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Onderwerp: Rapportage treasury 2e kwartaal 2010 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Conform de verordening interne zaken provincie Utrecht, wordt per kwartaal over de treasury 
gerapporteerd. Deze rapportages worden voor u ter inzage gelegd. Thans delen wij u mede dat de 
rapportage over het 2e kwartaal 2010 voor u ter inzage ligt bij de Statengriffie. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
De belangrijkste bevindingen in de onderhavige rapportage zijn: 

- De omvang van de uitgezette middelen is gedurende het kwartaal per saldo met € 6,1 miljoen 
afgenomen. Deze afname is grotendeels gerelateerd aan de betaling van € 23 miljoen uit 
hoofde van het bestuursaccoord, waarnaast € 18 miljoen werd ontvangen in het kader van het 
BTW compensatiefonds. 

- De financiële markten kwamen gedurende het kwartaal in een consolidatiefase terecht waarbij 
de nervositeit rond Griekenland en andere Zuid Europese landen van tijd tot tijd opleefde maar 
ook weer wegebde. In afwachting van de reële ontwikkelingen in de economie kunnen de 
markten voorlopig geen richting kiezen. De uitkomsten van de zogenaamde “stresstest” voor 
Europese banken werden op 23 juli gepubliceerd en hadden geen negatieve gevolgen voor de 
financiële markten, noch voor onze portefeuille. 

- Gedurende het kwartaal kon een belangrijke stap worden gezet in de reductie van het 
risicoprofiel van de portefeuille door verkoop van een garantieproduct waarvan de UniCredito 
de garanderende partij was (tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis hadden wij de 
UniCredito immers als een verhoogd risico gekwalificeerd). 

- Ten gevolge van de verkoop van een tweetal garantieproducten wordt het treasuryresultaat 
voor 2010 nu op € 22 miljoen geschat (tegenover oorspronkelijk € 17 miljoen begroot). 

 

Voorgesteld wordt deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 
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