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Uitgevoerde werkzaamheden fase 2:
► Een review van de door BRU opgestelde indicatieve splitsingsbalans per 1 januari 2015 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.

► De splitsingsbalans is gebaseerd op de door BRU opgestelde kolommenbalans per 31
december 2014.

► Analyse van de geactualiseerde meerjarenraming van overgedragen BRU programma’s
2015 – 2019 (exploitatie en investeringsbegroting).

► Een analyse van de geactualiseerde kasstroom- en liquiditeitsprognose voor de periode
2015 – 2019

1.   Opdracht en scope – fase 2
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Balansanalyse/ splitsingsbalans per 31 december 2014
3.   Bevindingen en aanbevelingen (1)

► De definitieve splitsingsbalans per 1 januari 2015, met de onderliggende allocatie criteria,
is op 1 oktober vastgesteld door het AB op basis van de door het DB goedgekeurde
uitgangspunten.

► De externe accountant heeft op 2 oktober 2015 middels een controleverklaring een
goedkeurend oordeel gegeven over de splitsingsbalans. Deloitte heeft verklaard dat de
splitsingsbalans is opgesteld in overeenstemming met de Wet afschaffing plusregio’s, de
afspraken transitie Bestuur Regio Utrecht naar de Provincie Utrecht d.d. 17 februari 2015,
overdracht eigendommen BRU aan provincie Utrecht d.d. 17 december 2014 en het
document Uitgangspunten splitsingsbalans met het bestuursbesluit d.d. 2 oktober 2015.

► De door EY uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de (voorlopige) splitsingsbalans
waren vóór 2 oktober afgerond. Door EY zijn geen aanvullende werkzaamheden verricht op
de door Deloitte uitgevoerde werkzaamheden op de definitieve splitsingsbalans per 1
januari 2015.
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Meerjarenplan overgedragen BRU programma’s 2015-2019
3.   Bevindingen en aanbevelingen (2)

► In juni 2015 is een herziene versie van de meerjarenbegroting 2015 – 2019 opgesteld van
de transitie programma’s. Het geprognotiseerde cumulatieve negatieve exploitatiesaldo
over deze periode bedraagt €87,3m, met name als gevolg van het programma Verkeer &
Vervoer en de bijdrages aan de Uithoflijn . De volgende aspecten zijn

► Flexibiliteit is een bepalende factor bij het opstellen van de meerjarenraming, wat
heeft geleid tot sterk fluctuerende uitgaven binnen de periode van 2015 tot en met
2019. Door her-prioritering binnen de meerjarenraming kunnen geplande projecten
worden doorgeschoven of vervroegd gerealiseerd, wat direct invloed heeft op de
liquiditeitspositie van de PU.

► Herprioritering van het programma Verkeer & Vervoer is opgenomen als taakstelling
voor de prognoseperiode, en daarom adviseert  EY het management om de
realisatiebeslissingen te monitoren zodat wijzigingen in financieringsbehoeftes
vroegtijdig worden gesignaleerd.

► Het saldo van de weerstandscapaciteit per 31 december 2014 bedraagt €106,8m
(bestemmingsreserves en net-geoormerkte BDU middelen) . Uitgaande van de
geprognosticeerde overbesteding van €87,3m zal dit naar verwachting ultimo 2019
€19,6m zal bedragen.
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Liquiditeitsprognose BRU programma’s 2015 - 2022
3.   Bevindingen en aanbevelingen (3)

► De door BRU opgestelde liquiditeitsprognose is gebaseerd op de herziene meerjarenraming
voor de periode 2015-2019. Naar verwachting zullen de netto kasstromen in de periode
2015-2019 negatief zijn, waardoor er vanaf 2016 een financieringsbehoefte zal ontstaan
binnen de overgedragen BRU programma’s.

► Begrote investeringsuitgaven inzake Vervoerkundige Doorkoppeling SUNIJ lijn zullen leiden
tot grotere negatieve kasstromen in 2018 en 2019 en additionele financieringsbehoefte
van ongeveer €105m.
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Liquiditeit Provincie Utrecht incl. transitie BRU programma’s
3.   Bevindingen en aanbevelingen (4)

► In de geïntegreerde liquiditeitscijfers van de Provincie Utrecht biedt het saldo liquide
middelen de mogelijkheid om de financieringsbehoefte van de overgedragen BRU
programma’s op te ontvangen.

► Wij hebben begrepen dat de ontstane financieringsbehoefte gefinancierd zal kunnen
worden door (tijdelijke) aanwending van de beschikbare middelen binnen de Provincie.
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