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Onderwerp

Doorgeleiding vastgestelde jaarrekening 2012 Openbaar Lichaam Saba

Geachte heer Plasterk,
Conform artikel 31 van de Wet financiële openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en
Saba (Wet FinBES) zendt het Bestuurscollege de door de Eilandsraad vastgestelde
jaarrekening 2012, inclusief de accountantsverklaring, het verslag van bevindingen van
de accountant en het jaarverslag, in ieder geval voor 15 juli aan de Minister van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK), door tussenkomst van het Cft.
Saba heeft tijdig de vastgestelde jaarrekening ingediend, zodat het Cft de genoemde
documenten u hierbij kan aanbieden.
Het Cft dient te beoordelen of er sprake is van een tekort op de gewone dienst of dat er
sprake is van een overschrijding van de rentelastnorm. Op basis van de beoordeling van
de jaarrekening 2012 en de overige ontvangen documenten komt het Cft tot de
volgende conclusies:
-

Er is voor het eerst sprake van een goedkeurende verklaring van de accountant
voor de jaarrekening. Dit is een prestatie van formaat en is uniek in de korte
geschiedenis van het openbaar lichaam.

-

Op het gebied van de financiële rechtmatigheid is de accountant tot een
oordeelsonthouding gekomen. Er ontbreekt een vastgesteld normenkader en de
administratieve organisatie is nog niet adequaat genoeg ingericht, waardoor
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 niet voldoen aan eisen
van de financiële rechtmatigheid. Saba werkt voortvarend aan verbetering van
deze zaken.
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-

Het resultaat op de gewone dienst over 2012, of volgens de BBV BES de
rekening van baten en lasten, is voor Saba USD 58.014 positief. Dit positieve
resultaat laat Saba ten goede komen aan de algemene reserve.

-

In 2012 is Saba geen schulden aangegaan en er bestonden geen schulden die
rentelasten tot gevolg hadden. De rentelastnorm blijft tegen de gerealiseerde
ontvangsten gemiddeld 0%.

-

Het aantal aanbevelingen voor verbetering van het financieel beheer is
aanzienlijk lager dan in voorgaande management letters werd gedaan. Er is
derhalve verbetering in het financieel beheer zichtbaar.

Het Cft rapporteert conform de Wet FinBES ter beoordeling van de uitgaven- en
inkomstenontwikkeling in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) gelijktijdig met het doorzenden van de jaarrekening over de voorlopige uitgaven, inkomsten-, tekort- en schuldcijfers van de collectieve sector van de openbare
lichamen. Het door CBS opgestelde rapport over de collectieve sector van Saba treft u
bijgaand aan en wordt onderstaand samengevat.
Uit de jaarrekening van het Openbaar Lichaam Saba en de jaarrekening van de
collectieve sector entiteit van Saba (Saba Enhancement Foundation), blijken de
volgende cijfers:
-

Inkomsten: USD 11.353.000

-

Uitgaven: USD 10.797.000

-

Saldo (inkomsten-uitgaven): USD 556.000

-

Schuld inclusief overlopende schulden: USD 3.824.000

-

Schuld exclusief overlopende schulden: USD 885.000 (Met overlopende
schulden wordt bedoeld vooruitontvangen bedragen en nog te betalen
facturen.)

De schuldcijfers betreffen onder andere de renteloze lening van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het doelsaldo van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Geen van de schulden leidt tot rentelasten. Overigens is
een vordering van USD 588.000 niet meegenomen, aangezien deze vordering door Saba
wordt betwist.
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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Deze brief is in afschrift verstuurd aan:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Saba
De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba
De gedeputeerde van Financiën van het Openbaar Lichaam Saba
Het hoofd Financiën van het Openbaar Lichaam Saba

