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Aan: Provinciale Staten van de provincie Utrecht

ACCOU NTANTSVER KLAR I N G

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2008 van de Provincie Utrecht, bestaande uit de balans per 31
december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, zoals opgenomen
op de pagina's 2t7 tot en met 280 van de Jaarrekening 2008, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Colleqe van Gedeputeerde Sfafen
Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht is verantwoordeli jk voor het
opmaken van de jaarrekening die zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw
dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met het Besluít begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordeli jkheid houdt onder meer ín dat de jaarrekening zowel de baten en lasten
als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van
toepassing zijnde wettelí jke regelingen waaronder provinciale verordeningen.
Deze verantwoordeli jkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en ín stand houden
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in
de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materíeel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving
van de relevante wet- en regelgeving, het kíezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen
voor f inancièle verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven
omstandigheden redeli jk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordeli jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle, als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit
accountantscontrole provincíes en gemeenten, en het controleprotocol voor de
accountantscontrole op de jaarrekening van de Provincie Utrecht. Dienovereenkomstig ziin wii
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wíj gehouden onze
controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redeli jke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekeníng geen afwíjkingen van materíeel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkri jging van controle-informatie
over de bedragen en de toel icht ingen ín de jaarrekening. De keuze van de ui t  te voeren
werkzaamheden is af  hankel i jk  van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van f  raude of  fouten. In die beoordel ing neemt de accountant in aanmerking het voor
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als
de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet
tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem
van de provincie.  Tevens omvat een controle onder meer een evaluat ie van de
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor f  inanciéle verslaggeving, van de
redel i jkheid van schatt ingen die het Col lege van Gedeputeerde Staten van de provincie heeft
gemaakt,  en een evaluat ie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de Staten
vastgesteld.

Wi j  z i jn van mening dat de door ons verkregen controle- informat ie voldoende en geschikt  is  a ls
basis voor ons oordeel .

Oordeel
Naar ons oordeel  geeft  de jaarrekening van de Provincie Utrecht een getrouw beeld van de
grootte en de samenstell ing van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en
passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutat ies rechtmat ig tot  stand zi jn gekomen in overeenstemming met de begrot ing
en met de van toepassing zi jnde wettel i jke regel ingen waaronder provinciale verordeningen.

Verklaring betreffende andere wetteli jke voorschriften en/of
voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wetteli jke verplichting ingevolge artikel 2L7 lid 3 onder d Provinciewet
melden wi j  dat  het jaarverslag, voor zover wi j  dat  kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.
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