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Onderwerp

Doorgeleiding vastgestelde jaarrekening 2012 Openbaar Lichaam Sint Eustatius

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, voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse zaken
en Koninkrijksrelaties (Minister BZK), door tussenkomst van het College financieel
toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft).
Doordat Sint Eustatius bij het opmaken van de jaarrekening 2012 een (eenmalige)
grote inhaalslag heeft gemaakt, onder andere inzake het herwaarderen van materiële
vaste activa, is bovengenoemde deadline niet haalbaar gebleken. Sint Eustatius heeft
om deze reden bij u uitstel voor aanlevering gevraagd en gekregen. Op 30 september
2013 heeft de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius de jaarrekening
2012 vastgesteld. Hierbij treft u de jaarrekening en bijbehorende stukken aan.
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. Naar aanleiding van de
beoordeling van de jaarrekening 2012 en overig ontvangen documenten komt het Cft
tot de volgende conclusies:


Het eigen vermogen is gestegen van USD 7,8 mln negatief tot USD 21 mln



Door het heractiveren van materiële vaste activa, is deze post toegenomen van

positief.
USD 1,2 mln tot USD 18,4 mln.
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De debiteuren- en crediteurenadministratie tot en met 2008 is opgeschoond en



Het saldo van de baten op de gewone dienst is USD 14 mln, tegenover 13,2 mln



Door de correcties bij deze jaarrekening is het aantal onzekerheden uit

niet onderbouwde vorderingen en schulden zijn afgeboekt.
aan lasten. Het resultaat over 2012 is dus circa USD 0,8 mln positief.
voorgaande jaarrekeningen teruggebracht. Tevens is ook het financieel beheer
aanmerkelijk verbeterd.
Het Cft is van mening dat de omslag van een negatief naar een fors positief eigen
vermogen, voornamelijk als gevolg van een herwaardering van vaste activa, een
prestatie van formaat is. Als gevolg van deze omslag is de noodzaak om tekorten uit
het verleden via een overschot op de gewone dienst op te lossen van tafel.
Het Cft rapporteert conform de Wet FinBES ter beoordeling van de uitgaven- en
inkomstenontwikkeling in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek
Nederland (CBS) gelijktijdig met het doorzenden van de jaarrekening over de
voorlopige uitgaven-, inkomsten-, tekort- en schuldcijfers van de collectieve sector van
de openbare lichamen. Uit de jaarrekening van Sint Eustatius blijkt dat er voor het
openbaar lichaam geen schulden zijn die rentelasten tot gevolg hadden. Behalve het
openbaar lichaam bestaat de collectieve sector uit de entiteiten Stichting Wegenfonds
en de Tourist Board. Zeer recentelijk zijn financiële gegevens van deze entiteiten ter
beschikking gesteld. Het CBS werkt aan de rapportage over deze cijfers en dit wordt op
korte termijn nagezonden. Het Cft kan dan tevens een analyse maken wat het effect
van deze twee entiteiten is op de rentelastnorm voor de gehele collectieve sector.
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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