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Dit accountantsverslag hebben wij met uw auditcomniissie op 3 juni 2013 besproken.

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders van de Gemeente Albrandswaard. In overe
met uw opdracht hebben wij hebben de jaarrekening 2012 gecontroleerd.

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekj aar 2012. Daarin zijn onze
belangrijkste controlebevindingen samengevat. Voorts treft u een analyse aan van de
ontwikkelingen in uw vermogen en resultaat.
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Wij hebben een viertal fouten geconstateerd in uw jaarrekening. Uw gemeente heeft ervoor gekozen deze
fouten niet te corrigeren in deze jaarrekening. Gesaldeerd bedraagt de omvang van de gevonden fouten voor
getrouwheid € 14.000 en voor rechtmatigheid € 327.000. het verschil tussen getrouwheid en rechtniatigheid
wordt veroorzaakt doordat voor rechtmatigheid fouten absoluut moeten worden genomen.

Uw gemeente heeft in 2012 voor € 2,7 miljoen reserves grondexploitatie ingesteld om tegenvallers in de
grondexploitaties te kunnen opvangen.

De grondexploitatie calculaties zijn geactualiseerd en waar nodig zijn de voorzieningen aangepast. Door
middel van een extern onderzoek is inzicht verkregen in de BV/CV Essendael.

Tijdens de ultvoerlng van de oorspronkehjke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel
belang in de ieikwijdte voorgedaan Wij achten de reikwijdte van onze controle vooi 2012 voldoende voot de
doelstelling van onze contiole

Met de opdrachtbevestiging van 5 november 2012 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de
jaariekening 2012 De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbvestiging en het tudit
plan voor 2012 Er is gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een
heperking in de reikwijdte van onze controle

Wij hebben onze contolewerkzaamheden ‘ifgcrond en op lOjuni 2013 hebben wij een goedkeurende
controleverklaring bij dejaairekening 2012 verstrekt
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Voor onze specifieke bevindingen en overige aanbevelingen verwijzen wij u naar de managementletter.

De bevindingen, voortvloeiend uit de interirn-controle, zijn vastgelegd in onze managementletter
d.d. 30januari 2013.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in december 2012 een interim-controle uitgevoerd.
Deze interim-controle is prirnair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de
betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.

De schuldpositie van uw gemeente is stahiel gebleven in 2012.

Uw gemeente heeft in 2012 een positief resultaat voor bestemming van € 1,6 miljoen gerealiseerd (geraamd
898.000 negatief) en een positief resultaat na bestemming van € I miljoen (raming nihil).

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in de toelichting par. 5.3 bij de
jaarrekening 2012. In 2012 hebben zich ten opzichte van 2011 geen wijzigingen van rnaterieel belang
voorgedaan in toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten
en lasten en/of de financiële positie van de gerneente.

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de
financiële positie en de baten en lasten van de gemeente. Daarnaast vereisen zij van bet college van
burgemeester en wethouders het toepassen van oordeelsvorrning ten aanzien van moeilijke, subjectieve en
complexe posities, die vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van
zaken inherent onzeker zijn.
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Professionele oordeelsvorming
accountant

-

€ 1 .811 .877

€ 603.959

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op
de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onathankelijkheid.

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar dochterondernemingen of de
member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve dochterondernemingen en de
gemeente, die naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze
onafhankelijkheid.

Bijlage B bevat een nadere uiteenzetting van onze onafhankelijkheid.

•

•

•

GeIdentificeerde, niergecorrigeerde fouten verminderen de lasten met € 14.000 en het eigen vermogen met
€ 14.000. Het college van burgemeester en wethouders heeft geconcludeerd dat de totale impact van de niet
gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, niet materieel is binnen de context van de jaarrekening
als geheel. Wij kunnen instemmen met het standpunt van het college. Voor een nadere uiteenzetting van de
niet-ecomgeerde fouten wordt verwezen naar bijiage Ai.

Onzekerheden

Fouten

3% van het totaal van de lasten

Onzekerheden
-

1% van hot totaal van de lasten

Fouten

Goedkeuringstolernnties

De materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle was € 603.959 (2011: € 594.000), zoals
uiteengezet in onze controleplanning. Deze materialiteit sluit aan op het door de gerneenteraad vastgestelde
controleprotocol.
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In uw gemeente is het Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) ontwikkeld. Het MPO verschaft inzicht in de
verwachte resultaten van de niet in exploitatie genomen gronden en de grondexploitaties en de daarmee sameithangende
risico’s. Dit MPO wordt ook tussentijds hijgesteld. Door middel van het MPO ontstaat een integraal beeld van de
grondexploitatie in uw gemeente en de mate waarin de resultaten en risico’s kunnen worden afgedekt in de reserves. In 2012
zijn een viertal reserves gevorrnd gerelateerd aan de grondposities van totaal € 2,7 miljoen. Met het instellen van deze reserve
worden de risico’s met betrekking tot de grondexploitatie zichtbaar geinaakt in het eigen vermogen.

Dc Gemeente Albrandswaard heeft ultimo 2012 nog voor circa € 13 miljoen aan verkopen bouwgrond in exploitatie te
realiseren. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de plannen Overhoeken III, Binnenland en Centrum Poortugaal. Dit maakt u
redelijk gevoelig voor de huidige marktontwikkelingen. Het nog te realiseren bedrag is het bedrag waarover u risico loopt.
Met de te realiseren opbrengsten moeten de uitgaven immers worden terugverdiend en eventueel ingerekende winsten worden
gerealiseerd. Op basis van actualisatie van de grondexploitatieberekeningen zijn in uwjaarrekening 2012 de voorzieningen
voor verwachte verliezen op grondexploitaties voor een bedrag van € 348.000 afgenomen. Deze afname wordt in helangrijke
mate verklaard door de realisatie van plan Centrum Ontwikkeling Rhoon AH.

In uw gemeente is intern berekend wat de invloed van de economische crisis kan zijn op de uitkomsten van de
grondexploitatie. Met deze berekeningen kan ook worden beoordeeld of het onderhanden werk in dejaarrekening 2012 op
een juiste wijze is gewaardeerd en of er mogelijk een verliesvoorziening moet worden getroffen.

De twee voornaamste negatieve effecten op de grondexploitatie zijn uitstel van projecten en dalende vastgoedprijzen. Door de
vertragingen lopen de rentekosten van gemeenten op. Het duurt immers langer voordat investeringen in grond tot inkomsten
leiden. Vaak worden grondverkopen pas ‘hard’ als een projectontwikkelaar het rnerendeel (60-70%) van zijn woningen of
kantoorruimtes heeft verkocht en die verkopen staglieren momenteel in veel geval len.

De economische crisis heeft in veel gevallen een grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke) grondexploitaties.
Gemeenten kunnen hierdoor gezamenlijk honderden miljoenen euro’s aan grondinkomsten mislopen. Veel gerneenten hebben
inmiddels, mede met het oog op de jaarcijfers, de grondexploitatie opnieuw laten doorrekenen. Dat heeft in veel gevallen
effect op de gemeentebegroting. Daar komt bij dat een lagere bouwproductie ook leidt tot minder inkomsten tLit onroerend
zaakbelasting en bouwleges en dat apparaatskosten die normaal door de grondexploitatie worden afgedekt en nu als extra last
op de reguliere begroting gaan drukken.

Waardering en resultaten grondexploitaties

Significante risico’ s
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De voorraad gronden is in vergelijking met 2012 toegenomen met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2012
minder inkomsten zijn gegenereerd dan er uitgaven zijn gedaan.
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Post in de jaarrekening
(x € 1.000)

De grondexploitaties nemen bij uw gemeente een belangrijke plaats in. De ontwikkeling van de meest relevante posten
betreffende de grondexploitatie geven wij hierna weer:

Significante risico’ s
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Overhoeken III € 0,51 miljoen (0,59 miljoen in MPO 2013)
Binnenland € 0,64 miljoen (0,26 miljoen in MPO 2013)

Dc laatst vastgesteldejaarrekening van de BV/CV betreft het boekjaar 2011. De accountant van Essendael heeft aangegeven
de controle 2012 niet te kunnen afronden wegens het onthreken van een recent vastgestelde grondexploitatie. Wij kunnen
daarom voor de controle van de waardering van deze deelneming niet steunen op de gecontroleerde jaarrekening van de
deelneming. Uw gemeente heeft naar aanleiding van het ontbreken van inzicht in Essendael een derde partij opdracht gegeven
onderzoek te doen naar de grondexploitatie van Essendael.

Uw gerneente participeert voor 50% in de BV/CV Essendael. Het aandelenkapitaal in deze BV/CV is voor € 105.000
opgenomen onder de financiële vaste activa. Verder heeft uw gemeente nog gronden in bezit waarvoor de BV/CV een
afnameverplichtirig heeft. Deze gronden hebben een boekwaarde van € 5,2 miljoen en zijn opgenomen onder de voorraad
gronden niet in exploitatie (NIEGG). Dc BV/CV Essendael heeft een onvoorwaardelijke afnameverplichting voor deze
gronden. Dc RVC van Essendael heeft in 2012 een rekenrente vastgesteld voor onderlinge verrekeningen tussen Bouwfonds
en de gemeente met de RVC. Op grond van dit besluit wordt jaarlijks rente toegerekend aan de af te nemen gronden.

NIEGG Essendael:

Op uw uitdrukkelijk verzoek hebben wij tijdens de interim controle deskundigen van Deloitte Real Estate toegevoegd aan het
controleteam. In de managementletter 2012 hebben wij versiag gedaan van de uitkomsten en aanbevelingen ten aanzien van
de grondexploitaties. Wij hebben bij de uitvoering van dejaarrekeningcontrole kennis genomen van het MPO 2013 en de
bijhorende actuele grondexploitaties. Hierbij hebben wij nadrukkelijk beoordeeld of de aanbevelingen in de managementletter
ten aanzien van de grondexploitaties zijn opgevolgd. Wij hebben vastgesteld dat in het MPO 2013 opvolging is gegeven aan
de adviezen uit onze managementletter.

•
•

Accountantsverslag 2012
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Achtergrond

NIEGG Centrum Rhoon Restgebied € 1,96 miljoen (1,96 miljoen in MPO 2013)
Centrum Rhoon AH € 2,16 miljoen (2,18 miljoen in MPO 2013)
Centrum Poortugaal € 0,66 miljoen (0,71 miljoen in MPO 2013)

Voor de volgende plannen zijn positieve planuitkomsten geraamd met de volgende netto contante waarde:

•
•
•

Voor de volgende grondexploitaties is in de jaarrekening een voorziening opgenomen in verband met een gecalculeerd verlies
op deze grondexploitaties. Het betreft:

Significante risico’ s
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De onderzochte grondexploitatie 201 1 (niet vastgesteld) sluit op een positief saldo van € 0,8 miljoen voordelig NCW
2011. De onderzoekers ramen een hoger positief resultaat te weten € 2,1 miljoen NCW 2012. Dc hogere NCW wordt
veroorzaakt door volgens de onderzoekers te hoge kostenramingen en een te lage boekwaarde van de opbrengsten.
Dc onderzoekers stellen dat de prijzen moeten worden gehanteerd conform de (met de CPI geIndexeerde) minimale
grondprijzen uit de Ontwikkelovereenkomst. Dit betekent echter per saldo geen lagere grondprijzen. index is dan I ,5%.
Dc boekwaarde per 31-12-2011 is € 1,5 miljoen voordel ig (Essendael heeft meer inkomsten dan uitgaven gerealiseerd).
Advies orn duidelijkheid te verkrijgen tussen de gerneente en Essendael over de inbrengwaarde van de gronden en
gemaakte plankostenfrente die op basis van de Ontwikkelovereenkomst ingehracht dienen te worden.
Dc nog te maken kosten bedragen inclusief indexering € 16,9 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten inclusief
indexering bedragen € 19,9 miljoen. De planperiode loopt tot en met 2021.

Accountantsverslag 2012
Gemeente Albrandswaard

Gelet op bet positieve jaarrekeningsaldo van Essendael en de geraarnde positieve uitkomsten van de grondexploitatie uit het
recent uitgevoerde onderzoek zien wij geen aanleiding om de waardering van de deelneming Essendael ad. € 105.000 bij te
stellen. Wel adviseren wij uw gemeente om rekening te houden met bet risico op een lagere waardering gelet op de risico’s
rondom grondexploitaties. Verder adviseren wij uw gelneente om aan te dringen op bet opstellen van ecu actuele
grondexploitatie door de BV/CV en het opleveren van de jaarrekening 2012 om zo actueel inzicht te verkrijgen in deze
deelneming.

Het tweede risico betreft de grondpositie van uw gemeente van € 5,2 miljoen. Het risico bestaat dat Essendael deze gronden
niet kan of wil afnemen, danwel dat de inbrengwaarde van deze gronden in Essendael lager is dan de boekwaarde. Uw
gemeente beeft een besluit van de RvC van Essendael aangeleverd waaruit blijkt dat er een verrekenrente is vastgesteld voor
diverse verrekeningen tussen Bouwfonds, de gerneente en de CV Essendael. De boekwaarde per m2 bedraagt momenteel
ongeveer € 234. Door uw medewerkers is verklaard dat dit bouwrijpe grond betreft met bestemming woningbouw.

Uw gemeente loopt ten aanzien van Essendael een tweetal risico’s. Ten eerste bestaat het risico dat het project Essendael niet
met een positief resultaat kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de geraarnde opbrengsten lager uitvallen als gevoig
van de crisis op de woningrnarkt. Dc waardering van de aandelen Essendael ad. € 105.000 moet dan worden bijgesteld. Het
maximale risico voor uw gerneente bedraagt € 105.000. Door uw geineente is verklaard dat er geen garantstellingen of
leningen zijn verstrekt aan Essendael waarmee het risico in deze deelneming in beginsel beperkt is tot de inbrengwaarde van
de aandelen.

•

•
•

•

•

Uit dit onderzoek is het volgende gebleken:

Significante risico’ s
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Dit betreft de ontwikkeling van gronden die eigendorn zijn of waren van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Iisselrnonde
(OMMIJ). Uw gemeente heeft een afnarneverplichting voor de gronden van de OMMY wat ook is vermeld onder de niet in
de balans opgenomen verplichtingen. Dc planopzet is de ontwikkeling van een hippische- of andere recreatieve voorziening,
in combinatie met de vestigingsplaats voor een kleinschalig(e) hotel, congrescelitrum en/of horecavoorziening. Uit de
vastgestelde grondexploitatie blijkt vooraisnog een positief plansaldo.

Ontwikkeiing 6ha Portland/Binnenland

In dejaarrekenirig 2012 is de centrumontwikkeling Rhoon opgeslitst in Centrurn Ontwikkeling Rhoon AH (BW € 1,2
miljoen) en Restgebied (BW € I ,8 rniljoen). In dit plan is rekening gehouden met zeer beperkte nog te realiseren opbrengsten.
Op basis van de meest recent vastgestelde grondexploitatie is ccii voorziening getroffen van € 2,2 miljoen. Daarnaast is een
voorziening getroffen voor het restgebied van € 2 miljoen. Dc hoekwaarde en de geraamde nog te maken kosten zijn hiermee
volledig herzien.

Centrum Ontwikkeling Rhoon

Voor de centrumontwikkeling in Poortugaal is op basis van de meest recent vastgesteLde grondexploitatie een voorziening
getroffen van € 646.000. In het nog vast te stellen MPO 2013 komt het verwachte negatieve resultaat op NCW uit op €
711.000. In de jaarrekening 2012 is met dit verslechterde resultaat nog geen rekening gehouden. In dit plan worden 30
appartementen, 8 woningen en 790m2 cornmerciele voorzieningen ontwikkeld. Voor de 30 appartementen is in het MPO
2013 uitgegaan van sociale woningbouw omdat de vraag naar sociale woningbouw heter is dan commerciële woninghouw.

Centrum Poortugaal

Het plan Overhoeken III betreft de Iaatste fase van het plan Overhoeken. Er moeten nog 2 kantorenkavels, 2 hedrijvenkavels
en 6 woonwerkkavels worden verkocht. Dc geraamde planuitkomsten bedragen € 0,5 miljoen positief op NCW. Het risico in
dit plan betreft met name de afzet van de woon-werkkavels. Door uw gemeente wordt ondermeer gekeken naar een
verruiming van het bestemmingsplan om de afzetkansen te verbeteren. Gelet op de positieve geraamde planuitkomsten is het
niet noodzakelijk om ccii voorziening te treffen voor dit plan.

Overhoeken III

De grondpositie Essendael van uw gemeente ad. € 5,2 miljoen achten wij toereikend onderbouwd op basis van de
afnameverplichting van Essendael en de door de RvC van Essendael vastgestelde rentepercentage voor onderlinge
verrekeningen. Wij adviseren uw gemeente om duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van de inhrengwaarde en de datum van
overdracht met Essendael.

Significante risico’ s
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:

Boekwaarde Voorraad gronden niet in exploitatie in relatie tot de marktwaarde;
Gehanteerde uitgangspunten voor de opbrengstramingen; en de
Totstandkoming van de kostencalculaties, rondom de resterende, nog te maken kosten.

Wij hebben vastgesteld dat de kwaliteit van de exploitatieprognoses toereikend is voor de controle van de waardering van het
onderhanden werk. Voor alle plannen zijn actuele grondexploitaties beschikbaar. Dc actuele ontwikkelingen gedurende het
jaar zijn door middel van besluitvormirig van de Raad via het MPO verwerkt in de exploitatieprognoses bij de jaarrekening.
Met het inmiddels opgestelde, maar nog niet vastgestelde MPO 2013 is nog geen rekening gehouden in de jaarrekening 2012.
Het verschil met de in de jaarrekening opgenomen voorzieningen van € 84.000 hebben wij opgenomen in de foutenevaluatie.

1.
2.
3.

Ten behoeve van dejaarrekeningcontrole 2012 hebben wij de waarde van de ‘Voorraad gronden niet in exptoitatie’ en de
geactualiseerde exploitatieprognoses van de bouwgrondexploitaties beoordeeld. Hierhij hebben wij specifieke aandacht
besteed aan de:

Gemeente Albrandswaard
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Reactie Deloitte

Dit betreft een klein plan in samenwerking met de woningbouwvereniging Poortugaal. Gelet op de aanwezige
realisatieovereenkomst met de woningbouwvereniging zijn de risico’s in dit plan beperkt te noemen.

WISH Albrandswaardsedijk 43

Er zijn in opdracht van uw gemeente onderzoeken gedaan naar de behoefte aan een hippische functie in uw gemeente en te
hanteren prijzen voor een hotelvoorziening. De geraamde opbrengsten in het plan zijn mede op deze onderzoeken gebaseerd.
Momenteel wordt gewerkt aan rnarktbenadering om te komen tot concrete invuHing van dit plan. Het daadwerkelijk realiseren
van de geraamde ophrengsten is het belangrijkste risico in dit plan. In de risicoparagraaf is voor € 500.000 rekening gehouden
met tegenvallende opbrengsten voor dit plan.

Significante risico’ s
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Overige significante zaken

Op grond van bet Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de
fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2012 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit
middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn.

In het kader van de totstandkoming van de SiSa-bijiage merken wij flog het volgende op. Bij de recente review van de
Accountantsdienst Rijk (ADR) van de accountantscontrole van de SiSa-bijlagen 2011 (de zogenaamde single review 2012)
hebben wij gemerkt dat zij (zeer) kritisch zijn op de kwaliteit van de aangeleverde SiSa-bijiagen door de genleenten en de
hierop uitgevoerde accountantscontroles. Gezien de zeer kritische houding van de ADR op de kwaliteit van de SiSa-hijlagen
is het een compliment aan Deloitte dat de ADR bij alle door Deloitte gecontroleerde gemeenten (en provincies) tot een
positief oordeel is gekomen. Dat is ook goed voor de gemeenten en provincies. U wordt immers niet geconfronteerd met
aanvullende (veelal) lastige vragen of zelfs het achteraf terugbetalen van rijksgelden.

De procedure die uw gemeente moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet wezenlijk gewijzigd.
Uw gemeente dient in een vast, voorgeschreven strarnien een zevental docurnenten aan het CBS te leveren. De SiSa-bijiage
die opgenomen is in de jaarrekening wordt opgesteld door de gemeente. Wij hebben de SiSa-bij lage gecontroleerd op basis
van de door u opgemaakte SiSa-bijiage en de iota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2012. Hierbij stellen wij de
juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij willen benadrukken dat u als gemeente zeif verantwoordelijk bent voor
de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijiage. Indien een ‘0’ is ingevuld zijn wij
bij uw organisatie nagegaan of deze ‘0’ terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd.
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n. V. t.

n.v.t.

n V .t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Besluit bij standsverlening
zelfstandigen 2004
Wet participaticbudget
Brcde doeki itkering Centra voor
Jeugd en Gezin.

G3

G5

1-1 10

Accountantsverslag 2012
Gemeente Albrandswaarci

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(3ebundelde uitkering op grond van
artikel 69 WWB

G2

n.Vj.

n.v.t.

n.v.t.

n.V.t.

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

n.v.t.

G1C
I en
2

V. t.

Toelichting
foutlonzekerheid

n.v.t.

n

Financiële omvang in
euro’s

Subsidieregeling sanering
verkeers] awaai

Fout of
onzekerheid

E3

Specifieke uitkering

Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd:
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In totaal heeft uw gemeente € 63,3 miljoen aan lasten hegroot (na wijziging), tegenover € 60.4 miljoen werkelijke lasten. Dit
is in totaal ccii ondeiTealisatie van € 2,9 miljoen (4,6%). Aan baten had uw gemeente een bedrag van € 61,6 mi1oen begroot,
iver € 61,4 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat bet orn een lagere realisatie aan baten van € 0,2 niiljoen (-0,3%).

In bet controleprotocol 2009-2013 zijn door uw raad nadere regels gesteld ten aanzien van het hegrotingscriteriurn. Hierin is
onder meer hepaald dat overschrijdingen als gevoig van doorhelastingen vaii uren en kapitaalslasten als rechtmatig moeten
worden heschouwd omdat ervan uit wordt gegaan dat dit slechts leidt tot verschuiving tussen de programma’s.

Daarnaast moet de accountant in bet versiag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de
jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt
omdat extra ophrengsten daarvoor de ruirnte bieden terw iji deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra
opbrengsten, en waarbij de raad nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn
onrechtrnatig.

Het begrotingscriteriuni is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2012 van de commissie BBV.
Hierin is vastgesteld dat bet overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, niaar niet in alle gevallen hoe.ft te worden
meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan steilen wanneer kostenoverschrijdingen
die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (I), kostenoverschrijdingen passend binnen bet beleid (2) en
kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat
de gemeenteraad geen nader beleid stelt, geldt bet uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet
worden betrokken bij de beslissing of al dan niet ecu goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven.

Dc toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op anikel 189. 190 en 191 van de Gerneentewet en
moeten door de gemeenteraad zeif nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en
via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en bewaking
moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting hlijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad. zodat deze tijdig (binnen bet begrotingsjaar) een besluit kan
nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen
heeft bet risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het hudgetrecht van de gemeenteraad.

Rechtmatigheid
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Zoals reeds vermeld in de managementletter hebben wij wel een formele rechtmatigheidsfout vastgesteld ten aanzien vaii een
contract inzake inhuur derden door het team ICT met een contractwaarde boven de EU-aanhestedingsgrens. lnhuur van
personeel wordt aangemerkt als een zogeheten 2b dienst. Voor dergelijke diensten is ccii Iichter aanbestedingsregirne van
toepassing. Deze opdrachten hoeven niet EU aanbesteed te worden. Wel is er de verplichting om binnen een vastgestelde
termijn melding te doen bij de Europese Commissie naar aanleiding van de opdrachtverstrekking indien de opdrachtwaarde
uitkomt hoven de EU aanbestedingsgrens. Ons is niet gebleken dat deze melding heeft plaatsgevonden. Gelet op de
opdrachtwaarde van deze inhuuropdracht en het feit dat dit een 2b dienst betreft merken wij deze aanhestedingsfout aan aLs
een formele rechtmatigheidsfout. Dit betekend dat deze fout niet rneeweegt in ons oordeel, maar dat wij wel verplicht zijn
deze formele fout te vermelden in ons accountantsverslag.

Uit de interne controle rechtmatigheid zijn geen te rapporteren onrechtmaigheden gebleken. Dc in 2011 geconstateerde
onrechtmatigheid ten aanzien van EU aanbesteding met betrekking tot een contract inzake het beheerplan drukriolering is in
2012 ongedaan gemaakt door onthinding van dit contract.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de Iastenoverschrijdingen per programma exclusief
doorbelastingen. Op diverse programma’s zijn hegrotingsoverschrijdingen op de lasten te constateren. In paragraaf 5.8 van de
jaarstukken is een analyse opgenomen en hieruit blijkt dat er geen sprake is van overschrijdingen die wij moeten meewegen
in de oordeelsvorming. Wij hebben kennis genomen van deze analyse en kunnen ons vinden in deze analyse.
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Onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn verplichtingen en vorderingen op de belastingdienst opgenomen
met betrekking tot het btw compensatiefonds (bcf). De belastingdienst heeft uw gemeente een naheffing inzake de bcf
opgelegd van € 619.000. Uw gemeente heeft tegen een dccl van deze aanslagen bezwaar aangetekend. Verder heeft uw
gemeente diverse andere hezwaren en suppletieaangiften inzake bcf ingediend bij de helastingdienst. Per saldo is uw
gemeente van oordeel dat de gemeente nog € 46.000 te vorderen heeft van de belastingdienst. Aangezien er nog geen sprake
is van definitief vastgestelde aanslagen of toegekende bezwaren loopt uw gemeente het risico dat de definitieve vaststelling
door de belastingdienst ongunstiger uitvalt dan nu ingeschat door uw gerneente.

Dc sorn van bovenstaande fouten bedraagt voor getrouwheidsfouten € 14.000. Voor rechtrnatigheid moeten deze fouten als
absolute waarde worden meegenornen en bedraagt de foutomvang € 327.000. Dc ornvang van de geconstateerde fouten blijft
onder de materialit
ci van 1% en heeftdaar&mgeeeyooronordeel._______

Door uw gemeente is voor € 72.335 aan investeringsuitgaven verantwoord op het krediet Gymzaa1 Poortugaal
Vaickestein’. Uit onze controle is gebleken dat deze uitgaven betrekking hebben op een verkennende planstudie en nog
niet kwalificeren als investeringsuitgaven zoals gedefinieerd in bet BBV. Wij merken deze geactiveerde uitgaven daarom
aan als een fout in de jaarrekening 2012.
2. Onder de financiële vaste activa zijn startersieningen opgenomen die via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVN) zijn uitgeleend aan starters op de woningmarkt. Uit de saldo opgave van SVN per 31-122012 blijkt dat het saldo van deze leningen € 325.405 bedraagt. terwiji uw gemeente een saldo van € 260,694 heeft
verantwoord. Wij merken het verschil tussen de saldo opgave en de jaarrekening aan als een fout van € 64.711.
3. In de jaarrekening is een rekening courant opgenomen met het zwembad. Volgens de jaarrekening van de gerneente moet
het zwembad nog €221 .750 ontvangen van de gemeente. Uk de opgave van het zwernbad blijkt echter dat het saldo
€1 16.000 moet zijn. Wij merken het verschil van € 106.000 aan als een fout in dejaarrekening.
4. Zoals reeds hiervoor vermeld zijn de uitkomsten van het MPO 2013 niet verwerkt in de jaarrekening 2012. Op grond van
het MPO 2013 moeten de voorzieningen worden verhoogd met een bedrag van € 84.000.

1.
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Overige controlebevindingen
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Analyse vermogen en resultaat
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De reserves van uw gemeente zijn in 2012 met een bedrag van € I ,6 miljoen toegenornen. Dit komt overeen met het resultaat
voor bestemming van € 1,6miljoen voordelig.

Stand per 31 december

Totaal

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening

boekjaar

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens

Stand van de reserves per 1 januari

Ontwikkeling elgen vermogen

lii bet hiernavolgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schernatisch weergegeven (x € 1.000):

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het resultaat vóOr bestemming
bedraagt € 1,6 rniljoen voordelig. Per saldo is tussentijds reeds € 0,6 miljoen in de reserves gestort, zodat het uiteindelijke nog
te bestemmen jaarresultaat € 1 miljoen voordelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de
balans.

In het BBV wordt een duidelijk onderscheid gernaakt tussen resultaatbepaling en resuitaatbestemming. Alle baten en lasten
dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden
gemuteerd.
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Wij hebben ter vergelijking het gerealiseerde resultaat afgezet tegen de rarning voor wijziging (primair) en raming na
wijziging:
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De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2012 36% van het balanstotaal (2011: 33% van het balanstotaal). In de paragraaf
weerstandsverrnogen zijn de algemene reserve, de reserve WWB en de reserves met betrekking tot grondexploitaties gerekend
tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Ultimo 2012 bedraagt het saldo van deze reserves € 12,5 miljoen. Dc benodigde
weerstandscapaciteit is door uw gemeente bepaald op €4 miljoen en de ratio weerstandsvermogen is daarmee door uw
gemeente op uitstekend bepaald.
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Genormaliseerd
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Het positieve exploitatieresultaat 2012 is mede ontstaan na een aantal incidentele baten en lasten. Het “genormaliseerde”
exploitatieresultaat 2012 (resultaat exciusief incidentele baten en lasten) hebben wij hierna op hoofdlijnen berekend. Voor een
meer uitgebreide analyse van het resultaat verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening en het, overeenkornstig
de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV opgenornen, overzicht van incidentele baten en lasten dat is
opgenomen in deze toelichting.

Analyse vermogen en resultaat

26

63%

€ 50

€ 2.357

Netto schuld /
exploitatie

Schuld-evolutie

Netto schuld per
inwoner
n.v.t.

150%

80%

Kritische
norm

-

€1 .521

€1 .695

€ 1.443

€ 3
€ 252

€174

€245

€ 1.440

-

78%

63%

64%

67%

71%
94%

2012

2011

2010

77%

65%

2009

Albrandswaard

Schuld-evolutie: de toe of afname van de netto schuld per inwoner.

Dit kengetal geeft een indicatie van het aandeel van de rentelasten van de schulden in de totale exploitatie.

Exploitatie: inkomsten exciusief inzet reserves.

Netto schuld: som van het vreemd vermogen minus de kortlopende vorderingen en uitzettingen, liquide middelen,
overlopende activa en langlopende uitzettingen.

Dit kengetal drukt uit in hoeverre het totale bezit van de gemeente op de balans is belast met schulden.

Debt ratio: Vreemd vermogenlTotaal vermogen

60%

Debt Ratio

Landelijk
Gem iddeld
(peiljaar
2010)

De ontwikkeling van de schuldpositie van de gemeente Albrandswaard hebben in beeld gebracht. Dc uitkomsten zijn als volgt:
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Zichtbaar is dat er sprake is van een stabiele schuldpositie. De netto schuld/exploitatie was in 2011 incidenteel laag
door de verkoop van de CAT.

De laatste twee kengetallen geven een beeld van de schuld per inwoner van de gemeente.

Netto schuld per inwoner: de som van de netto schuld gedeeld door het aantal inwoners per balansdatum.
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Interne heheers ing

Onze bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn vastgelegd in een gedetailleerde managementletter,
d d 30 januari 2013 (kenmerk 130072/ta15501) Voor onze adviespunten verwijzen wij u verder naar onze
managementletter.

Als onderdeel van de j aarrekeningcontrole hebben wij in het naj aar van 2012 een interim-controle uitgevoerd. Deze
interim-controle is in belangrijke mate gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van
administratieve organisatie en de inteme beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de
betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.
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Een scherper beeld van het meest waarschijnlijke scenario voor de afwikkeling van (fraude)risico’s als component van uw
weerstandsvermogen.
Verhoogd risicobewustzijn binnen alle lagen van de organisatie.
Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering (prioriteit leggen bij de belangrijkste onderwerpen).
Betere koppeling tussen beleid en bedrijfsvoering.
Versterken van de inteme en externe verantwoording.

Samenvattend is er binnen uw gemeente voldoende aandacht voor risico-inventarisatie, maar het risicomanagement kan meer
explicietwordeningebed en worden gestructureerdinuwganisatie.

•
•
•
•

•

Het toepassen van een adequaat systeem van risicornanagement biedt de volgende voordelen:

U kunt invulling geven aan risicoanalyse en risicomanagement door op basis van de doelstellingen ult het raads- en
collegeprogramma en de programmabegroting na te laten gaan welke gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op het bereiken
van uw doelen in de planperiode en welke (fraude)risico’s deze gebeurtenissen met zich brengen. Met deze inventarisatie kan
een zogenoemde risicokaart worden opgesteld, waarbij wordt aangegeven wat de kans is dat een (fraude)risico zich voordoet
en wat de mogelijke (flnanciële) impact is van het (fraude)risico. Deze risicokaart vormt dan de basis voor het bepalen van de
noodzakelijke beheersingsrnaatregelen en de informatievoorziening (bijvoorbeeld via de voorjaars- en najaarsnota) om de
(fraude)risico’s te hewaken.

De verantwoordelijkheid om te komen tot een gemeentebrede en integrale analyse en verantwoording van de (fraude)risico’s
ligt primair bij het college. Binnen uw gemeente is geen geIntegreerd systeem van (fraude) risico-identificatie, -analyse,
-beheersing en het afleggen van verantwoording hierover aanwezig. Uw belangrijkste(fraude) risico’s worden wel in beeld
gebracht bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening (risicoparagraaf). In de tussentijdse rapportages wordt echter
niet gestructureerd gerapporteerd over de follow-up van de (fraude)risico’s (welke maatregelen zijn genomen om de (fraude)
risico’s te beheersen c.q. wat zijn de effecten van de (fraude)risico’s op het beleid van de gerneente).

Risicomanagement
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De kwaiiteit van de accountantscontrole en
controleregelgeving

Dc kwaliteit van onze accountantscontroles wordt beoordeeld door middel van praktijkbeoordelingen binnen onze eigen
organisatie, rnaar zeker ook door toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Rijksoverheid. In reactie op
de bevindingen naar aanleiding van deze beoordelingen en als onderdeel van ons streven naar continue verbetering, stellen
wij alles in het werk om onze prestaties te verbeteren en consistent een kwalitatief hoogwaardige accountantscontrole te
leveren. Het meest recente controlerapport van de AFM dateert van 12 december 2012 en richt zich op de
accountantscontroles van woningbouwcorporaties door de Big 4 accountantsorganisaties. Dc AFM concludeert dat de
accountantsorganisaties over het geheel genomen bun aandacht voor de kwaliteit van de accountantscontrole in deze sector
hebben vergroot. Twee van de vier accountantsorganisaties, waaronder Deloitte, hebben tijdig ingespeeld op de
ontwikkelingen en hebben a! voor de controles van dejaalTekeningen 2010 hun risico-anafyse en kwaliteitswaarborgen
aangescherpt, nog vóOrdat in 2012 het openbare debat rond woningbouwcorporaties ontstond. Ons transparantierapport bevat
een nadere uiteenzetting van onze initiatieven en controleresultaten in deze sector.

Externe beoordellngen

Wij hebben ditjaar het initiatief genomen om een constructieve dialoog met onze stakeholders aan te gaan over bun
verwachtingen ten aanzien van onze openbare rol en de kwaliteit van de accountantscontrole, met inbegrip van de
communicatie over onze controle. Dit heeft geleid tot inspirerende en constructieve inzichten van investeerders, leden van
auditcommittees, regelgevers en politici. Ons jaarlijkse transparantierapport, in te zien via www.deloitte.nl, biedt meer
uiteenzettingen over de belangrijkste aspecten van onze benadering ten aanzien van de kwaliteit van de accountantscontrole
op basis van de uitkomst van deze dialoog. Ons transparantierapport gaat in op onze kwaliteitsbewakingsprogramma’s, de
ontwikkeling van onze mensen, externe onderzoeken van toezichthouders, ethiek en naleving van wet en regelgeving, en bet
monitoren van de prestaties van onze partners. Daarnaast omvat dit versiag ook gedetaiHeerde financiële en andere
informatie.

-

Dit komt ook duidelijk naar voren in alle fasen van de uitvoering van onze controleopdrachten, van clientacceptatie, bet
verrichten van de accountantscontrole, tot aan de communicatie met het auditcomrnittee c.q. toezichthoudend orgaan.
Continue verbetering, zo erkennen wij, vergt een continu leerproces een erkenning die blijkt uit ons vaktechnische
ontwikkelingsprograrnma. Wij verzorgen trainingen en opleidingen op het gebied van vaktechniek, regelgeving,
beroepsethiek en onathankelijkheid.

Ons voortdurende streven naar een kwalitatief hoogwaardige accountantscontrole omvat het hele spectrum van die kwaliteit:
de beleidsprincipes en gedragslijnen; hoe wij onze rol en de kwaliteit van onze accountantscontroles definieren; de filosofie
en de doelstelling van de accountant; de specifieke capaciteiten, de tools, methodes, en de normen die wij toepassen bij de
uitvoering van accountantscontroies; en het beheren van onze praktijk.

De kwaliteit van de accountantscontrole
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Overige onderwerpen

Er zijn geen meningsverschillen met het college geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle.
Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het college en de medewerkers van de Gemeente
Albrandswaard de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Met ingang van I maart 2006 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienhijke mate uit
publieke middelen worden gefinancierd beloningen openbaar dienen te maken, voor zover deze het gemiddeld belastbaar loon
(inclusief werkgeverslasten) per jaar van ministers te boven gaan. Voor 2012 ligt deze grens op € 194.000 (2011: € 193.000).
1n 2012 is voor geen van de medewerkers het belastbaar loon hoger dan het grensbedrag.

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Meningsverschil met

Openbaarmaking

Naleving van wet- en
regelgeving overig
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topinkomens
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management of
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controle

Wij hebben van het college een ondertekende schriftelijke bevestiging bij dejaarrekening ontvangen.

Bevestigingen van
het college
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Als onderdeel van onze controle en de gevoerde fraudediscussie hebben wij het college verzocht inzicht te geven in de eigen
inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van fraude, in de aard,
omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het college daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover
met het management, het personeel en met de gemeenteraad.

Bovendien hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die crop waren gericht om het risico van het “omzeilen” van de
interne beheersingsmaatregelen door het college te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op
memoriaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties.

Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting, hebben wij een ftaudediscussie gevoerd binnen het controleteam
en met het college van de Gemeente Albrandswaard, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden
van rnateriële onjuistheden als gevoig van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen daarbij. Van het college
hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit moeten communiceren met, afhankelijk van de
aard van de fraude, de direct leidinggevende, het college van burgemeester en wethouders en, in sommige gevallen (fraude in
de top van de organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden ondernomen, de gemeenteraad.

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een professioneelkritische houding
verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude in dejaarrekening. Ter invulling van deze
professioneel-kritische houding maakt de accountant een inschatting van de frauderisico’s, vorrnt hij zich een beeld van de
maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes van materieel belang te
voorkornen en beziet hij of deze maatregelen effectief zijn.

Inleiding

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op
het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuIteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als
geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook siechts die onderdelen die wij onderzocht
hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen.. Uit de door oiis
uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.
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Hoewel wij een professionee1kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in dejaarrekening, merken wij op
dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tij dens de uitvoering van onze controle van de
jaarrekening 2012 hebben wij geen aanwijzingen_verkregen dater sprake is geweest van fraude.

Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude

De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor gemeenten en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkeLs of
gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitsi op de
huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing, adviseren wij het proces van periodieke
frauderisicoanalyses een vast onderdeel te laten uitrnaken van het interne controlesysteem dat erop is gericht hedrijfsrisico’s
te onderkennen, bet belang en de waarschijnhijkheid daarvan in te schatten inschatten en het daarop toespitsen van de interne
beheersing.”

Tijdens deze gesprekken heeft het college aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s en voorbeelden gegeven van de
manier waarop zij deze beheerst. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het maken en/of periodiek actual iseren van gerichte
frauderisicoanalyses geen zichtbaar onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving. Uw gemeente loopt hiermee het
risico dat de inteme beheersing kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven.

Overige onderwerpen

37

AccountantsVer&ag 2012
Gemeente AlbrandsWaard

Bijiagen

Rechtmatigheid

327.000

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten

Rechtmatigheid

Aard van de onzekerheden

Accountantsverslag 2012
Gemeente Albrandswaard

327.000

Totaal rechtmatigheidsfouten

Overige rechtmatigheidsfouten

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financleel
effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)

effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/fido)

Extra foutieve financiëte beheershandelingen zonder direct financleel

Subtotaal

(Sub)totaal getrouwheidsfouten

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode

Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N .v.t.

Aard van de fouten

De volgende niet-gecorrigeerde fouten zijn gedurende onze werkzaamheden vastgesteld:

Niet-gecorrigeerde fouten

Bijiage A: Niet-gecorrigeerde fouten

Getrouwheid

14.000

14.000

Getrouwheid
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Wij hebben van het college een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het college bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als
in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het college heeft tevens hevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde fouten.

Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid

Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financleel
effect vanuit interne regels (gedoogbeleid)

Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financleel
effect vanuit externe regels (EU-staatssteun)

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid

(Sub)totaal onzekerheden in de controle getrouwheid

Onzekerheid rechtmatigheid is per saldo
getrouwheid

Onzekerheid rechtmatigheid betreft tevens getrouwheid
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Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de Gemeente Albrandswaard in 2012 voldoende is gewaarborgd.
Een overzicht van de aanvullende dienstverlening hebben wij hieronder opgenomen.

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenornen in de Nadere Voorschriften
inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant’ (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen.
Dc naleving van de NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Bevestiging onafhankelijkheid

Bijiage B: Onathankelijkheid

Gemeente Albrandswaard
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Optioneel: Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de procesrisico’s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/1B) zijn getroffen. Het product
van deze fase van de controle is een managementletter met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing (zie paragraaf Interne
beheersing).

Onze risicoanalyse en de daarop gehaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op dejaarrekening zeif, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter
dat systeern functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat er betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne
beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt
daarom voor een belangrijk dccl a! in de tweede helfi van het boekjaar plaats.

Interim-controle

Onze controle start met bet maken van een analyse van de risico’s waar u als gerneente mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlljke actie van ons
controletearn en vertegenwoordigers van uw gemeente en maakt dccl uit van ons pre-auditgesprek. Het dod hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw
organisatie en uw orngeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat
hierbij primair om de externe risico’s en de risico’s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico’s op afwijkingen van materieel belang in
de jaarrekening als gevoig van fraude of fouten.

Gezamenlijke risicoanalyse als basis

Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen ult drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en de jaaTekeningcontrole.

Dc doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverkiaring bij de jaarrekening van de Gemeente Albrandswaard. In dit accountantsverslag geven wij een
toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle.

Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gerneente en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uwjaarrekening worden elk jaar de onderlinge
afspraken formeel bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 5 november 2012 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze
opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2012.

De opdracht die u ons heeft verstrekt

Bijiage C: Reikwijdte van de controle 2012

Gemeente Albrandswaard
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Onze controleverkiaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de Gemeente Albrandswaard.

Scope van de opdracht
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Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverkiaring bij de jaarrekening en een versiag van bevindingen. In het versiag van bevindingen worden materiële
fouten en onzekerheden gerapporteerd en worden overige bij zonderheden die van belang zij n voor de behandel ing van de j aarrekening aan uw gemeenteraad gerapporteerd
(zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Bij dejaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een
getrouw beeld geeft en of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in het controleprotocol 2012. Ook stellen wij vast
dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke
onjuistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2012

Jaarrekeningcontrole
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Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeern van interne behersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke
opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.

Dc in dit versiag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht
behoeven. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van
alle bedrijfsrisico’s of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit versiag is verstrekt in de context van onze
controleverkiaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden verstrekt in onze controleverkiaring.

Dit versiag is alleen bestemd voor de leden van de gerneenteraad en het college van hurgemeester en wethouders van de Gemeente Albrandswaard en mag niet in zijn
geheel of gedeeltelijk aan derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelij ke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordel ij kheid aan een derde partij
geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan
wie dit verslag getoond of in zijn handen komt op ons.
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