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Presentatie rapportage risico-scan BRU
Samenvattende tussenrapportage op basis van voorlopige bevindingen - fase 1

3 maart 2O15

Buildina a better
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1 . Opd racht en scope fase 1

Risico-analyse gericht op de identificatie van financiële enl of fiscale risico's
van transitie programma's binnen BRU naar Provincie Utrecht

geenjuridische, operationele en/ of commerciële risicoanalyse

g ee n a cco u nta ntso n d erzoek/ a ccou nta ntsverk I a ri n g

Belangr1jkste bronnen

(Pro forma) Vermogenspositie gebaseerd opjaarrekening BRU 2O13

Herprioritering Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 2O14-2034 (opgesteld
november 201 3)

Liquiditeitsprognose 20 15-2022 (opgesteld medio decemb er 2O1 4)
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2. Aanpak en proces - fase 1

Afspraken en planning en aanpak met PU en BRU (begin december)

Lezen en kennis nemen inhoud opgevraagde documenten BRU via Dropbox

lnterviews met managemenV afdelingshoofden (medio december)

Uitwerking analyses en interviews in rapport secties

Feitenafstemming sect¡es met management / afdelingshoofden

Verwerking observaties, bevindingen en vervolgstappen in concept
rapportage d.d. 9januari 201 5 ten behoeve van finaal commentaar BRU

Concept-rapportage aangeboden op 12 lanuari 2O1 5

6 febru ari 2O15: presentatie aan bestuurl¡ke opdrachtgever
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3. Bevindingen en aanbevelingen (1 )
Financiële bevind ingen

Weersta ndsca pacite it

Weerstandscapaciteit over te dragen BRU programma's bestaat uit de bestemminqsreserves
en niet-geoormerkte BDU middelen

Saldo volledig beschikbaar in de vorm van liquiditeit

Saldo weerstandscapaciteit per 31 december 2013 (te actualiseren per 31 december 2014)
lljkt'ruimschoots'toereikend te zljn voor financiering van alle BDU gerelateerde
programma's en dekking geì'dentificeerde risico's waaronder:

Eventuele tegenvallers in de exploitatierekening 2014 ten opzichte van de begroting
2O1 4 (afhankel¡k van uitkomsten externe accountantscontrole) ;

Wljzigingen in de meerjarenbegroting (update Herprioritering BDU november 2O1 S);

Mogel!jke tegenvallers in toekomstige exploitatieresultaten en/ of
investeringsprogramma's (realisatie UHL, bouw Nieuwe Tram Remise, GVI-2, LVO);

Nieuw of aangepast beleid binnen de over te draqen (ex-BRU) programma's.
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3. Bevindingen en aanbevelingen (2)
Fi na nciële bevi nd ingen

Mee¡ja renbegroting

Huidige mee¡jarenbegroting, gebaseerd op document'Herprioritering BDU van november
2O13'dient geactualiseerd te worden, onder andere voor:

Verwachte wijzigingen concessievergoeding als gevolg van lagere reizigersopbrengsten
2O1 3 en 2O1 4:

Herziene inzichten in verwachtejaarlljkse groei reizigersaantallen (1 ,5% ipv 2,5o/o);

Nadere uitwerking en onderbouwing beheers -en onderhoudslasten UHL;

Nadere uitwerking en onderbouwing geprognosticeerde stljging beheers- en
onderhoudslasten SUNIJ-l¡n mede op basis van besluitvorming over vervoerskundige
koppeling UHL en SUNIJ-|Un in 201 9;

Gunningsresultaat aanbesteding trammaterieel UH L;

Verlaging raming investering Nieuwe Tram Remise
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3 . Bevind ingen en aanbevelingen (3)
Financiêle bevindingen

Liqu iditeitsprognose

Te actualiseren meerjarenbegroting dient doorvertaald te worden naar een geactualiseerde
mee¡ja ren I iquid iteitsprog nose;

Begrote investeringsuitgaven inzake realisatie UHL, aanschaf tram materieel en bouw
Nieuwe Tram Remise zullen leiden tot negatieve kasstromen in 2O15 - 2017 en
fi na nc i eri n gsbehoefte ;

Begrote financieringsbehoefte in period e 2O16-2020 (piek in 2017). lnterne financiering
beschikbaar binnen Provincie Utrecht?

Risicoanalyse OV concess¡e en Mobiliteit

Restantrisico's en kosten beheersingsmaatregelen rapport Palladio Groep & Transtel
Adviseurs BV (november 2O13) niet expliciet meegenomen in meerjarenbegroting;

Management OV&M verwacht potentiële financiële risico's afdoende te kunnen mitigeren
door beheersmaatregelen en/ of opvangen uit weerstandscapaciteit.
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3. Bevindingen en aanbevelingen (4)
u ¡rhoflU n

Proj ectorga n i sati e en besl u itvorm i n gsstructu u r kent een profess ione le
inrichting (aanwezige kennis en ervaring geborgd door langdurige
contracten tot 201 B)

Realisatie onderbouw opgeleverd. Aanbesteding bovenbouw
plaatsgevonden;'slimme' aanbesteding door gebruik budgetplafond. Alcatel
periode is inmiddels verlopen en er zijn geen bezwaren ingediend

Risicomanagement projectorganisatie is voldoende professioneel ingericht.
Risicoanalyses en second opinions project risico's worden periodiek
geupdate en gedocumenteerd

Periodieke toetsing gewogen projectr¡sico's tov budget project onvoorzien

Aandacht voor een aantal Governance aspecten
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3. Bevindingen en aanbevelingen (5)

Uitgevoerde fiscale risicoscan heeft geleid tot een aantal observaties en
aanbevelingen op het gebeid van VPB, Loonheffing en BTW
ove rd rachtsbe I asti n g .

Fiscale aandachtspunten zijn met bestuurder en ambtelUk apparaat
besproken

De omvang van de gei'dentificeerde potentiële risico's lUkt relatief beperkt

t\,,.
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3 . Bevind ingen en aanbevelingen (6)
Overige bevindingen

Bodemvervu iling

Er is sprake van bodemvervuiling op het remise terrein BRU ter plaatse van ondergrondse
olietanks. Deze vervuilinq zal als onderdeel van de bouw van de Nieuwe Tram remise worden
gesaneerd

Het ballastmaterieel en de onderliggende grond voldoen niet aan de eisen van de Europese
Regelgeving. Deze zal gefaseerd verwijderd en vervangen worden

Nadere beoordeling van rapportages en status, en vaststellen of en in hoeverre de
aanvullende uitgaven passen binnen de meerjarenbegroting
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4 . Opd racht en scope - fase 2

De bevindingen naar aanleiding van de werkzaamheden uitgevoerd in fase 1

zullen worden geactualiseerd in fase 2. De fase 2 werkzaamheden omvatten:

Een analyse van de balans van BRU per 31 december 2014 (dejaarrekening 201 4 van BRU
zal door Deloitte Accountants voorzien worden van een accountantsverklaring);

Een review van de splitsingsbalans van de BRU per l januari 2O15 met een overzicht van de
activa en passiva die als onderdeel van de voorgenomen transitie van de over te dragen
BRU programma's over zullen gaan naar de Provincie Utrecht (op basis van een door
Deloitte Accountants opgestelde splitsingsbalans/ openingsbalans per l januari 201 5)

Het opstellen van een overzicht van de verschillen tussen (¡) de pro forma splitsingsbalans
van BRU (op basis van een indicatieve splitsing van de balans van BRU per 31 december
2013) zoals weergegeven in de fase 1 rapportage en (ii) de geactualiseerde openingsbalans
inzake de over te dragen balansposten vanuit BRU naar Provincie Utrecht naar de stand van
31 december 2O14/ l januar¡ 201 5.

Een analyse van de door BRU te actualiseren kasstroom- en liquiditeitsprognose voor de
periode 2O15 - 2022 (verondersteld wordt dat de uitganspunten voor het meerjarenbeleid
van BRU zoals verwerkt ¡n de nota Herprioritering BDU van november 2O13 - welke als basis
heeft gediend voor de analyses in fase 1 - ongewijzigd zullen blljven).

De bevindingen naar aanleiding van de werkzaamheden zullen worden
gerapporteerd in een gecombineerd rapport van bevindingen (fase 1 / fase
2) . pasina 10
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