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Reactie Accountantsverslag voor Provincie Flevoland 2014

Geachte Statenleden,
Uw accountant 'PWC accountants' heeft de jaarrekeningcontrole 2014 uitgevoerd. Met zijn
Accountantsverslag wordt u over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole geïnformeerd. Ook wij
waren In de gelegenheid om kennis te nemen van de bevindingen van PWC. Middels dit schrijven
reageren wij daarop en Informeren we u over ons standpunt bij de belangrijkste uitkomsten van de
jaarrekeningcontrole zoals opgenomen In het Accountantsverslag voor Provincie Flevoland 2014.
Allereerst berichten we u dat uw accountant een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt,
op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid. De Interne beheersing wordt door uw accountant
gekwalificeerd als zijnde op goed niveau. De controle Is soepel verlopen, mede als gevolg van
veelvuldig overleg gedurende het jaar. De samenwerking werd van belde zijden als prettig erv'aren.
In de kernboodschappen gaat uw accountant In op een aantal specifieke punten, welke verderop In
hun verslag uitgebreider aan de orde komen. In deze brief treft u onze reactie aan op de
kernboodschappen en op de door uw accountant gedane aanbevelingen.
2. Interne beheersing
ln de afgelopen collegeperiode hebben uw Staten geld beschikbaar gesteld voor het verbeterplan
Interne beheersing. In het kader van dit plan Is dit niet alleen geïnvesteerd om de basis op orde te
brengen maar ook om deze verbeteringen te borgen, zodat wij na het afronden van het plan de
verbeteringen blijven continueren. Wij zijn verheugd dat deze borging en de continue verbetering
ook door uw accountant Is opgemerkt.
3. Recente ontwikkelingen RVO
Uw accountant wijst erop dat er tot ver In het jaarrekeningtraject onzekerheden bleven over de
wijze waarop de overgenomen verplichtingen van het RVO (op gebied van functieveranderingen)
verwerkt moesten worden. Dit was een landelijk Issue. Door het IPO en op aandringen van de grote
accountantskantoren, is aan de commissie BBV gevraagd hierover een bindende uitspraak te doen.
Wij hebben de overgenomen verplichtingen conform de uitspraak van de commissie BBV verwerkt In
de jaarrekening.
4. Nieuw verstrekte leningen, voorzieningen voor oninbare leningen
Uw accountant vraagt aandacht voor een aantal leningen die In 2014 zijn verstrekt en de mogelijke
risico's die de provincie hierbij loopt. Wij zijn ons bewust van de mogelijke risico's. Als
beheersmaatregel wordt bij het verstrekken van een lening een zo goed mogelijke Inschatting
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hiervan gemaakt. Het beleid Is om wanneer er sprake Is van een risico groter dan 50%, een
voorziening te treffen. Leningen waarvoor enig risico is, worden afgedekt door middel van (een
oormerk in) onze reserves of worden opgenomen In de weerstandsparagraaf. Deze risicoanalyses
worden periodiek geactualiseerd binnen de reguliere P&C-cyclus. Zoals door uw accountant Is
geconstateerd, zijn de getroffen voorzieningen voor oninbaarheid toereikend.
5. Stand van zaken met betrekking tot de reorganisatievoorziening en de reserve personele
frictiekosten
Wat betreft de reserve Personele Frictiekosten wordt door uw accountant opgemerkt dat deze aan
de ruime kant is. Wij merken daarbij op dat de reorganisatie nog tot 2017 loopt. Door de
formatiereductie nagenoeg zonder gedwongen ontslagen te realiseren, kon het beroep op de
reserve personele frictiekosten worden beperkt. Daarvoor komen echter andere kosten In de plaats.
In de komende jaren is een gerichte meerjarenaanpak nodig om de processen en systemen op een
kwaliteitsniveau te brengen dat nodig is om volwaardig te functioneren in een moderne
netwerkomgeving. Wij bereiden een voorstel voor om (een deel van) deze reserve voor dat doel In
te zetten. Dat voorstel leggen wij In de loop van 2015 aan u voor. De middelen zullen niet eerder
aangewend worden.
6. APPA voorziening eind maart nog bijgesteld
Ten tijde van de accountantscontrole Is gebleken dat er onduidelijkheden waren over de juistheid
van de berekening van de APPA-voorziening. Op ons aandringen Is er een gesprek gevoerd tussen
Loyalis en PWC over de te hanteren uitgangspunten. Dit overleg heeft tot gevolg gehad dat de
voorziening eind maart nog verhoogd is met 1,0 miljoen euro. De stijging van de voorziening Is
voornamelijk te wijten aan de dalende rente.
De accountant adviseert ons om de vaststelling van deze voorziening strakker te monitoren. Hierin
zijn de eerste stappen al gezet. Vanuit het IPO Is overeengekomen met Loyalis dat er vanaf 2015
een accountantsverklaring wordt verstrekt bij de actuariële berekeningen die Loyalis voor ons
opstelt. Ook heeft Loyalis aangegeven om voortaan bij de berekeningen zo actueel mogelijke
uitgangspunten te hanteren.
7. en 8. Nihil waardering van BBL-gronden en de relatie met het programma Nieuwe Natuur en
de voorziening OostvaardersWold
Uw accountant wijst erop dat er blijvend aandacht moet zijn voor de waardering van gronden. De
beoordeling en monitoring van de grondwaardering is een integraal onderdeel van de uitvoering van
het programma Nieuwe Natuur.
9. Rente op niet-bestede BDU-middelen
Wij hebben het advies gekregen van uw accountant om te komen tot een spoedige afwikkeling van
de rente vorderingen op niet bestede BDU-middelen met de Flevolandse gemeenten.
De provincie Flevoland Is zich ervan bewust dat dit dossier al langere tijd loopt en dat een spoedige
afwikkeling wenselijk is. De provincie is vorig jaar In overleg getreden met de Flevolandse
gemeenten over deze vordering. Op dit moment worden de mogelijkheden om deze vorderingen af
te wikkelen geïnventariseerd. De afronding van deze Inventarisatie is in april voorzien. Wij zullen op
basis daan/an een besluit nemen over de rentevordering. Het is het ons streven dit dossier voor de
Zomernota 2015 af te ronden.
10. Wij voldoen aan de WNT-vereisten, maar het beloningsbeleid voor topambtenaren is
aandachtspunt voor de toekomst
Uw accountant merkt op dat, wanneer de overgangsregeling voor de huidige topambtenaren, te
weten de griffier en de provinciesecretaris, verlopen Is, er op basis van de Wet Normering
Topinkomens (WNT) nieuwe beloningsrichtlijnen gelden. Wij zullen, wanneer er wijzigingen komen
op dit punt (bij de eventuele aanstelling van een nieuwe topfunctionaris) of In ieder geval voordat
de overgangsregeling beëindigd Is (in 2017), de nieuwe richtlijnen toepassen.
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11. Op gebied van SISA constateert de accountant geen aandachtspunten
We zijn verheugd te merken dat de verdere verbetering van de Interne beheersing en de ingezette
lijn van voorgaande jaren heeft geleld tot het oordeel van de accountant dat er met betrekking tot
de SISA bijlage geen afwijkingen geconstateerd zijn.
Opheffing Dienst landelijk Gebied (DLG) (paragraaf 2,4).
Uw accountant geeft terecht aan dat er geen verplichtingen zijn overgedragen van de DLG. De
consequenties voor de provincie beperken zich tot het overgedragen personeel. Het Flevolandse
deel is ondergebracht bij de provincie Noord-Holland. Afspraken over de uitvoering van
beheersactiviteiten zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Flevokust (paragraaf 2.7)
Uw accountant attendeert u op de mogelijke risico's van de Investeringen In Flevokust. De hieruit
vloeiende externe risico's maken onderdeel uit van onze paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheer. Als beheersmaatregel op het dossier Flevokust is de onrendabele top in de exploitatie
per 1 januari 2015 afgedekt in de reserve Flevokust. De geïdentificeerde risico's zijn hiermee
afgedekt.
IT bevindingen: Autorisatieprocedure en periodieke controles op autorisatie (paragraaf 3.3)
Uw accountant heeft In het najaar 2014 twee bevindingen gedaan op het gebied van de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de algemene ITbeheersmaatregelen. Via de interim controle zijn wij hierover geïnformeerd. Inmiddels hebben we
op het terrein van IT beheersing serieuze stappen gezet. We zijn blij te merken dat de accountant
deze verbeteringen heeft opgemerkt en daarover heeft gerapporteerd in haar verslag.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland
de secretaris,

cirs T. van der Wal

de voorzitter,

www.pwc.nl
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Geachte leden van de Provinciale Staten,
Met genoegen presenteren wij u ons accountantsverslag met betrekking tot de
controle van dejaarrekening 2014 van provincie Flevoland. Onze controle is
uitgevoerd confonn onze opdrachtbevestiging 9 september 2014. Dit verslag
gaat in op de belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening
van provincie Flevoland. Deze bevindingen zijn besproken met het college van
Gedeputeerde Staten van uw provincie.
Ons accountantsverslag bestaat uit vier delen. In deel 1 hebben wij een
overzicht opgenomen van onze kernboodschappen. In deel 2 worden de
belangrijkste waarnemingen besproken die zijn voortgekomen uit onze
controle. In deel 3 gaan wi] in op het niveau van de inteme beheersing binnen
uw provincie. Deel 4 geeft een overzicht van de ontv^kkelingen die naar onze
mening in de nabije toekomst voor provincie Flevoland relevant kunnen
worden. Graag willen we de inhoud van dit verslag bespreken tijdens de
vergadering van de commissie Planning & Control op 13 mei 2015.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u en uw
medewerkers te bedanken voor de medewerking die we ervaren hebben
tijdens onze werkzaamheden.
Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door drs. J.L. Sebel RA
partner

PricewalerlwuseCoopers Accountants N.V., Tliomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amslerdam. Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20. F: 088 792 96 40. www.pwc.nl
•PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V (KvK 34180285), PncewaterhousaCoopers Belastingadviseurs N V (KvK 34180284), PhcewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PncewaterhouseCoopars Compliance Seniices B V.
(KvK 51414406) PncewaterhousaCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verienen. Op deze diensten 2i|n algemene voonvaarden van
toepassing, waarin onder meer aanspraKelijlOieidsvoomraarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zim algemene inkoopvoorwaarden van loepassing Op www pwc nl treft u meer Informalia over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bi] de Kamar van Koophandel te Amslerdam,
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Ons accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland. U mag dit verslag zonder onze toestemming
vooraf, niet aan derden verstrekken. Als gevolg hiervan accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover enige andere persoon die dit verslag in handen of ter
inzage krijgt.

1.

Onze

kernboodschappen

1.

Wij hebben onze controle afgerond en hebben een
goedkeurende controleverklaring verstrekt op de aspecten rechtmatigheid en
getrouwheid.

2.

De inteme beheersing is van een goed niveau. Er worden inteme controles
uitgevoerd welke van een goed niveau zijn. De organisatie werkt proactief
aan een continue verbetering van de inteme beheersing. Wij hebben tevens
vastgesteld dat de inteme controlewerkzaamheden dit jaar verdergaand zijn
verbeterd.

3.

4.

5.

PwC

Ten tijde van onze controle is gebleken dat de APPA-voorziening onjuist was
gewaardeerd. Gebleken is dat de door u ontvangen actuariële berekening
onvoldoende rekening hield met een actueel rentepercentage.
Naar aanleiding van de controle is een nieuwe actuariële berekening
opgevraagd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening van
€ 1 miljoen.
Op 26 september 2013 is door de provincies de bestuursovereenkomst Grond
ondertekend. Uit de bestuursovereenkomst blijkt dat de provincie Flevoland
de beschikking krijgt over 112 ha. BBL-nieuw grond. Deze gronden zijn in
2014 om niet overgedragen aan de provincie. Conform de voorschriften in
het BBV zijn deze gronden voor nihil gewaardeerd in de jaarrekening.
Deze gronden zullen worden ingezet voor het programma nieuwe natuur,
wacumee de Staten 17 december 2014 hebben ingestemd.

Als gevolg van de afronding van de ILG-periode en het aangaan van het
bestuursakkoord Natuur zijn alle provincies per 1 januari 2014
verantwoordelijk geworden voor de natuurtaken. Dit zorgt ervoor dat
Flevoland vanaf 2014 geheel verantwoordelijk is geworden voor de door de
RVO aangegane verplichtingen voor haar provincie. Tijdens het
jaarrekentraject bestond onduidelijkheid over de verwerkingswijze van deze
verplichtingen in dejaarrekening 2014. De commissie BBV heeft hierover
recent een uitspraak gedaan. Wij hebben vastgesteld dat de verplichtingen
van de provincie Flevoland confonn deze uitspraak zijn verwerkt en
toegelicht in de jaarrekening 2014.

In 2012 is een voorziening van € 1,2 miljoen getroffen op de gronden
OostvaardersWold. In 2014 heeft door een exteme onafhankelijke partij een
geveltaxatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen verdere
waardedaling van deze gronden wordt verwacht. Er bestaan nog
onzekerheden ten aanzien van de bestemming en inzet van de gronden
(en daarmee de waardering). Om deze reden heeft het college besloten deze
voorziening te handhaven. Deze onzekerheid is adequaat toegelicht in de
jaarrekening. Derhalve kunnen wij instemmen met de huidige voorziening.

In 2014 zijn diverse nieuwe leningen verstrekt. Ultimo 2014 heeft het college
een analyse uitgevoerd op de mogelijke oninbaarheid van deze leningen.
Op basis hiervan is ultimo 2014 een voorziening voor mogelijke oninbaarheid
getroffen van € 915.000. Op dit moment zijn er geen signalen dat een
aanvullende voorziening noodzakelijk wordt geacht.
De provincie heeft voor eventuelerisico'safdoende reserves gevormd.
Derisico'sworden voldoende toegelicht in de jaarrekening 2014.
Ultimo 2013 is een reorganisatievoorziening gevormd. In 2014 heeft de
reorganisatie plaatsgevonden. Door natuurlijk verloop en herplaatsing van
boventallige medewerkers heeft de reorganisatie nagenoeg zonder
gedwongen ontslagen kunnen plaatsvinden. Hierdoor blijkt een deel van de
gevormde voorziening niet meer nodig. Dit heeft geleid tot een vrijval uit de
voorziening reorganisatie bedrijfsvoering van € 1,8 miljoen.
Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve personele frictiekosten.
Deze reserve lijkt hierdoor raim. De reorganisatie loopt tot en met 2017.
Gedeputeerde Staten zal niet eerder over de middelen beschikken alvorens
een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen.

Conform vorigjaar wordt in dejaarrekening een vordering van € 2,8 miljoen
verantwoord inzake de opgebouwde rente bij de gemeenten in het kader van
de regeling BDU. Deze renten dienen met de gemeenten afgerekend te
worden. Hierover heeft de provincie vorig jaar contact gehad met de
provinciale gemeenten. Wij hebben begrepen dat de post nog openstaat
omdat tussen de provincie en de gemeenten nog geen overeenstemming is
over de wijze van afrekenen. Wij adviseren u voor deze post tot een spoedige
afwikkeling te komen.
10.

11.

Wij hebben vastgesteld dat de WNT-regelgeving is nageleefd.
De opgenomen toelichting in uw jaarrekening 2014 voldoet aan de gestelde
eisen van deze wet.
Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van uw SiSa-bijlage.
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,.f.. WÏJ hebben een goedkeurende

verklaring

Wij hebben een goedkeurende, controleverklaring ver.'itTekt •
Wij hebben onze controle van dejaarrekening 2014 van provincie Flevoland
afgerond en hebben een goedkeurende controleverklaring verstrekt op de
aspecten getrouwheid en rechtmatigheid, onder voorbehoud van goedkeuring
van deze jaarrekening door de Provinciale Staten. Onze verklaring is verstrekt
op 23 april 2015.
• Jaarrckeningcontrole
Ls goed verlopen, inzicht, ln belangrijke
dossiers
aanwezig
De jaarrekeningcontrole 2014 is goed verlopen. Daar waar we vorigjaar
spraken van een intensief traject zien we dit jaar een soepeler proces. Door het
jaar heen hebben wij veelvuldig overleg gehad met de provincie over belangrijke
dossiers zoals de waardering van de gronden voormalig OostvaardersWold,
de overdracht van verplichtingen en rechten vanuit RVO, de ontwikkelingen
binnen de reorganisatievoorziening en overige van belang zijnde
aandachtspunten. Tijdens onze controle werkzaamheden zijn wij
geconfronteerd met recente ontv«kkelingen inzake de overdracht van
verplichtingen door RVO aan de provincie en de impact hiervan voor de
jaarrekening 2014. Daarnaast is de hoogte van de APPA-voorziening een
belangrijk aandachtspunt in onze controle geweest.
, Geen resterende controleverschilhin
getrouivh.e.id
Tijdens onze controle en tot de datum van dit verslag hebben wij geen materiële
ongecorrigeerde controleverschüleni geconstateerd. Alle controleverschillen
(balansreclassificaties, en aanvullingen op de toelichtingen in dejaarrekening)
zijn in dejaarrekening gecorrigeerd. Op basis hiervan bestaan geen
tekortkomingen en onzekerheden ten aanzien van het aspect getrouwheid.
Derhalve hebben wij een goedkeurende controleverklaring op het aspect
getrouwheid afgegeven. Een overzicht van de gecorrigeerde controleverschillen
is opgenomen in bijlage A.2.

versti-ekt
len aanmm van het aspect rechtmatigheid
zyn. geen materiële
fouten
en/of onzeker heden
geconstateerd.
Jaarlijks voert provincie Flevoland rechtsmatigheidsonderzoeken uit volgens
een met PwC afgestemd intern controleplan. Op basis van deze onderzoeken en
de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden, concluderen wij dat de
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties van provincie Flevoland tot
stand zijn gekomen conform het door de Provinciale Staten vastgestelde
normenkader en de wettelijke regels. Er is zijn geen materiele fouten en
onzekerheden geconstateerd ten aanzien van het aspect rechtmatigheid.
Daarom hebben wij ten aanzien van het aspect rechtmatigheid een
goedkeurend oordeel verstrekt.
Geen onrechtmatigheden
niet betrekking
totpragraninuioverschrijdmgen
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de
programmarekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de
laatste begrotingswijzigingen, kan er sprake zijn van onrechtmatige uitgaven.
Voor een juiste oordeelsvorming is van belang in hoeverre de
begrotingsoverschrijding past binnen het door de Staten geformuleerde beleid
en/of wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten. Het bepalen of,
respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig zijn, is
voorbehouden aan de Provinciale Staten.
In het kader van het afleggen van verantwoording door het college aan de
Provinciale Staten liggen de autorisatiebevoegdheden op het niveau van de
programmaonderdelen. In het jaarverslag is een analyse van de verschillende
financiële resultaten per programma en programmaonderdelen opgenomen.
Hieruit blijkt op het programmaonderdeel 6.6. Reserves een overschrijding van
de begrote kosten. Wij hebben de overschrijdingen beoordeeld. Op basis van de
kadernota rechtmatigheid en de afspraken met de Staten over de aanwending
van de reserves is geconcludeerd dat geen sprake is van onrechtmatigheden.
De overschrijdingen in de reserves hebben allen betrekking op overschrijdingen
op egalisatiereserves en zijn daarmee conform de nota reserves en
voorzieningen verantwoord. Daarnaast worden deze overschrijdingen
voldoende toegelicht in het jaarverslag.

' Een controleverschil is cen verschil tussen het bedrag, de rubricering, de presentatie ofde
toelichting van een gerapporteerd item in dejaarrekening, en het bedrag, de rubricering, de
presentatie of de toelichting in overeenstemming met het BBV.

PwC

Pagina 6 van 24

.De provincie heeft, de Aanbestedingswet 2 0 i 2 j m s t toegepast
Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van kracht geworden. In dit kader
hebben vrij vorigjaar vastgesteld dat het inkoopbeleid van de provincie hierop
tijdig is aangepast. Wij hebben u vorigjaar ook geïnformeerd over de
toepassing van de nieuwe aanbestedingswet binnen de provincie. Eén van de
uitgangspunten van deze wet is dat afgeweken mag worden van de Nationale
aanbestedingsregels mits een eenduidige motivatie in het dossier aanwezig is.
Op basis van onze controlewerkzaamheden vorigjaar hebben wij u geadviseerd
om het gemotiveerd afwijken van de nieuwe aanbestedingsregels meer te
integreren in het inkoopproces. Wij hebben vastgesteld dat hier in 2014
invulling aan is gegeven. Tijdens onze controle over het boekjaar 2014 hebben
wij eveneens deelwaarnemingen op dit proces uitgevoerd. Wij hebben hierbij
geen tekortkomingen geconstateerd.
ii,'r 7Ajn geen fouten, en onzekerheden in de SiSa-hijlage geconstateerd
Jaarlijks is de SiSa-bijlage een onderdeel van uw jaarrekening. Via deze bijlage
worden diverse rijks- en provinciale uitkeringen verantwoord. Daarmee vormt
de SiSa-bijlage de basis voor afwikkeling van deze uitkeringen.
Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd met inachtneming van de specifieke
instructies die door de Rijksoverheid zijn vastgelegd in de 'Nota verwachtingen
accountantscontrole 2014'. Op grond van het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden (Bado) gelden voor de SiSa andere, zwaardere,
rapportering toleranties dan u als Staten in uw controleprotocol hebt
opgenomen. Dit om ministeries in staat te stellen de specifieke uitkeringen vast
te kunnen stellen en de Algemene Rekenkamer van informatie te voorzien.

Voorts hebben we in het accountantsverslag 2013 melding gemaakt van
verschillende gewijzigde verslaggevingsregels in het BBV die relevant zijn voor
dejaarrekening 2014. Wij hebben de toepassing van deze wijzigingen
beoordeeld en hebben hierbij geen materiële onjuistheden geconstateerd.
Wij zijn van mening dat de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
die het college van Gedeputeerde Staten heeft gehanteerd bij het opstellen van
dejaarrekening 2014 aanvaardbaar zijn.
Wijzigvigen m het BBV zijn op een juiste wijze als verwerkt in de
jaarrekening 20:14
Op 25 juni 2013,13 december 2013 en 16 juh 2014 zijn wijzigingsbesluiten
genomen ten aanzien van het BBV, die verplicht moeten worden toegepast in
uw jaarrekening over 2014. Deze wijzigingen hebben invloed op de benaming
van onder andere de balansposten in uw jaarrekening, de diepgang van de
vereiste toelichtingen van uw verbonden partijen en de rabricering van de
balansposten financiële vaste activa en vlottende activa.
In het kader van de invoering van schatkistbankieren is het BBV aangepast ten
aanzien van de presentatie van posten in dejaarrekening. Op grond van deze
wijziging in het BBV verantwoordt de provincie Flevoland het uitstaande saldo
bij het Rijk met ingang van 2014 onder de uitzettingen in plaats van onder de
liquide middelen. Door deze reclassificatie zijn ook de vergelijkende cijfers
(balanscijfers 2013) aangepast. Dit betreft een bedrag van € 79,4 müjoen.
In uw jaarrekening 2014 is deze wijziging adequaat verwerkt en is ook een
adequate toelichting gegeven op de aard van deze reclassificatie.

Wij hebben bij onze controle van de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2014 geen
afwijkingen geconstateerd. In bijlage A.i gaan wij nader in op de bevindingen
per regeling.
Dejaarrekening
vokloet aan het BBV en hét normenkader
voor
rechtmatigheid.
Dejaarrekening is opgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van
provincie Flevoland in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Als onderdeel van onze
controle en met betrekking tot dejaarrekening hebben wij:
•
de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële
verslaggeving beoordeeld; en
•
de juistheid en de volledigheid van de toelichtingen beoordeeld; en
•
de geschiktheid van het gebruikte normenkader voor rechtmatigheid
beoordeeld.
PwC
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2.2.

De door (Jedeputeeriie Staten gemaakte
aan te merken, als evenwichtig

schattingen, bij het opstellen, imn dejuarrekening

zijn.

Bij het opstellen van dejaarrekening dient het college van Gedeputeerde Staten belangrijke schattingen aangaande de verslaggeving toe te passen en toe te lichten.
We hebben de schattingen die het college heeft gemaakt bij het opstellen van dejaarrekening 2014 beoordeeld. De onderstaande tabel geeft een overzicht van onze
bevindingen met de bijbehorende motivering.
Bevindingen
Toelichting
Belangrijkste schattingen
Waardering grond

Gronden voormedig OosWaarders Wold
Ultimo 2012 heeft het college een voorziening van € 1,2 miljoen getroffen voor het waarderingsrisico van de
onder de materiële vaste activa verantwoorde gronden voormalig OostvaardersWold. Ultimo 2013 heeft een
interne analyse op de waardering van deze gronden plaatsgevonden waamit is gebleken dat er geen aanleiding
is om een aanvullende voorziening te treffen.
Vorigjaar hebben vrij u geadviseerd de waardering van deze gronden opnieuw te beoordelen en hiervoor een
taxatie uit te voeren. Eind 2014 heeft een onafhankelijke externe partij een geveltaxatie uitgevoerd.
Uit deze taxatie blijkt dat er geen sprake is van een verdere waardedaling.
Op 17 december 2014 heeft u een positief besluit genomen over het programma Nieuwe Natuur en daarmee
gepaard de mogelijke toekomstige bestemming van deze gronden. Op dit moment wordt het programma
Nieuwe Natuur nader uitgewerkt en zal meer duidelijkheid ontstaan over de grondstrategie van deze gronden.
Op dit moment is hier nog onvoldoende zicht op en bestaat er nog onduidelijkheid over de inzet en daarmee de
exacte temgverdiencapaciteit van de gronden in eigendom. Gezien deze onzekerheden en de per heden met de
gronden samenhangende verplichtingen heeft het college, uit voorzichtigheid, besloten de voorziening
ultimo 2014 te handhaven. Wij kunnen hiermee, mede gezien de nog bestaande onzekerheden, instemmen.
Dit wordt adequaat toegelicht in dejaarrekening 2014.
Wij vrijzen u erop dat het voor 2015 van belang is om de waardering van deze gronden opnieuw te beoordelen.
Wa.arderin.g
BBL-gronden
De provincie heeft per i januari diverse gronden in economisch eigendom gekregen op basis van het
natuurakkoord en de vaststellingsovereenkomst BBL gronden. Hierbij is 112,6 ha. om niet verkregen.
De overdracht van deze gronden heeft plaatsgevonden op 3 september 2014. Deze gronden zijn, met
uitzondering van één grondpositie, conform de gehanteerde verslaggevingsregels op nihil gewaardeerd.
Voor één grondpositie beschikt de provincie over een (verhandelbaar) erfjpachtrecht. Deze grond is
gewaardeerd tegen de taxatiewaarde van € 292.000. De waardering van deze gronden heeft conform het BBV
plaatsgevonden.

Afschrijvingen

PwC

De toetsing-van de afschrijvingen in dejaarrekening 2014 is uitgevoerd aan de hand van de uitgangspunten in
uw financiële verordening. Hierbij hebben vrij geen bijzonderheden geconstateerd.
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In 2014 zijn diverse nieuwe leningen verstrekt aan onder andere deelnemingen en overige verbonden partijen.
Wij hebben de waardering van de kapitaalverstrekkingen en overige verbonden partijen beoordeeld.
Het college heeft een inschatting gemaakt van de inbaarheid van de verstrekte leningen. In dejaarrekening
2014 wordt hiertoe door het college een voorziening voor mogelijke oninbare leningen noodzakelijk geacht van
915.000 euro. Wij hebben de inbaarheid van deze leningen beoordeeld en zien op dit moraent geen signalen
voor het vormen van aanvullende voorzieningen. Strakke monitoring van deze post blijft gewenst.

Waardering kapitaalverstrekkingen
en leningen aan deelnemingen en
overige verbonden partijen

Wel zien wij enkele ontvrikkelingen binnen de post financiële vaste activa. In paragraaf 2.5 gaan vrij hier nader
op in.
Ultimo 2013 is een voorziening reorganisatie bedrijfsvoering gevormd. Deze voorziening is ultimo 2014 ook
nog noodzakelijk. Voor een nadere uiteenzetting hiervan vervrijzen vrij naar paragraaf 2.6 van deze rapportage.

Voorziening reorganisatie
bedrijfsvoering en
bestemmingsreserve personele
frictiekosten
Voorziening pensioen/uitkeringen
GS

In de jaarrekening 2014 is een voorziening pensioen/uitkeringen GS (wet APPA) verantwoord van
€ 6,3 miljoen. De voorziening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• ervaringscijfers sterftekansen APB, inclusief kostenopslag (circa 1,25%);
B rentecurve van DNB per 31 december 2014;
• prognosetafel 2012-2062 met starttafel 2015;
• pensioenrichüeeftijd 65jaar;
•

aanpassingen van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

De uitgangspunten zijn adequaat toegelicht in de jaarrekening.
Deze voorziening wordt verantwoord op basis van een actuariële berekening van uw pensioenverzekeraar.
Ten tijde van onze controle hebben vrij geconstateerd dat de berekening per 31 december 2014 niet was
geactualiseerd. Hiertoe heeft de provincie een herziene berekening opgevraagd. Wij hebben deze herziene
berekening beoordeeld en vastgesteld dat deze berekening een gedegen onderbouvring is voor de
verantwoording van uw voorziening. Dit heeft geleid tot een aanvullende dotatie van € 1 miljoen.
Voor komend jaar vragen wij uw aandacht voor de monitoring van deze voorziening en daaraan ten grondslag
liggende uitgangspunten.
Voorziening bijstorting
nazorgfonds
N.v.t

PwC

De provincie heeft de verplichting zorg te dragen voor voldoende vermogen voor de nazorg van gesloten
stortplaatsen. De opbouw van het vermogen vindt plaats in het nazorgfonds Flevoland. In 2013 is
geconstateerd dat het huidige vermogen in het nazorgfonds ontoereikend zal zijn (als gevolg van verminderde
rendementen) en dat de provincie op basis van de afgesproken verantwoordelijkheden hiervoor naar
verwachting een bedrag van € 1,6 miljoen moet bijstorten. Hiervoor is in de jaarrekening 2013 een voorziening
gevormd. Wij hebben vastgesteld dat dit bedrag in 2014 inmiddels is bijgestort in het nazorgfonds gesloten
stortplaatsen provincie Flevoland. Om deze reden is er ultimo 2014 geen voorziening meer verantwoord.
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Overige voorzieningen

Uit de controle van de voorzieningen zijn geen tekortkomingen gebleken. In 2014 zijn de onderhoudsplannen
geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een actualisering van de onderhoudsvoorzieningen. Uit onze controle zijn
geen bijzonderheden geconstateerd.

Waardering van schulden met een
looptijd < 1 jaar

Uit onze controle zijn geen bijzonderheden gebleken.

Controleverschil

Voorzichtig

Evenwichtig

Optimistiüch

Controleverschil

•
A.anvaardbare
bandbreedte
— gebaseAird
materialileitsoverwegingen

PwC
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2.3,

OitduidelijMieh

Als gevolg van de afronding van de ILG-periode en het aangaan van het
bestuursakkoord Natuur zijn alle provincies per i januari 2014
verantwoordelijk geworden voor de natuurtaken. Dit zorgt ervoor dat de
provincie Flevoland vanaf 2014 geheel verantwoordelijk is geworden voor de
door de RVO (voorheen Dienst Regelingen) aangegane verplichtingen voor haar
provincie. Dit betreft verplichtingen die aangegaan zijn in zowel de ILG-periode
(onder mandaat van de provincie) en de jaren daarvoor door het Rijk.
Dit ten behoeve van verschillende subsidieregelingen ter bevordering van het
natuurbeleid.
Vorigjaar is van de RVO een totaaloverzicht met de aangegane verplichtingen
ontvangen. Deze verplichtingen waren in dejaarrekening 2013 gepresenteerd
onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. In ons accountantsverslag
2013 hebben wij u gerapporteerd dat de juistheid en volledigheid van deze
verplichtingen onzeker was.
In 2014 en begin 2015 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de aard
van de verplichtingen (per ultimo 2014 circa 12,4 miljoen euro). Dit door onder
andere de afgegeven beschikkingen bij RVO te beoordelen, inzicht te krijgen in
de aard van de regeling en het uitvoeren van een analyse op de financiële
effecten. De oude verplichtingen, dat vril zeggen van voor 2014, zijn in
overeenstemming met een recente uitspraak van de commissie BBV
verantwoord op basis van het kasstelsel. De uitbetaalde jaarschijf in 2014 is in
2014 als last verwerkt De provincie Flevoland kent geen nieuwe verplichtingen.
De overige verplichtingen worden verantwoord onder de
'Niet uit de balans blijkende verplichtingen'.

2,4. . Iween verplichtingen
inzake €fpheffi.ng
Dienst Landelijk Gebied, naar
provincie
Dienst Landelijk Gebied (DLG) is per 1 maart 2015 opgeheven. Op dat moment
zijn nog bestaande rechten en verplichtingen naar alle provincies overgegaan.
DLG heeft voor een goede overdracht een overdrachtsdossier per provincie
opgesteld. Dit dossier is de basis voor de formele goedkeuring door de
betreffende provincie op de overdracht, provincie Flevoland heeft naar wij
hebben begrepen geen verplichtingen overgedragen gekregen.
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it"

11.20Ï4 zijn dmerse
verstreki

nieuwe

leningen.

In 2014 hebben veel mutaties plaatsgevonden binnen de post financiële vaste
activa in uw jaarrekening. Deze post is gestegen van € 6,9 miljoen ultimo 2013
naar € 32,4 miljoen ultimo 2014.
Lening aan C. V.. Airport Garden City
Ultimo 2014 wordt een kapitaalverstrekking van 1 miljoen euro en een lening
van 3,2 miljoen euro aan CV. Airport Garden City verantwoord.
CV. Airport Garden City is een 100% dochter van de deelneming N.V. OMALA.
provincie Flevoland bezit 33,3% van de aandelen van de N.V.
Ten tijde van onze controle was nog geen jaarrekening 2014 van
CV. Airport Garden City aanwezig waamit blijkt of er risico's ten aanzien van
de inbaarheid van de waardering van de kapitaalverstrekking en/of lening
aanwezig zijn. Dit risico heeft een direct verband met de ontvrikkeling van
Luchthaven Lelystad en de hieraan ten grondslag liggende grondexploitatie
binnen de CV. De provincie Flevoland monitort de ontvrikkelingen binnen de
CV. actief en is van mening dat op dit moment geen signalen aanwezig zijn dat
de lening niet invorderbaar zal zijn. Op dit moment is deze grondexploitatie nog
in de beginfase. In 2014 heeft er actualisatie van deze grondexploitatie
plaatsgevonden. Uit deze rapportage blijkt de verwachting dat deze
grondexploitatie in de toekomst positief zal afsluiten. Daamaast is recent het
luchthavenbesluit genomen zodat ook daadwerkelijk ontwikkeld kan worden.
Wel erkent de provincie enkele mogelijke risico's. Deze worden adequaat
toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in uw ,
jaarrekening 2014.
Nieuw verstrekte iernngen. ln kader uan schatkistbankieren
In 2014 heeft de provincie in het kader van het verplicht schatkistbankieren
nieuwe leningen verstrekt aan een drietal gemeenten in Nederland. De omvang
van de verstrekte leningen bedraagt 16,5 miljoen euro. Wij hebben vastgesteld
dat de verstrekking van de leningen conform de wet FIDO/RUDDO alsmede
conform het treasurybeleid van de provincie hebben plaatsgevonden.
..Aan Stichting De-on is een lening verstrekt van € 6,5 miljoen.
In 2014 is Stichting De-on opgericht. De stichting stelt zich als doel de
energietransitie van traditionele energie naar duurzame energie in de provincie
te versnellen. Hiervoor worden duurzame energieprojecten opgestart,
ontwikkeld en begeleid, provincie Flevoland financiert deze stichting
zelfstandig.
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Hiertoe is in 2014 een subsidie verstrekt van € 0,3 miljoen ter dekking van de
exploitatielasten. Tevens is een lening van € 6,5 miljoen verstrekt met een
looptijd van 20 jaar. De lening dient voor het financieren van projecten door
middel van participaties en het verstrekken van (achtergestelde) leningen
gericht op zowel besparing als het duurzaam opwekken van energie in die delen
van de markt die zich autonoom niet of traag ontwikkelen.
In de leningsovereenkomst is bepaald dat de lening uiterlijk 31 december 2034
door de stichting volledig aan de provincie temgbetaald dient te worden.
Tevens wordt vermeld dat hier van mag worden afgeweken indien en voor zover
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•
de stichting de in de subsidiebeschikking opgenomen verplichtingen naar
behoren heeft nageleefd;
•
de stichting niet in staat is aan zijn temgbetalingsverplichting te voldoen,
omdat door de aard en het verloop van de met de subsidie door de
stichting ondersteunende projecten door marktomstandigheden en/of
door andere omstandigheden, op 31 december 2034 de vanuit de
subsidie door de stichting verstrekte investerings- en leningsgelden niet
of onvoldoende zijn vrijgekomen (waaronder ook begrepen temgbetaling
van uitgekeerde garanties). De stichting dient daarbij al het mogelijke te
doen om nakoming van de gedane verplichtingen van zijn crediteuren af
te dwingen.
Op basis van deze voorwaarden loopt de provincie het risico dat de lening in de
toekomst mogelijk (deels) oninbaar is. Op dit moment is het college van mening
dat er nog geen signalen aanwezig zijn voor een mogelijke oninbaarheid van
deze leningen. Op grond hiervan is geen voorziening opgenomen.
Wel is voorzichtigheidshalve hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.
Wij kunnen ons vinden in deze verwerkingsvrijze. Wel wijzen wij u erop dat
jaarlijks overwogen moet worden of een voorziening voor mogelijke
oninbaarheid nodig
is.
Voorziening voor Lening Stichting Ltsselmeerziekenhidzen
is deels
aangewend
In voorgaande jaren is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen
voor de lening aan Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Op basis van de
jaarrekening 2013 van Stichting IJsselmeerziekenhuizen is gebleken dat de
tweede tranche van de lening ter hoogte van € 667.000 niet meer zal worden
afgelost. Dit betekent dat dit deel van de lening ten laste van de gevormde
voorziening is afgeboekt.
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2.6.

Voorziening reorganisatie is toereikend;
reserve personele Jii.cti.ekosten lifkt aan.
de hoge kant

ultimo 2013 is een reorganisatievoorziening gevormd. In 2014 heeft de
reorganisatie grotendeels plaatsgevonden. Door gebmik te maken van
natuurlijk verloop en herplaatsing van boventallige medewerkers heeft de
reorganisatie nagenoeg zonder gedwongen ontslagen kunnen plaatsvinden.
Hierdoor blijkt een deel van de gevormde voorziening niet meer nodig. Dit
heeft geleid tot een vrijval uit de voorziening reorganisatie bedrijfsvoering van
€ 1,8 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve personele frictiekosten.
Deze reserve lijkt hierdoor mim. De reorganisatie loopt tot en met 2017.
Gedeputeerde Staten zal niet eerder over de middelen beschikken alvorens een
voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen.
De huidige gevormde voorziening betreft de benodigde voorziening voor
functionarissen waarmee nadere afspraken zijn gemaakt. Wij hebben
vastgesteld dat de huidige voorziening van 1,5 miljoen euro toereikend is.

2.7.

Irwesteringen

Flevokust juist

verwerkt

In december 2014 heeft u het besluit genomen te investeren in het project
Flevokust. Een omvangrijk project waarvoor door de Staten een
investeringskrediet beschikbaar is gesteld. In 2014 zijn de eerste
voorbereidingskosten gemaakt voor een bedrag van € 296.000. Wij hebben
vastgesteld dat dit bedrag op een juiste vrijze is geactiveerd onder de materiële
vaste activa.
Op dit moment worden de ontwikkelingsplannen nader uitgewerkt.
De provincie houdt hierbij rekening met een mogelijk toekomstig verlies.
Wij wijzen u erop dat hiertoe mogelijk in de toekomst een voorziening getroffen
dient te worden. In de risicoparagraaf wordt dit risico adequaat uiteengezet.
Tevens wordt aangegeven dat hiervoor in 2015 een reserve gevormd zal worden.

2.8.

.BDU-rentemnxlering

nog niet

afgeimkkeld.

Conform vorigjaar wordt onder de overlopende activa een vordering van
€ 2,8 miljoen verantwoord inzake de rente op de BDU-gelden. De provincie is
van mening dat de opgebouwde rente bij de gemeenten door de gemeenten met
de provincie afgerekend dienen te worden. Hierover heeft de provincie reeds
vorigjaar contact gehad met de provinciale gemeenten. Wij hebben begrepen
dat de post nog openstaat omdat tussen de provincie en de gemeenten nog geen
overeenstemming is over de wijze van afrekenen.
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Wij adviseren u voor deze post tot een spoedige afwikkeling te komen.
Jaarlijkse bevestiging door de gemeenten van de openstaande posten vinden
wij vereist.

2,9.

Jeugdzorgtaken
overgedragen

zijn met ingang van 2013

Per 1 januari 2015 zijn de jeugdzorgtaken overgedragen aan de gemeenten
(in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg), provincie Flevoland heeft dit
traject in de afgelopen jaren begeleid en zich verantwoordelijk gesteld voor een
goede overdracht. In het kader van dejaarrekening 2014 is door Flevoland een
interne analyse opgesteld van de financiële gevolgen van de overdracht van
deze taken.
Door de jeugdzorginstellingen zijn in de afgelopen jaren reserves opgebouwd
uit de verkregen Rijksbijdrage (dan wel autonome middelen van Flevoland).
Het Rijk heeft bevestigd dat de jeugdzorginstellingen de opgebouwde reserves
mogen houden. Deze afspraak is derhalve ook gemaakt tussen Flevoland en de
jeugdzorginstellingen. Voor dejaarrekening 2014 heeft dit geen gevolgen,
aangezien de opgebouwde reserves in het verleden al als besteding in de
jaarrekeningen van de provincie zijn verantwoord.
Uit de controle blijken verder geen aspecten die dejaarrekening 2014 nog
beïnvloeden.

2..to. Uw jaarverslag
aan het B.BV

en pia^agrafen

vokloen

Als uw accountant dienen we op grond van de wettelijke verplichtingen
ingevolge het Burgerlijk Wetboek - voor zover vrij hiertoe in staat zijn - vast te
stellen of het jaarverslag in overeenstemming is met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Verder dienen wij te
rapporteren - voor zover wij dat kunnen beoordelen - of het jaarverslag
verenigbaar is met de jaarrekening. Op basis van de uitgevoerde
werkzaamheden hebben wij geen tekortkomingen of inconsistenties te melden
op dit gebied
Daarbij komt dat het BBV in 2013 is aangescherpt ten aanzien van de
toelichting op uw paragraaf verbonden partijen en de paragraaf
weerstandsvermogen enrisicobeheersing.Deze toelichtingen zijn van kracht
vanaf het verslaggevingsjaar 2014. Wij hebben beoordeeld of de toelichtingen in
uw jaarrekening voldoen aan de gestelde eisen volgens het BBV.
In de onderstaande tabel gaan wij nader in op een aantal constateringen een
aanbevelingen in uw jaarverslag en daarbij behorende paragrafen.
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De paragraaf verbonden p a r t i j e n
voldoet aan het BBV
Volgens artikel 15 van het BBV bevat
paragraaf betreffende de verbonden partijen
ten minste:
• de visie op verbonden partijen in relatie
tot de realisatie van de doelstellingen die
zijn opgenomen in de begroting;
• de beleidsvoornemens omtrent
verbonden partijen;
• de lijst van verbonden partijen.

In de paragraaf verbonden
partijen wordt transparant
inzicht gegeven per
verbonden partij. Tevens
hebben vrij vastgesteld dat
deze paragraaf voldoet aan
het gestelde in het BBV.

In de lijst van verbonden partijen wordt ten
minste de volgende informatie opgenomen:
• de naam en de vestigingsplaats;
• het openbaar belang dat op deze wijze
behartigd wordt;
• het belang dat de provincie
onderscheidenlijk de gemeente in de
verbonden partij heeft aan het begin en
de verwachte omvang aan het einde van
het begrotingsjaar;
• de verwachte omvang van het eigen
vermogen en het vreemd vermogen van
de verbonden partij aan het begin en aan
het einde van het begrotingsjaar;
• de verwachte omvang van het financiële
resultaat van de verbonden partij in het
begrotingsjaar.
De paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing geeft voldoende
inzicht
Volgens artikel 11 lid 2 bevat de paragraaf
betreffende het weerstandsvermogen en
risicobeheersing ten minste:
• een inventarisatie van de
weerstandscapaciteit
• een inventarisatie van de risico's;
• het beleid omtrent de
weerstandscapaciteit en de risico's.

De paragraaf
weerstandsvermogen en
risicobeheersing geeft
voldoende inzicht. Er wordt
zeer overzichtelijk inzicht
gegeven in de top 10 risico's,
de mogelijke financiële
effecten en de kans dat een
risico zich voordoet. Tevens
wordt voldoende inzicht
gegeven in de
weerstandscapaciteit.
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Deze is overigens voldoende
om gesignaleerde risico's op
te vangen.

2.:ii. WNT is ad.equ.aat toegelicht in de
jaan'ekening
Wij hebben op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) de naleving van de WNT door
provincie Flevoland gecontroleerd. De WNT is van kracht vanaf i januari 2013.
De regelgeving is echter complex. In de loop van 2014 werd duidelijk dat de
normen voor de uitvoering van de WNT niet altijd eenduidig waren. Hieraan is
invulling gegeven door de publicatie van de Beleidsregels toepassing WNT
(26 febmari 2014) en de Regeling bezoldigingscomponenten WNT
(26 febmari 2014).
Bij besluit van de minister van BZK d.d. 12 maart 2014 is besloten dat geen
toezicht zal worden uitgeoefend op de naleving van de
openbaarmakingsverplichting voor niet-topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking. Accountants hoeven op dit onderdeel in 2014 geen controle
uit te voeren.
De WNT-verantwoording van provincie Flevoland is opgenomen in de
toelichting van dejaarrekening. Hierbij is een toelichting opgenomen op de
bezoldiging van de provinciesecretaris en de griffier. Uit onze controle zijn geen
tekortkomingen gebleken.
Wij merken op dat de arbeidsvoorwaarden een bonusregeling kennen die ook
van toepassing is voor uw topfunctionarissen, te weten uw griffier en
provinciesecretaris. Volgens de WNT is een bonusregeling voor
topfunctionarissen niet toegestaan. Wel geldt op dit moment een
overgangsregeling voor de toepassing hiervan. Deze overgangsregeling is vanaf
2017 niet meer van kracht. Daarnaast kan bij het aanstellen van een nieuwe
topfunctionaris geen bonusregeling worden toegekend. Op dit moment zijn de
arbeidsvoorwaarden van de provincie hierin niet passend bij de wet.
Wij geven u in overweging de arbeidsvoorwaarden hierop aan te passen.
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3.1. . .öe interne beheersing
niveau

is van een adequa.€it

Onze bevindingen over uw inteme beheersing hebben vrij weergegeven in onze
management letter gedateerd op 3 december 2014. De interne beheersing is de
basis voor betrouwbare informatievoorziening over de financiële positie. Er zijn
voldoende interne beheersingsmaatregelen in de organisatie aanwezig om voor
de processen die materieel zijn voor dejaarrekening een betrouwbare en
rechtmatige gegevensverwerking te waarborgen. De opzet, bestaan en werking
van de beheersmaatregelen wordt mede bewaakt en getoetst door uw interne
controle medewerker.
Wij zijn van mening dat uw inteme beheersing voldoet voor de vrijze waarop de
provincie op dit moment functioneert. De financiële basis/beheersing is hierbij
blijvend goed te noemen. Flevoland werkt proactief aan het verder ontwikkelen
van de interne beheersing. Een aantal voorbeelden zijn:
• het verder door ontwikkelen van de uitvoering van interne controles,
waarbij meer aandacht is geschonken aan een risicogerichte aanpak.
Daamaast is er meer aandacht voor de inrichting van de tussentijdse
rapportage van de interne controle;
• er wordt actief opvolging gegeven aan door ons geconstateerde
aandachtspunten. Het aantal bevindingen uit de accountantscontrole
neemt hierdoor aanzienlijk af. Door het management en het college vindt
een zichtbare monitoring plaats op de opvolging van aandachtspunten.
Daarnaast worden aandachtspunten tijdig met ons besproken;
• in 2013 is geïnvesteerd omfiscaalin control te komen. Dit heeft er toe
geleid dat uwfiscaleformatie eind 2013 op orde was. Hierdoor is de
organisatie in staatfiscalevraagstukken goed op te pakken met inmiddels
ook aantoonbare resultaten;
• er is blijvende aandacht voor het voorspellend vermogen. De kwaliteit van
ramingen en onderbouvringen hiervan is toegenomen. Tijdens de
managementmeeting is besproken dat het uw doelstelling is om de
informatiewaarde en -behoefte van de staten te bespreken om het aantal
en omvang van eventuele financiële verrassingen naar de toekomst zoveel
als mogelijk te beperken.
Wel bestaan nog een aantal aandachtspunten in de interne beheersing.
Deze hebben wij weergegeven in onze managementietter van 3 december 2014.
In de volgende paragrafen gaan vrij in op een aantal belangrijke ontwikkelingen.

3.2.

Interne controles .Flevolanil luorcfeii meer
risicogerieht
ingestoken

Ten behoeve van onze controlewerkzaamheden maken vrij gebmik van de
interne controles die uitgevoerd worden door Flevoland. De regelgeving
rondom de positionering en functioneren van een Internal Audit Function en
de mate waarin een accountant hierop kan steunen is aangescherpt.
Dit is vormgegeven in Richtlijn ISA 610. Uw interne controlefunctionaris,
die de verbijzonderde interne controles uitvoert, valt onder deze regelgeving.
Vanuit deze aangescherpte richfiijnen voor accountants zijn drie aspecten van
belang voor de afweging of we kunnen steunen op de werkzaamheden van uw
interne controlefunctionaris. Hieronder lichten wij deze toe:
Objectiviteit
De uitkomsten van de door uw interne controlefunctionaris uitgevoerde
werkzaamheden moeten objectief tot stand komen. Alleen dan hebben ze
waarde voor de doorontwikkeling van uw bedrijfsvoering. U waarborgt dit
doordat uw interne controlefunctionaris onafhankelijk is gepositioneerd binnen
de provincie en geen hiërarchische verantwoordelijkheden heeft naar de
afdelingen waarover hij rapporteert.
Desku.ndi.gh.ekl
Daarnaast valt of staat de kwaliteit van uw interne controlefunctie met de
deskundigheid van uw medewerker. Vanuit de aangescherpte richtlijnen dient
de interne controlefunctionaris geheel zelfstandig een controleplan te kunnen
opstellen, selecties te kunnen maken, een inhoudelijke toetsing uit te voeren
alsmede hierover gestmctureerd te rapporteren. Middels trainingen en inteme
coaching dient geborgd te worden dat uw interne controlefunctionaris deze
werkzaamheden met een voldoende mate van deskundigheid kan uitvoeren.
Kwaliteit
Er moet een systeem van kwaliteitsborging zijn dat waarborgt dat de
werkzaamheden op een voldoende niveau worden uitgevoerd. Het stellen yan
kritische vragen, interne toetsing van bijvoorbeeld uw controleplan en
periodiek werkzaamheden reviewen vormen hier een belangrijk onderdeel van.
Ofschoon de werkzaamheden van uw interne controlefunctionaris een zeer
nuttige bijdrage leveren aan de kwaliteit van de processen bij Flevoland, zijn
deze niet geheel in overeenstemming met de aangescherpte Richtiijn ISA 610.
Wij zien de interne controles als een kwalitatief goede monitoring binnen de
diverse processen. De nieuwe richtlijn vereist echter wel dat wij zelfstandig
werkzaamheden dienen uit te voeren.
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Met de directie hebben vrij gesproken over het ambitieniveau van de interne
controles die binnen de organisatie worden uitgevoerd. Hierbij is aangegeven
dat de organisatie niet de ambitie heeft om de interne controles dusdanig vorm
te geven dat deze voldoen aan de voorwaarden volgens Richtiijn 610. Wel vindt
de organisatie het van belang dan de interne controles zich door blijven
ontwikkelen met het doel een oordeel te kunnen vormen over de
rechtmatigheid van diverse stromen binnen de provincie.
Ten aanzien van de doorontwikkeling van de interne controles hebben vrij u
vorigjaar een aantal aanbevelingen gerapporteerd. In 2014 zien vrij dat hier
nader aandacht aan is geschonken. Zo wordt met ingang van 2014 voor ieder
proces een risicomatrix opgesteld waardoor de interne controle meer
risicogericht uitgevoerd kan worden. Daarnaast is in 2014 aandacht besteed aan
het opstellen van een tussentijdse rapportage van de uitkomsten van de interne
controles zodat ook tussentijds meer aan- en bijsturing mogelijk is. Wij hebben
het college meegegeven dat een verdere ontwikkeling kan plaatsvinden door
meer gebmik te maken van systeemcontroles. De organisatie heeft aangegeven
dit in 2015 te integreren in het interne controleplan.

3.3.

IT-bevindingen ^econstateerilf 1ogisctie
ing Mi
toegangsbeveüi
aandachtspi

Tijdens de jaarrekeningcontrole heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking
binnen de provincie Flevoland. Dit onderzoek bestond uit het beoordelen van
de algemene IT-beheersmaatregelen in en rondom Coda. De algemene
rr-beheersmaatregelen vormen het fundament van de geautomatiseerde
gegevensverwerking en vormen daarmee de basis voor een beheerste
IT-omgeving. De algemene IT-beheersmaatregelen zijn daarnaast essentieel
voor het waarborgen van een betrouwbare werking van geautomatiseerde
controlemaatregelen. Het is daarom van groot belang dat de algemene
rr-beheersmaatregelen voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

•

Het toekennen, wijzigen en verwijderen van accounts op zowel het netwerk
als binnen Coda is hierbij meegenomen. Het verwerken van autorisaties is
opgenomen in het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid;
een periodieke controle naar de juistheid en geldigheid van accounts en
autorisaties op het netwerk en binnen applicaties vindt niet (zichtbaar)
plaats. Wij hebben begrepen dat in september 2014 de accounts op zowel
het netwerk als binnen Coda door de adviseur informatieveiligheid zijn
gecontroleerd. De resultaten zijn voorgelegd aan de accountant. Deze
controles worden in maart en september 2015 herhaald. De periodieke
controle op autorisaties wordt in de loop van 2015 gefaciliteerd door de
in- en uitdienstregeling. Het uitvoeren van de controles door de adviseur
informatieveiligheid is opgenomen in het nieuwe
informatiebeveiligingsbeleid.

Bnplernentatie Coda versie-J2 is goed verlopen
De provincie Flevoland heeft Coda versie 12 geïmplementeerd. Dit betreft het
financiële pakket binnen de provincie. Voor de migratie is data geconverteerd
van de oude naar de nieuwe omgeving. Wij hebben vastgesteld dat de conversie
goed is verlopen.
Project.DixjiPlF
De provincie Flevoland heeft eind 2014 het project 'DigiPIP' opgestart voor de
digitalisering van het factuurverwerkingsproces en het digitaal goedkeuren in
de verplichtingenadministratie met behulp van het systeem Coda.
De digitalisering van het inkoop-/ bestelproces zal in een volgend project
worden meegenomen. Het factuurverwerkingsproces is in het kader van het
project door de provincie herzien en opnieuw beschreven. De verwachting is dat
het systeem in de zomer van 2015 in gebmik zal worden genomen. De provincie
laat voorafgaand aan de implementatie een evaluatie door een externe partij
uitvoeren op het nieuwe proces en systeem.

De belangrijkste bevindingen zijn gerelateerd aan logische toegangsbeveiliging
en betreffen:
• de afwezigheid van een formele autorisatieprocedure voor het toekennen,
wijzigen en verwijderen van accounts en autorisaties op het netwerk en
applicaties. In opzet is vastgesteld dat de uitdienstprocedure niet adequaat
verloopt. Wij hebben begrepen dat in november 2014 een in- en
uitdienstregeling is opgeleverd, die in 2015 wordt geïmplementeerd.
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3»4«

^iJ^ geen bevindingen ten aanzien im.n
^fraude en niet naleving van. met- en
regelgeving

De verantwoordelijkheid voor dejaarrekening bemst bij het college van
Gedeputeerde Staten. Uit dien hoofde zijn zij verantwoordelijk voor het
beschermen van het vermogen van de provincie, het voeren van een afdoende
financiële administratie en het in stand houden van een geschikt systeem van
interne beheersing (waaronder procedures voor het waarborgen van de
betrouwbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde systemen en het
voorkomen en opsporen van fraude, overige onregelmatigheden en fouten en
niet-naleving van wet- of regelgeving). Wij hebben onze controle zodanig
ingericht dat vrij een redelijke mate van zekerheid verkrijgen dat de
jaarrekening in zijn geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of fouten.
Onze controle bestond niet uit een uitvoerige controle van transacties zoals
noodzakelijk zou zijn om fouten of fraude die niet hebben geleid tot materiële
afwijkingen in dejaarrekening te kunnen opsporen. Het dient te worden
onderkend dat het controleproces inherente beperkingen kent.
Als gevolg van de aard van fraude, met name wanneer daarbij sprake is van
verhuUing door samenzwering en vervalsing van documenten, is het mogelijk
dat bij een controle die is opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met
algemeen aanvaarde controlestandaarden materiële fraude niet wordt ontdekt.
Hoewel doeltreffende interne beheersingsmaatregelen het risico dat fouten en
fraude zich voordoen of onontdekt blijven, doen afnemen, wordt dit risico
hiermee niet weggenomen. Wij kunnen daarom niet garanderen dat eventuele
fouten of gevallen van fraude ontdekt worden. Gegeven de inherente
beperkingen van het controleproces en het interne beheersingssysteem kan en
mag er niet op vertrouwd worden dat ons onderzoek alle fouten of gevallen van
fraude aan het licht zal brengen.
Tijdens onze controle van dejaarrekening 2014 hebben wij geen aanwijzingen
voor fraude gevonden.

S'S"

^"^^ij hebben voldaan aan cifize
onajliankelijkheidsregels

We hebben onze naleving van de externe standaarden, de wereldvrijde
onafhankelijkheidsstandaarden van PwC en de onafhankelijkheidsregels van
provincie Flevoland voor onze totale dienstverlening in 2014 bewaakt en
bevestigen dat we aan deze onafhankelijkheidsverplichtingen hebben voldaan.
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4.i.

Sigmfi.eante wijzigin.gen in de
Nmierland.se regelgeving inzake

conlToles

We .sluiten ons aan bij de voorgestelde maatregelen uit het rapport
'ln het publiek belang"
Op 25 september 2014 bracht een werkgroep van jonge accountancy
professionals het veelomvattende rapport "In het publiek belang" uit, met
daarin concrete voorstellen om de kwalfteit en onafhankelijkheid van wettelijke
controles te verbeteren. Deze voorstellen zijn door de polftiek en binnen de
sector goed ontvangen.
De minister van Financiën heeft aangekondigd dat in 2015 een breed pakket
aan maatregelen zal worden voorgelegd om de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta) en, indien van toepassing, andere wet- en
regelgeving aan te passen. Deze vrijzigingen zullen bepaalde voorstellen vanuft
het hierboven genoemde rapport alsmede de aangenomen EU audft reform
voorstellen effecturen en zijn naar verwachting de volgende:
•
accountantsorganisaties met een OOB-licentie moeten een
onafhankelijke raad van commissarissen instellen op het niveau van de
Nederlandse holding van de netwerkorganisatie, waarin
accountantsorganisaties intemationaal samenwerken;
•
de zogenoemde (mede-)beleidsbepalers van accountantsorganisaties
zullen onderworpen worden aan een geschiktheidstoets, die zal worden
uitgevoerd door de AFM;
•
de AFM krijgt toestemming om de resultaten van inspecties naar de
kwaliteit van uitgevoerde wettelijke controles te delen met (de personen
belast met governance bij) de respectievelijke controle-cliënten;
•
accountantsorganisaties worden wettelijk verplicht om adequate
maatregelen te treffen om de bevindingen van de AFM te adresseren/te
herstellen;
•
de aanbeveling om de Nederlandse definitie van OOB's uit te breiden en
de consequenties daarvan zullen worden onderzocht.
De invloed van deze vrijzigingen op onze relatie met provincie Flevoland
worden hieronder nader toegelicht.
Andere maatregelen zullen door de sector zelf geïmplementeerd worden.
Wij omarmen de voorstellen en hebben onszelf gecommitteerd om ze zo vroeg
mogelijk te implementeren.
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De belangrijkste aanbevelingen, die - wanneer ze door PwC zijn overgenomen
- onze controle-relatie met provincie Flevoland zullen beïnvloeden, zijn:
•
een verplichte uitgebreide controleverklaring (die ingaat op de
belangrijkste aandachtsgebieden in de uitgevoerde controle, de gekozen
controlebenadering, de uitgevoerde controlewerkzaamheden en de
daarbij toegepaste materialiteit) en een verplichte actieve opstelling van
de accountant richting de Staten;
O
uitbreiding van de accountantsverklaring en een splitsing van de
controleverklaring met betrekking tot dejaarrekening en een verklaring
bij het jaarverslag;
»
meer uitgebreide rapportage ten aanzien van frauderisico's en
continuïteit aan de personen belast met governance;
•
de accountant mag alleen een controleopdracht aanvaarden of ingaan' op
een verzoek om een voorstel uit te brengen voor de controle, als deze
rechtstreeks wordt ontvangen van het toezichthoudende orgaan
(Staten/rekeningcommissie);
In lijn met de voorstellen zal de grens met betrekking tot de verplichte
wettelijke controle worden verhoogd en de minister van Financiën zal evalueren
of Nederlandse definitie van Organisaties van Openbaar Belang (OOB's) dient
te worden uitgebreid met ondernemingen of organisaties met een bepaalde
omvang die (deels) met publieke middelen zijn gefinancierd. Voorbeelden die
worden genoemd zijn gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties,
gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen.

4,2.

ïnventa.ri.seer tijdig uw
ve.nnootseha.psbekistin.gposi.ti.e

De huidige Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) heeft ter zake
van de positie van overheidslichamen al tientallen jaren geen echte vrijziging
meer ondergaan. De Europese Commissie (EC) heeft Nederland verzocht de
ongelijkheid tussen overheid en bedrijfsleven op te heffen.
In grote lijnen schrijven de Europese regels voor, dat indien activiteiten zowel
door overheidslichamen als door private partijen (kunnen) worden verricht er
geen sprake mag zijn van ongeoorloofde (fiscale) staatssteun. Grosso modo is
daarvan sprake als de overheidslichamen niet worden belast met
vennootschapsbelasting en de private partijen wel. Anders gezegd: tussen hen
moet sprake zijn van een fiscaal 'Level Playing Field'.
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Van een dergelijkefiscalegelijkheid is volgens de EC nu in Nederland
onvoldoende sprake. Daarom heeft de EC op 2 mei 2013 geoordeeld, dat
Nederland passende maatregelen moet treffen om de bestaande regels zodanig
aan te passen dat wel sprake is van een Level Playing Field.
Op Prinsjesdag, 17 september 2014, is het definitieve wetsvoorstel
gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het wetgevende proces is beoogd razend
snel plaats te vinden. Het wetsvoorstel is op 18 december 2014 door
de Tweede Kamer aangenomen. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de
behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in volle gang.
De wet zal dan per 1 januari 2016 in werking treden.
Welke impaet kan liet wetsvoorstel hel>ben?
De wijziging raakt publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de Staat (meer
precies de departementen), gemeenten, provincies, waterschappen,
gemeenschappelijke regelingen, ZBO's, maar ook private rechtspersonen
waarin zij deelnemen of anderszins (bijvoorbeeld bestuurlijk) mee gelieerd zijn
Naar nu in het algemeen wordt verwacht zal er forse impact kunnen optreden
ten aanzien van (onder andere):
• grond- en vastgoedbedrijven;
• dienstverlening buiten de eigen kring;
• allerlei samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld op het gebied van ICT;
• financieringsactiviteiten.

Wat kunt u nii doeii?
Vele partijen zijn nu echt gestart met opleidingen en inventarisaties om zo Vpb
kennis op te bouwen en grip te krijgen op de mogelijke impact voor onder
andere begrotingen en plannen. Een bijzonder punt van aandacht vormt de
identificatie en allocatie van de voor de Vpb in aanmerking te nemen
opbrengsten en kosten als ook waar relevant het opstellen van een
openingsbalans. Tot slot is het ook van belang tijdig bewustzijn te creëren
binnen uw organisatie en na te denken over vragen als wie verantwoordelijk is
voor wat en wat de eventuele veranderingen zijn ten aan zien van de inteme
organisatie en processen.
Kortom het 'Vpb dossier' is nu echt en zal heel snel realiteit worden. Het eigen
Vpb-dossier is altijd maatwerk.
De echte impact bij u is altijd sterk afhankelijk van de feiten en
omstandigheden, maar ook van de mogelijkheden en de bereidheid om te
heroriënteren (op activiteiten) en te herstmctureren.
Wij hebben begrepen dat binnen de provincie veel aandacht is voor dit dossier,
waarbij u wordt ondersteund door een externe partij. Eind 2014 is een
stappenplan opgesteld waarvan de inventarisatiefase en impactanalyse
inmiddels op hoofdlijnen gereed zijn.

Vrijstelling en
Hoewel het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke vrijstellingen zoals
de interne-, de overheidstaak- en de samenwerldngsverbandvrijstelling zullen,
ook als die vrijstelhngen van toepassing zijn, de administratie- en compliance
verplichtingen fors toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de vrijze
waarop deze vrijstellingen nu zijn vormgegeven.
Op 18 december 2014 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen
waarmee een aanvullende vrijstelling wordt opgenomen. Als gevolg van dit
amendement kunnen activiteiten die op basis van een
dienstverleningsovereenkomst worden verricht aan een ander
overheidslichaam worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de
betreffende activiteiten bij de afnemer van deze dienst onder de
overheidstaakvrijstelling zouden vallen, als de activiteiten door het afnemende
overheidslichaam zelf zouden worden verricht.
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Single infoimation

Single midit

(SiSa)

Wij hebben in onze controle specifieke werkzaamheden verricht om een oordeel
te kunnen geven over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële
verantwoordingsinformatie in de bijlage inzake SiSa bij dejaarrekening 2014
van provincie Flevoland. Onze werkzaamheden varieerden van het beoordelen
van de interne beheersing tot het uitvoeren van detailcontroles. In de bijlage bij
dejaarrekening zijn twee typen indicatoren opgenomen:
•
indicatoren (bedragen en andere kwantitatieve gegevens,
veelal prestatie-indicatoren), die van invloed zijn op de financiële
vaststelling;
•
indicatoren, zonder invloed op de financiële vaststelling.
Voor de eerste indicator geldt dat er een relatie is tussen dejaarrekening en de
bijlage. Wij hebben op deze indicatoren een reguliere rechtmatigheidscontrole
uitgevoerd en indien specifiek gevraagd, is de deugdelijke totstandkoming van
de indicator beoordeeld. De tweede indicator heeft normaliter geen directe
relatie met de provincie jaarrekening. Deze indicatoren zijn noodzakelijk voor
het departementale jaarverslag. Bij deze indicatoren hebben wij alleen de
deugdelijke totstandkoming van de indicator beoordeeld en dus niet de
rechtmatigheid vastgesteld.

rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere
jaarrekening.
In dft rapport van bevindingen hebben vrij per specifieke uitkering fouten en
onzekerheden, boven een vastgestelde financiële grens, opgenomen voor zover
deze niet door de provincie zijn gecorrigeerd. De financiële grens is afhankelijk
gesteld van de omvangsbasis van de regeling. De omvangsbasis wordt
gebaseerd op de gevraagde indicator. Bij een gevraagde indicator van
"bestedingen gedurende het jaar' wordt de omvangsbasis bijvoorbeeld gevormd
door de bestedingen in de regeling. De financiële grens is per specifieke
uitkering:
•
€ 12.500 indien de omvangsbasis kleiner dan of gelijk is aan € 125.000;
•
10% indien de omvangsbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of
gelijk is aan € 1.000.000;
•
€ 125.000 indien de omvangsbasis groter is dan € 1.000.000.
De rapporteringstolerantie heeft geen consequenties voor de omvang en aard
van de controle van specifieke uitkeringen. Het gaat alleen om het rapporteren
van de waargenomen fouten en onzekerheden voortkomende uit de
accountantscontrole.
Op basis van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2014, uitgegeven
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
rapporteren wij door middel van onderstaande voorgeschreven tabel de
geconstateerde fouten of onzekerheden per regeling.

Voor de bevindingen uit onze controle gelden op grond van het
Besluit accountantscontrole decentrale overheden ('BADO') zwaardere

En

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL)

N.v.t.

€0

N.v.t.

E27

Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer

N.v.t.

€0

N.v.t.

F3

Verzameluitkering ËL&Ï

N.v.t.

€0

N.v.t.

N.v.t.

Co

N.v.t.

N.v.t.

€0

N.v.t.

^
H8

PwC

1 Subsidieregeling sterktes in de regio
I (Pieken in de delta)
l Doeluitkering Jeugdzorg
\ (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
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Oimrzicht van geeorrigeerde
1

v€irscMllen

Oiiischriiviiig

|

JaaiTcïcciniiigpost

PrograinHiarekeiiiiig
Debet;
Credit
€'ooo

€'000
1
2

1 Voorziening pensioen/uitkeringen GS was te laag
gewaardeerd
Reclassificatie vordering/schuld Interreg IV
1

1

Effect, op h«t rckcïiingresiiltaat na bestemming

| Voorzieningen
Overiopende
1 activa/overlopende passiva

1

1033

O

Ealans
I}ebet
Credit

j

€'ooo

1

€O
' 1-033
OG

O

„—
O

O

O

O

:t.o:r3

(621)

^

O
O

1
1

621 j

d

Alle controleverschillen zgn aecorrigeerd ln de defrnilieve versie vcm. dejaarrekerdng 2014
Alle door ons geconstateerde controleverschillen zijn inmiddels door het college gecorrigeerd en dus verwerkt in de definitieve versie van dejaarrekening.
De bovenstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

PwC
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