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Reactie op de jaarrekening 2014 van het openbaar lichaam Saba

Geachte heer Johnson,
Op 16 juni heeft uw bestuurscollege uitstel verzocht voor indiening van de jaarrekening
2014 tot 1 augustus 2015. Dit heeft de minister u op 7 juli verleend. Op 13 augustus
2015 is een aanvullend verzoek tot uitstel, tot en met 25 augustus 2015, door het
openbaar lichaam ingediend. Op 25 augustus heeft het College financieel toezicht de
door uw eilandsraad vastgestelde jaarrekening over het begrotingsjaar 2014 ontvangen.
Het Cft wil graag zijn felicitaties overbrengen. De accountant heeft de jaarrekening
2014 van Saba namelijk voorzien van een goedkeurende verklaring voor zowel
getrouwheid als rechtmatigheid. Daarmee is Saba het eerste Openbaar Lichaam dat een
jaarrekening met een goedkeurende verklaring heeft. Het Cft beschouwt dit als een
prestatie van formaat en complimenteert u met de stappen die de afgelopen jaren zijn
gezet op gebied van financieel beheer om dit resultaat te kunnen realiseren.
Over 2014 laat de jaarrekening een positief resultaat zien van USD 1.809.457. Dit is
een aanzienlijk deel van het totaal aan uitgaven (11%), maar hier dienen enkele
kanttekeningen bij geplaatst te worden. Zo heeft de verkoop van het
Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden (GEBE) aan Sint Maarten
USD 6,2 mln aan inkomsten opgebracht. Om toekomstige verliezen voor het nieuwe
utiliteitsbedrijf Saba Electric Company (SEC) te kunnen dekken is met deze opbrengsten
een voorziening getroffen van USD 4,7 mln. Zonder de verkoop van GEBE zou het
resultaat over 2014 dus per saldo USD 1,5 mln lager zijn.
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Anderzijds heeft Saba een dotering aan een voorziening gedaan om aan toekomstige
pensioenverplichtingen van politieke gezagdragers te kunnen voldoen. Deze dotatie
bedraagt circa USD 1.3 mln en is geheel als last in 2014 verantwoord. Wanneer de
pensioenverplichtingen aan de politieke gezagsdragers in de toekomst worden
uitbetaald zal dit geen effect meer hebben op de begrote lasten. Wel zullen de
uitbetalingen leiden tot enerzijds een onttrekking aan de voorziening en anderzijds een
afname van de liquide middelen.
Het behaalde resultaat gecorrigeerd met vorengenoemde incidentele resultaten
bedraagt per saldo USD 1,6 mln. De meerwinst van USD 0,8 mln. ten opzichte van het
begrote resultaat (USD 0,8 mln.) wordt veroorzaakt door een behoedzame
uitgavenpolitiek en het activeren van kapitaallasten.
In 2014 is fors geïnvesteerd. Hoewel dit in het begin van het jaar tot uitgaven
(daadwerkelijke betalingen) heeft geleid, waren dat geen kosten in de jaarrekening
omdat het baten-lastenstelsel wordt gehanteerd. Kapitaaluitgaven, i.e. investeringen,
hebben geen invloed op het jaarrekeningresultaat. Wel hadden deze uitgaven een
afname van de liquide middelen als gevolg; daarom is het openbaar lichaam later in het
jaar terughoudender omgegaan met kapitaaluitgaven. Afschrijvingen op de
investeringen dienen in de komende jaren namelijk alsnog te worden meegenomen en
zullen op dat moment wel het jaarrekeningresultaat belasten.
Ondanks de afname van liquide middelen gedurende 2014 zijn de beschikbare liquide
middelen ultimo 2014 circa USD 2,8 mln hoger ten opzichte van ultimo 2013. Deze
forse toename wordt echter veroorzaakt doordat eind 2014 enkele bijzondere
uitkeringen zijn ontvangen die vanaf 2015 tot besteding komen. Hoewel de
liquiditeitspositie op dit moment niet zorgelijk is aangezien aan alle
kortetermijnverplichtingen kan worden voldaan, zijn de liquiditeitspositie en het
weerstandsvermogen van Saba zaken die in de toekomst onverminderd aandacht
behoeven. Het resultaat over 2014 op kasbasis bedraagt namelijk minder dan USD 0,4
mln. Deze benodigde aandacht wordt door het openbaar lichaam zelf ook onderschreven
in zowel voorliggende jaarrekening als in eerder ingediende begrotingsstukken. Het Cft
BES heeft het openbaar lichaam zodoende geadviseerd om maatregelen te nemen ter
verbetering van de liquiditeitspositie en het weerstandsvermogen.
Tot slot is Cft verheugd te constateren dat in 2014 het aantal aanbevelingen van de
accountant ten opzichte van 2013 is gedaald van 11 naar 8.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De voorzitter van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

prof. dr. A.F.P. Bakker
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