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Aanpassing stukken jaarrekening

Aanleiding
Voor de raadsvergadering van 7 juli staan de jaarstukken 2021 geagendeerd. Op 14 juni
heeft de accountant het concept accountantsverslag toegelicht in de auditcommissie. Op
dat moment waren er nog een aantal open eindjes in de controle. Die zijn nu afgerond,
waarmee we de goedkeurende verklaring kunnen verstrekken. Wel leiden de laatste
werkzaamheden nog tot kleine aanpassingen in het accountantsverslag en in een bijlage
bij de jaarstukken. De strekking van de verklaring blijft goedkeurend. Financieel gezien
leidt het nog tot een meevaller van € 85k, die we meenemen bij de jaarrekening 2022.
We lichten hieronder de aanpassingen in de stukken toe.
Gevolgen accountantsverslag
In de berekening van het terug te betalen voorschot aan het rijk op de TOZO-regeling
heeft de accountant een fout geconstateerd. We moeten € 85.000 minder terugbetalen,
dan nu opgenomen in de jaarrekening 2021. We nemen dit mee bij de jaarrekening 2022
en de accountant benoemt dit als fout in het accountantsverslag.
Gevolgen jaarrekening 2021
In de SiSa bijlage, op pagina 188, hebben we op aangeven van de accountant het bedrag
in de kolom cumulatieve cofinanciering aangepast van de regeling Stimulering
verkeersmaatregelen 2020-2021. Hier stond een onjuist bedrag opgenomen. Dit heeft
verder geen doorwerking in de rest van de jaarrekening, zoals het gepresenteerde
eindresultaat.
Gevolgen boekwerk Reserves en Voorzieningen
In het boekwerk Reserves en voorzieningen hebben we op pagina 7 en 8 het
totaaloverzicht aangepast. In de eerder verzonden versie werden hier abusievelijk de
dotaties en onttrekkingen uit de jaren 2019 – 2020 gepresenteerd. Hier vindt u nu de
dotaties en onttrekkingen uit 2021.
In Ibabs hebben we de stukken aangepast. Gezien de minimale wijzigingen passen we dit
niet meer aan in de papieren versies die zijn verstrekt.

