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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2013. Daarin zijn onze 
belangrijkste controlebevindingen samengevat. Voorts treft u een analyse aan van de 
ontwikkelingen in uw vermogen en resultaat. 

De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemee 
ter en wethouders van de gemeente Albrandswaard. In overeenstemming met uw 
opdracht hebben wij hebben de jaarrekening 2013 gecontroleerd. Bij deze jaarrekeni 
hebben wij op 23 juni 2014 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. 

De uitkomsten van de controle hebben wij reeds met u besproken. 

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidings
kring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor de gemeenteraad en 

HSOg«Qhtend, ) 

Deloitte AècowMants B.V. 

i R.MJ. van Vugt RA 

:: Colleg^ign_burgefnéester en wethouders 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 
2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven In het handelsregister van de Kamer v?" "oophandel te Rotterdam onder 
nummer 24362853. 
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Managementsamenvatting 

Status van de 
controle 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden afgerond en een goedkeurende verklaring verstrekt op 23 juni 2014. n.v.t. 

Reikwijdte van de 
controle 

Belangrijke 
bevindingen ten 
aanzien van 
significante risico's 

Belangrijke 
bevindingen ten 
aanzien van overige 
significante zaken 

Met de opdrachtbevestiging van 12 december 2013 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 
2013. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging en het auditplan voor 2013. Er is 
gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze 
controle. 

Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de 
reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2013 voldoende voor de doelstelling van onze 
controle. 

Pagina 32 

De waardering en resultaten van de grondexploitaties komen als gevolg van de economische crisis onder druk te staan, 
in het verslagjaar 2013 heeft de gemeente de voorziening grondexploitatie moeten verhogen naar € 4,8 miljoen. 

Gezien deze situatie adviseren wij u de frequentie van het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen in het licht 
van de economische omstandigheden, waar nodig, te verhogen en de resultaatverwachtingen van de grondexploitaties 
met extra aandacht te blijven monitoren. Daarnaast adviseren wij u bij een stagnatie in geraamde opbrengsten dit gelijk 
door te vertalen naar de economische consequenties die dit op uw grondposities heeft. 

Pagina 9 

SjSa 

Met betrekking tot de controle van de SiSa bijlage hebben wij geen bevindingen.  

Rechtmatigheid 

Tijdens de controle hebben wij een aantal bevindingen geconstateerd die van invloed zijn op ons rechtmatigheidsoordeel. 
Het totaal van deze bevindingen bedraagt 127.000 euro. Daarnaast hebben wij een totale bevinding van € 168.000 die 
niet van invloed is op ons rechtmatigheidsoordeel. 

Pagina 13 
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Managementsamenvatting 

Significante 
verslaggevings-
g rondslagen 

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hien/an zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële 
positie en de baten en lasten van de gemeente. Daarnaast vereisen zij van het college van burgemeester en wethouders 
het toepassen van oordeelsvorming 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. 

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeente zijn uiteengezet in paragraaf 5.1 in de jaarrekening 2013. 
In de jaarrekening 2013 hebben zich ten opzichte van 2012 geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in de 
toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten en lasten en/of de 
financiële positie van de gemeente. 

n.v.t 

Analyse vermogen 
resultaat 

Per 31 december 2013 is het eigen vermogen van de gemeente Albrandswaard met circa € 2,4 miljoen afgenomen. 
Tevens is de schuldpositie toegenomen. 

Pagina 17 

Interne beheersing Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in december 2013 een interim-controle uitgevoerd. Deze interim
controle is primair 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 bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn vastgelegd in onze management-letter d.d. 6 februari 2014. 
Uit de management-letter komt naar voren dat uw aandachtsgebieden vooral liggen op het terrein van: 

• Inkoop en aanbesteding. 

Pagina 21 

Geïdentificeerde 
fouten en 
tekortkomingen in 
toelichtingen 

De materialiteit bij planning en uitvoering van onze controle was € 560.000 (2012: € 600.000, zoals uiteengezet in onze 
controleplanning. Deze materialiteit sluit aan op het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. 

Goedkeuringstoleranties 

Fouten 
Onzekerheden 

1% van het totaal van de lasten 

3% van het totaal van de lasten 

€ 559.954 

€ 1.679.861 

n.v.t. 
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Managementsamenvatting 

Rapporteringstoleranties 

Fouten 

Onzekeitieden 
Oordeelsvorming accountant 

Oordeelsvorming accountant 

De jaarrekening 2013 bevat geen niet-gecorrigeerde fouten en onzekerheden. 

Onafhankelijkheid Deloitte Accountants B.V. is 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 onafhankelijkheid. 

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de 
member firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondememingen 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. 

Pagina 31 
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Significante risico's 
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Waardering en resultaten grondexploitaties 

evindingen De economische crisis heeft in veel gevallen (nog steeds) een grote invloed op de resultaten van (gemeentelijke) grondexploitaties. Gemeenten kunnen 
hierdoor gezamenlijk miljarden euro's aan grondbezit moeten afwaarderen. Veel gemeenten 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 uit onroerend zaakbelasting en bouwleges en dat apparaatskosten, die de grondexploitatie normaal afdekt, nu als extra last op de 
reguliere begroting gaan drukken. 

De twee voornaamste negatieve effecten op de grondexploitatie zijn uitstel van projecten en dalende vastgoedprijzen. Door de vertragingen lopen de rente
kosten van gemeenten op. Het duurt immers langer voordat investeringen in grond tot inkomsten leiden. Vaak zijn grondverkopen pas 'hard' als een project
ontwikkelaar het merendeel (60-70%) van zijn woningen of kantoorruimtes heeft verkocht en die verkopen stagneren momenteel in veel gevallen. 

In uw gemeente is intern berekend wat de invloed van de economische crisis kan zijn op de uitkomsten van de grondexploitatie. Met deze berekeningen 
heeft uw gemeente ook beoordeeld of het onderhanden werk in de jaarrekening 2013 op een juiste wijze is gewaardeerd en of uw gemeente mogelijk een 
verliesvoorziening moet treffen. 

Bouwgronden in exploitatie 

De Gemeente Albrandswaard heeft ultimo 2013 nog voor circa € 18 miljoen aan verkopen te realiseren. Dit maakt u redelijk gevoelig voor de huidige markt
ontwikkelingen. Hel 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 is in uw jaarrekening 
2013 voor een bedrag van € 4 miljoen aan voorzieningen voor verwachte verliezen op grondexploitaties verwerkt. 

De complexen die dit betreffen, zijn: 

• Overboeken III 
• Centrum Poortugaai 
• Centrum Rhoon AH 
• Polder Albrandswaard 
• Ontwikkeling Klepperwei/Zwaluwlaan 1 
• Wish Albrandswaardsedijk 43 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans. 
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Hierbij geven wij u het volgende overzicht: 

Alle bedragen x € 1.000 

-

Totaal 

Gerealiseerd 

• i l u l E l l i : 

23.028 11.126 11.901 9.840 18.001 (3.740) 

De uitkomsten van deze berekeningen zijn inmiddels vertaald naar de (meenaren)begroting van uw gemeente. 

Wij adviseren u de frequentie van het actualiseren van de grondexploitatieberekeningen in het licht van de economische omstandigheden, waar nodig, te 
verhogen en de resultaatverwachtingen van de grondexploitaties met extra aandacht te blijven monitoren. Verder adviseren wij u de gevolgen van een 
stagnerende voortgang in de grondexploitaties doorlopend te vertalen naar verwachte consequenties voor de (meerjaren)begroting om tegenvallers zo snel 
mogelijk inzichtelijk te krijgen, zodat er snelle besluitvorming over correctieve of compenserende maatregelen kan plaatsvinden. 

Niet in exploitatie genomen gronden 

Per 31 december 2013 heeft de gemeente Albrandswaard zeven complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Dit zijn: 

Alle bedrag 

— 

ï n v j E T i l i w S n 

Restauratie boeros 
Totaal 6.756.893 

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

Post in de jaarrekening 
(x € 1 miljoen) 

Voorraad gronden (exclusief voorziening) 

Reserve grondexploitatie 

Voorzieningen grondexploitatie 

12.311 

9.100 

3.662 

17.520 

9.100 

5.080 

17.703 

9.100 

5.108 

19.110 

2.689 

4.761 

19.430 

1.557 

4.788 

De voorraad gronden is in vergelijking met 2012 iets toegenomen. De oorzaak hiervan is dat er in 2013 minder inkomsten zijn gegenereerd dan er uitgaven 
zijn gedaan. 

Accountantsverslag 2013 
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Overige significante zaken 
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Single Information Single audit 

^oces 
totstandkor 
SiSa-bijlage 

De procedure die uw gemeente moet naleven bi] de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemeente dient in 
een vast, voorgeschreven stramien een zevental documenten aan het CBS te leveren. De SiSa-bijlage die opgenomen is in de jaarrekening is opge
steld door de gemeente. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen 
accountantscontrole SiSa 2013. Hierbij stellen wij de juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij willen benadrukken dat u als gemeente 
zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. Indien een '0' is ingevuld 
zijn wij bij uw organisatie nagegaan of deze '0' terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd. 

In het kader van de totstandkoming van de SiSa-bijlage merken wij nog het volgende op. Bij de meest recente review van de Audit Dienst Rijk (ADR) 
van de accountantscontrole van de SiSa-bijlagen 2012 (de zogenoemde single review 2013) hebben wij gemerkt dat zij kritisch zijn op de kwaliteit 
van de aangeleverde SiSa-bijlagen door de gemeenten en de hierop uitgevoerde accountantscontroles. 

Fouten en 
onzekerheden 
SiSa-bijlage 

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden 
van de specifieke uitkeringen die in 2013 in het kader van SiSa zijn verantwoord. Wij doen dit met een tabel, die wij ook moeten opnemen als er 
geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn. Per regeling is hierin aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn 
geconstateerd: 

Nr. | Specifieke uitkering 

E3 

G1 

G1A 

G2 

G3 

G5 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (jnclusiefbestrijding spoorweglawaai) 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB gemeente 2013 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 

Wet Participaticbudget (WPB)_gemeente 2013 

Totaal 

Fout of 
onzekerheid 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Financiële 
omvang 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Toelichting 
fout 
/onzekerheid 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
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Rechtmatigheid 

Bevindingen De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189,190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf 
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 blijven en dat belangrijke wijzi
gingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. 
Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan de gemeenteraad van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt 
gemaakt op het budgetrecht van de gemeenteraad. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kademota 2013 van het Platform Rechtmatigheid. De belangrijkste inhoudelijke aanpassing 
betreft de vaststelling dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accoun
tantsoordeel. Essentieel is dat de raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het 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 het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de 
accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. 

Daarnaast moet de accountant in het verslag 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 opbrengsten daarvoor de ruimte bieden terwijl 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 onrechtmatig. 

In totaal heeft uw gemeente € 50,6 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover € 56 miljoen werkelijke lasten. Dit is in totaal een overrealisatie van 
€ 5,4 miljoen (9,6%). Aan baten had uw gemeente een bedrag van € 50,6 miljoen begroot, tegenover € 55,9 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat het om 
een hogere realisatie aan baten van € 5,3 miljoen (9,5%). 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. Op diverse programma's (inclusief 
algemene inkomsten en uitgaven) zijn begrotingsoverschrijdingen op de lasten te constateren. Deze zijn in te delen in de onderstaande categorieën, zoals 
genoemd in Kademota 2013 van de commissie BBV. 

Lastenoverschrijding 
programma (x € 1.000) 

Programma 1 (totaal € 83) 
Veiligheid 

Programma 2 (totaal € 1.306) 
Burgers en bestuur 

Programma 4 (totaal 3.914) 
Ruimtelijke Ordening en Wonen 

Begrotingsafwijking 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid. Deze worden 
overigens grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde (hogere) opbrengsten. 

Kostenoverschrijdingen die hoofdzakelijk betrekking hebben op uitgaven 
grondexploitaties. Deze worden overigens 
gecompenseerd door direct gerelateerde (hogere) opbrengsten. 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand beleid. Overschrijdingen 
hebben grotendeels te maken met de grondexploitatie. Deze worden overigens 
grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde (hogere) opbrengsten. 

Onrecht
matig, telt 
niet mee 

Onrecht
matig, telt 
wel mee 
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Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de toelichting op de programmarekening, waarin een analyse 
van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2013 is opgenomen. 
Begrotingsonrechtmatigheden 

De volgende bevindingen tellen mee in ons oordeel: 

School Portland: 

In de 2e tussenrapportage 2013 is reeds gemeld dat de overschrijding € 322.000 gemeld. De totale overschrijding is uitgekomen op € 384.000. Uw organisa
tie heeft een verdere overschrijding mondeling aangekondigd zonder deze te kwantificeren. Derhalve nemen wij een onrechtmatigheid van € 62.000 mee in 
ons oordeel. 

Aanbestedingen: 

Zoals reeds in de management-letter aangekondigd is er een aanbestedingsfout geconstateerd met betrekking tot een reinigingscontract. Wij hebben dit 
contract samen met uw organisatie beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een 2a en 2b component is dit contract. Na beoordeling 
van de gemaakte kosten komen wij tot de conclusie dat wij van de geconstateerde € 165.000 van dit contract € 65.000 als 2a diensten moeten aanmerken 
en hierom meenemen in ons rechtmatigheidsoordeel. De overige lasten van dit contract staan hieronder gekwantificeerd als onrechtmatig, maar die niet 
meetellen in ons oordeel. 

De totale rechtmatigheidsfout die meetelt in ons oordeel komt hiermee op € 127.000. 

De volgende bevindingen tellen niet mee in ons oordeel: 
Zoals reeds vermeld in de management-letter hebben wij twee formele rechtmatigheidsfouten vastgesteld ten aanzien van een contract inzake inhuur derden 
door het team ICT en inhuur medewerkers afvaldienst met een contractwaarde boven de EU-aanbestedingsgrens. Inhuur van personeel wordt aangemerkt 
als een zogeheten 2b dienst. Voor dergelijke diensten is een lichter aanbestedingsregime van toepassing. Deze opdrachten hoeven niet EU aanbesteed te 
worden. Wei is er de verplichting om binnen een vastgestelde termijn melding te doen bij de Europese Commissie naar aanleiding van de opdrachtverstrek
king 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 aanbestedingsfout aan als een formele rechtmatigheids-
fout. Dit betekend dat deze fout niet meeweegt in ons oordeel, maar dat wij wel verplicht zijn deze formele fout te vermelden in ons accountantsverslag. 

Inhuur ICT medewerker € 68.000 

Inhuur medewerkers afvaldienst € 100.000 

€ 168.000 

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de toelichting op de programmarekening, waarin een analyse 
van begroting^fwJikingen en begrotingsrechtmatigheid 2013 is opgenomen. 
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Analyse vermogen en resultaat 

Vermogen en resultaat 

Beschrijving Het BBV kent een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepaiing en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programma
rekening te lopen. De gemeente mag geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen muteren. 

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het resultaat vóór bestemming bedraagt € 2,4 
miljoen nadelig. Per saldo is tussentijds reeds € 2,3 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresul
taat € 135 duizend nadelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. 

In het hierna volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000): 

Ontwikkeling eigen vermogen 

Stand van de reserves per 1 januari 

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar 

Nog te bestemmen resultaat bij jaarrekening 

Totaal (= resultaat vóór bestemming) 

Stand per 31 december 

20.928 

4.183 

-15 

4.168 

25.096 

25.096 

597 

1.010 

1.607 

26.704 

26.704 

2.293 

-135 

-/- 2.429 

24.275 

De reserves van uw gemeente zijn in 2013 met een bedrag van € 2,4 miljoen afgenomen. Dit komt overeen met het resultaat voor bestem
ming van€ 2,4 miljoen nadelig. 

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2013 circa 32% van het balanstotaal (2012:36%). Hierna geven wij een overzicht van de 
ontwikkeling van het resultaat (vóór bestemming) van 2011 tot en met 2013. 

Accountantsverslag 2013 
Gemeente Albrandswaard 18 



Analyse vermogen en resultaat 

Resultaatontwikkeling 2010-2013 (x€ 1.000) 

6.000 
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bestemming 
werkelijk 

2010 2011 2012 2013 

Het negatieve exploitatieresultaat 2013 is mede ontstaan na een aantal incidentele baten en lasten. Het 'genormaliseerde' exploitatieresul
taat 2013 (resultaat exclusief 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, overeenkomstig de notitie incidentele baten en lasten 
van de Commissie BBV opgenomen, overzicht van incidentele baten en lasten dat is opgenomen in deze toelichting. 

Negatief nettoresultaat 2013 (x € 1.000) 

Incidentele nadelen 

Incidentele voordelen 

+ 9.147 

-/- 8.858 

Genormaliseerd nettoresultaat 2013 (voordelig) 

+ 9.147 

-/- 8.858 

154 
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Analyse vermogen en resultaat 

Financiël 
kaart 

Debt Ratio 

Netto schuld/ 
exploitatie 

Schuld-evolutie 

Netto schuld per 
inwoner 

Netto schuld in % 
van het 
balanstotaal 

Landelijk 

Gemiddeld 

59% 

44% 

€50 

€1.759 

Kritische 
norm 

80% 

135% 

n.v.t. 

Albrandswaard 

2009 

64% 

73% 

€1.421 

50% 

2010 

69% 

85% 

€194 

€1.615 

56% 

2011 

65% 

65% 

-€257 

€1.358 

45% 

2012 

62% 

77% 

€ 14 

€ 1.372 

47% 

2013 
64% 

77% 

€197 

€1.569 

52% 

Debt ratio: Vreemd vermogen/Totaal vermogen. 

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

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

Exploitatie: inkomsten exclusief inzet reserves. 

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

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

Netto schuld per Inwoner: De som van de netto schuld gedeeld door het aantal inwoners per balansdatum. 

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

Zichtbaar is dat er sprake is van een stabiele schuldpositie. De netto schuld/exploitatie was in 2011 incidenteel laag door de verkoop van de CAI. 
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Interne beheersing 
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Interne beheersing 

Algemeen De afgelopen jaren is binnen uw organisatie gewerkt aan de invoering van een adequaat systeem van (verbijzonderde) interne controle, 
mede ingegeven door de verplicht gestelde rechtmatigheidscontrole. Inmiddels heeft uw organisatie enkele jaren ervaring opgedaan met 
het uitvoeren van verbijzonderde interne controle en is de kwaliteit van de uitvoering geleidelijk verbeterd. Met uw organisatie hebben wij 
van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de interne controle verder te optimaliseren (door met dezelfde of zelfs verminderde 
capaciteit meer interne controle te kunnen uitvoeren). Dit kan uw gemeente bereiken door de verbijzonderde interne controle (die deels 
achteraf plaatsvindt) meer in de processen in te bedden (en dan ook eerder te laten uitvoeren). Verder zien wij belangrijke mogelijkheden 
tot verbetering door het geautomatiseerd uitvoeren en ondersteunen van (verbijzonderde) interne controle, zowel gericht op de kwaliteit van 
de informatie als op de kwaliteit van de procesuitvoering. Wij adviseren u de mogelijkheden tot verdere optimalisatie van de 
(verbijzonderde) interne controle te onderzoeken. 

Mede gezien de bevindingen bij de interim controle adviseren wij u verhoogde aandacht te geven aan inkoop en aanbesteding bij uw 
interne controle. 

Risicomanagement 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 geïntegreerd systeem van (fraude)risico-identificatie, -analyse, -beheersing en het afleggen van 
verantwoording hierover aanwezig. Uw belangrijkste (fraude)risico's brengt u wel in beeld bij het opstellen van de begroting en de |aarreke-
ning (risicoparagraaf). In de tussentijdse rapportages is 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 
gemeente). 

U kunt invulling geven aan risicoanalyse en risicomanagement door op basis van de doelstellingen uit 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 uw gemeente een zogenoemde risicokaart 
opstellen, waarbij u aangeeft wat de kans is dat een (fraude)risico zich voordoet en wat de mogelijke (financiële) impact is van het (fraude)-
risico. Deze risicokaart vormt dan de basis voor het bepalen van de noodzakelijke beheersingsmaatregelen en de informatievoorziening 
(bijvoorbeeld via de voorjaars- en najaarsnota) om de (fraude)risico's te bewaken. 

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

• 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 interne en externe verantwoording. 

Samenvattend is er binnen uw gemeente voldoende aandacht voor risico-inventarisatie, maar het risicomanagement kunt u meer expliciet 
inbedden en structureren in uw organisatie. 
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Overige onderwerpen 
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Overige onderwerpen 

Bevestigingen van 
het college 

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

Meningsverschil met 
management of 
beperking in 
reikwijdte van de 
controle 

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. 

Normering 
topinkomens (WNT) 

Naleving van wet- en 
regelgeving overige 

Betrouwbaarheid en 
continuïteit van de 
automatiserings
omgeving 

I 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 
1 januari 2013 en vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De WNT regelt niet alleen de 
openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van 
topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. 

Met ingang van 1 januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke 
middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet gestelde maximale 
bezoldiging van € 228.599 niet te boven gaat. Daarnaast dienen gemeenten het salaris openbaar te maken van overige medewerkers 
(inclusief - wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan - ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. 
Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000. 

In 2013 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen. 

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

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 continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen 
daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts 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 ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden 
gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen. 
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Overige onderwerpen 

Fraude In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. 
Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het 
betrekken van frauderisico's in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht. 

Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van de gemeente Albrandswaard, waarbij wij de 
nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management 
hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een 
belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de 
jaarrekening, zijn betrokken. 

Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het 'omzeilen' van de interne beheersings
maatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en 
hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht. 

Hoewel wij een sceptische houding hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken dat onze controle 
niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2013 hebben wij geen 
aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. 

Onafhankelijkheid Ontwikkelingen Accountancy 

Nieuwe onafhankelijkheidsregels in Nederland 

Op 16 december 2013 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de nieuwe Verordening inzake Onafhankelijkheid 
(ViO) vastgesteld. Wij willen u in dit accountantsverslag graag op de hoogte stellen van de belangrijkste wijzigingen zoals die gelden voor 
organisaties die niet kwalificeren als een Organisatie van Openbaar Belang (OOB, vooral beursgenoteerde ondernemingen en financiële 
instellingen). Wij stellen voor om bij het bespreken van ons accountantsverslag de specifieke gevolgen voor onze dienstverlening aan uw 
organisatie te bespreken. 

Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) 

De ViO is van toepassing op alle cliënten waar assurance-opdrachten worden uitgevoerd en is van kracht vanaf 1 januari 2014. De ViO 
vervangt de nadere voorschriften voor onafhankelijkheid (NVO). 

Met de nieuwe ViO beoogt de beroepsorganisatie tegemoet te komen aan de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer en daarmee 
bij te dragen aan het vertrouwen in het accountantsberoep. Hierna geven wij een toelichting op enkele onderwerpen uit de ViO die van 
belang zijn in het kader van onze dienstverlening aan uw organisatie. 

Eén set van regels voor alle assurance-opdrachten 

In de nieuwe onafhankelijkheidsregels is sprake van één set van regels voor alle assurance-opdrachten, zoals de controle of beoordeling 
van een jaarrekening, een subsidieverklaring, een verklaring bij een IT-systeem of een assurance-rapport bij een maatschappelijk jaarver
slag. In de oude regels werd een onderscheid gemaakt tussen controleopdrachten en overige assurance-opdrachten, waarbij de onafhan-
kelijkheidsvoorschriften voor controleopdrachten strenger waren. 
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Overige onderwerpen 

Regelgeving voor adviesdiensten 

Combinaties van assurance en advies (non-assurance) werkzaamheden zijn onder de VIO nog steeds toegestaan. De ViO introduceert wel 
een strak toetsingskader voor de evaluatie van alle non-assurance diensten, wat betekent dat voor aanvang van overige dienstverlening 
altijd een onafhankelijkheidsanalyse in het dossier dient te worden opgenomen. De ViO leidt daarmee tot een verzwaarde documentatie-
plicht. Het toetsingskader in de ViO is gebaseerd op de principes in de Internationale onafhankelijkheidsregels van de Code of Ethics van 
de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Deze internationale onafhankelijkheidsregels worden door Deloitte 
nageleefd. 

Langdurige betrokkenheid bij uw organisatie 

In de ViO opgenomen dat een maatregel is vereist indien senior leden van het assurance-team (waaronder de eindverantwoordelijke 
accountant, maar ook andere senior teamleden) langdurig betrokken zijn bij dienstverlening aan dezelfde organisatie. Van langdurige 
betrokkenheid is in elk geval sprake als een senior teamlid gedurende zeven aaneengesloten jaren betrokken is bij dienstverlening aan 
dezelfde organisatie. Voorbeelden van maatregelen zijn het laten uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) of het 
rouleren van het teamlid. Indien meerdere teamleden gelijktijdig zouden moeten rouleren, is het ook mogelijk om voor een gefaseerde 
roulatie te kiezen. Na roulatie mag het betreffende teamlid gedurende twee jaar niet betrokken zijn bij de assurance dienstverlening aan de 
organisatie. 

Marketing en Reclame 

In de ViO is een nieuwe bepaling opgenomen over marketing en reclame. Vooral is het niet toegestaan om met een assurance-cliënt een 
relatie aan te gaan waarbij de accountantsorganisatie zich in het kader van reclame of marketing associeert of laat associëren met de 
assurance-cliênt. Van associatie is sprake indien de onderlinge relatie als onderdeel van reclame of marketing openbaar wordt gemaakt. 
Geschenken en gastvrijheid 

De regels voor het ontvangen en verstrekken van geschenken en gastvrijheid zijn aangescherpt. Het uitgangspunt is dat het ontvangen en 
verstrekken van geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid niet past in een relatie tussen de accountant en de gecontroleerde 
organisatie. Deze regels gelden niet alleen voor de leden van het assurance-team, maar ook voor de accountantsorganisatie, andere 
onderdelen van het netwerk en haar bestuurders. Er is een drempel in de regels opgenomen van € 100. 

Voor geschenken met een waarde van meer dan € 100 is de eindverantwoordelijke accountant gehouden om: 

• Te onderbouwen waarom het geschenk of de uiting van gastvrijheid gepast is. 
• Een melding te doen bij een aangewezen persoon binnen Deloitte. 
• Vooraf met het toezichthoudend orgaan van uw organisatie af te spreken hoe zij hierover geïnformeerd wil worden. 

Deze bepalingen gelden tevens voor persoonlijke uitingen van gastvrijheid. Hieronder wordt verstaan het voor de andere partij of persoon 
betalen van kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en dergelijke die geen zakelijk karakter dragen. 
Overgangsbepalingen 

De nieuwe onafhankelijkheidsregels treden in werking per 1 januari 2014. Voor bestaande opdrachten en/of relaties waarbij een onafhanke-
lijkheidsbedreiging speelt gelden overgangsbepalingen. 
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Overige onderwerpen 

Wijzigingsvoorstel 
Wet 
gemeenschappelijke 
regelingen 

Het wijzigingsvoorstel Wet gemeenschappelijke regelingen ligt momenteel bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In dit voorstel ligt 
onder andere vast dat uw gemeenschappelijke regelingen voor 15 april van het jaar t de jaarrekening van het jaar t-1 aan de gemeente
raden van de deelnemende gemeenten moeten gaan voorleggen. Dit betekent voor een aantal van uw gemeenschappelijke regelingen een 
versnelling van het project opstellen en laten controleren van de jaarrekening. Doel is om de gegevens van deze gemeenschappelijke 
regelingen op te kunnen nemen in de jaarrekening jaar t-1 van uw gemeente. Wij adviseren u op korte termijn afspraken te maken over de 
oplevering van de jaarrekeningen van uw gemeenschappelijke regelingen en tijdig te monitoren dat uw gemeenschappelijke regeling deze 
versnelling in het opstelproces van de jaarrekening kan realiseren. 

Daarnaast bevat het wetsvoorstel aanpassingen met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden, informatievoorziening en 
bestuurssamenstelling. Ook wordt een nieuwe vorm van een gemeenschappelijke regeling geïntroduceerd voor uitvoeringsorganisaties die 
met 1 bestuurslaag kunnen volstaan. Het is belangrijk om na te gaan in hoeverre uw gemeenschappelijke regelingen aan de eisen in de 
nieuwe wet voldoen 

Accountantsverslag 2013 
Gemeente Albrandswaard 27 



Bijlagen 
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Bijlage A: Niet-gecorrigeerde fouten 
Niet-gecorrigeerde fouten 

De volgende niet-gecorrigeerde fouten groter dan € 25.000 zijn gedurende onze werkzaamheden vastgesteld, om aansluiting met ons verslag van voorgaand jaar te houden hebben wij de 
getrouwheidsfout van € 14.000, onder de rapporteringstolerantie, hier opgenomen: 

Aard van de fouten Rechtmatigheid 

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

Effect niet-gecorrigeerde controleverschiilen huidige periode 

Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout 

Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout 

(Sub)totaal getrouwheidsfouten Subtotaal 

Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten 127.000 

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel 
effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding geen 2B melding) 

Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel 
effect vanuit Interne regels (gedoogbeleid) 

Overige rechtmatigheidsfouten 

Totaal rechtmatigheidsfouten 

Getrouwheid 

14.000 

14.000 

127.000 

Aard van de onzekerheden 

Onzekerheid rechtmatigheid betreft tevens getrouwheid 

Rechtmatigheid Getrouwheid 
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Aard van de fouten Rechtmatigheid Getrouwheid 

Onzekerheid rechtmatigheid is per saldo ook een onzekerheid inzake 
getrouwheid 

(Sub)totaa! onzekerheden in de controle getrouwheid Subtotaal 

Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid 

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

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

Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid 

Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid Totaal 

Totaal 

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 bevestigd geen kennis te hebben van andere niet-gecorrigeerde fouten. 
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Bijlage B: Onafhankelijkheid 
Bevestiging onafhankelijkheid 

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 'Verordening inzake Onafhankelijkheid 
(ViO)' en vormen een belangrijk onderdeel van het 'normenkader' waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed. 

Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de gemeente Albrandswaard in 2013 voldoende is gewaarborgd. Een overzicht van de 
aanvullende dienstverlening hebben wij hierna opgenomen. 

Aanvullende dienstverlening 

n.v.t. 
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Bijlage C: Reikwijdte van de controle 2013 
De opdracht die u ons heeft verstrekt 

Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw gemeente en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge 
afspraken met een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 12 december 2013 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tof het controleren van de jaarre
kening 2013. 

De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de Gemeente Naam. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen 
naar aanleiding van de controle. 

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

Gezamenli jke r isicoanalyse als basis 

Onze controle start met het maken van een analyse van de risico's waar u als gemeente mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en 
vertegenwoordigers van uw gemeente en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving 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 gevolg van fraude of fouten. 

Interimcontrole 

Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich met uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem 
functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, 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 deel al in de tweede 
helft van het boekjaar plaats. 

Optioneel: Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de procesrisico's, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase van de 
controle is een management-letter met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de inteme beheersing (zie paragraaf Interne beheersing). 

Jaarrekeningcontrole 

Bij de jaarrekeningcontrole 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 2009-2013. 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 2009-2013. 

Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen rapporteren wij fouten en onzekerheden 
die naar onze mening van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening (zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing). 
Scope van de opdracht 

Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de gemeente Albrandswaard. 

Accountantsverslag 2013 
Gemeente Albrandswaard 32 



Bijlage D: Disclaimer en beperking in gebruik 

Dit verslag is alleen bestemd voor de leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk 
aan derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid 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. 

De in dit verslag 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 verslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden 
verstrekt in onze controleverklaring. 

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

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a UK Private Company limited by guarantee, and its network of member firms. Neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its 
member firms has any liability for each other's acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names of "Deloitte", "Deloitte & 
Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu", or other related names. 
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