,waatdoorhet saldovan deregenomenvoorvakantiegeldenvakantiedoenaandedaarvoorgeldeuderegels.
keningvanbatenenlastenniet hetsaldo
dagenverplichtingen.De overlopendepas,
- Ik benhetmetVanBerkelenRomijneens
vandebatenenlastenis.
sivápostvoorrenteverplichtingen
is tot een
dater aanleiding
is tot discussie
overdein3. Willekeurigwordendiversebatenenlasten
te laagbedragopgenomen.
Vandezejaanehoudvandeaccountantsverklaring
bii jaarbuitenderekeningvanbatenenlastenom
keningenkannrerwordengezegddat
ziy
rekeningenvangemeentenlvoorVander
rechtstreeks
toegevoegd
aanoÍin mildehetvereistebetrouwbare
beeldinzakevcrSchaaÍbestaatdieaanleidingniet, alsik hem
ring gebrachtvandereserves.Hierdooris de
mogenen{saldovan)baten
en lastengeven.
goedhebbegrepenl.
Mijn conclusieis dater
rekeningnietmeercompleet
enis hetsaldo 9. Dit allesmaaktvanderekeningvanbaten
geenredenis voorgoedkeurende
verklarinvanderekeningvanbatenenlastennicrgeenlastengeenrekeningvanbatenenlasgenmet eenvandestandáaÍdtekst
aÍwitkenlijk aanhetsaldovandebatenenlasten.Deten,maareen"verzamelingvansommige
detekst,maarin velegevallenvooraÍkeuzehandelwijze
is nieralleenin srrijdmerin
batenensommigelastenendiverseandere
rendeverklaringenmet destaldaadtekst. Ik
hetalgemeen
aanjaarrekeningen
testellen
willekeurigebedragen,,.
Vandergeliike
denkdatmet dit laatstedegebruikenvandeeisencq.metnormendiein hetmaatschankannaarmiin meningniet
iaarrekeningen
zejaauekeningenhet best€ziin gediend.I
peliikverkeeralsaanvaardbaar
wordenbe.
wordenverklaarddatdezeeenbetrouwbaar
schouwd,maarookin striidmetexphciete
beeldgeven
vandegrootteendesamenstell{oot
voorschriften
vandeGemeentelijke
Complingvanhetlsaldovanldebatenenlastcn.
; ) De vindplaatsen zijn bij de redactiê vên .De
Ac€ouft
tabiliteitsvooÍschriÍten
dieeveneens
het
i
tant op te vÍagen,
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