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Onderwerp

Nadere informatie activa

Geachte leden van de gemeenteraad,

U heeft ons in de auditcommissie van 10 oktober 2016 gevraagd de verstrekte informatie over verwerking 
van de incidentele last ad € 615.700 inzake de activapost gemeentehuis Poortugaal in de jaarrekening 2015 
te bevestigen. Via deze brief willen wij daar invulling aan geven.

In uw jaarrekening 2015 is een aanvullende afschrijving verwerkt van € 615.700 als correctie voor de 
waarde van de genoemde activapost. Per 31 december 2015 was (voor correctie) de boekwaarde 
ad € 909.314, van het oude gemeentehuis Viaductweg 1, als volgt samengesteld:

1. AW 1992-Bouw/inrichting met een boekwaarde per 31 december 2015 van € 477.908.

2. AW 2000-Verbouwing gemeentehuis met een boekwaarde per 31 december 2015 van € 431.406.

In 2007 zijn de bezittingen gerelateerd aan de Viaductweg 1 verkocht en dus niet meer in uw bezit.
Dit betekent feitelijk een boekwaarde van nihil op de balans. Door een administratieve fout is, in het 
boekjaar 2007, per abuis niet de toenmalige boekwaarde van het activum 'verbouwing en inrichting van het 
pand aan de Viaductweg 1' afgeschreven, maar de boekwaarde van de 'interne verbouwing gemeentehuis 
Poortugaal'. De boekwinst van de verkoop na verwerking van de afschrijving is in 2007 ten gunste gekomen 
van de algemene reserve (door een directe storting in algemene reserve en resultaatbestemming 2007).

Daarnaast is voor deze casus belangrijk dat het oude gemeentehuis Viaductweg 1 werd afgeschreven over 
50 jaar, terwijl u destijds besloten heeft de interne verbouwing af te schrijven over 15 jaar. Doordat de 
boekwaarde van gemeentehuis Viaductweg 1 ten onrechte bleef staan, is feitelijk de verbouwing aan de 
Hofhoek als het ware te langzaam afgeschreven.

Nadat de omissie in 2015 is ontdekt is in het kader van de geldende wet- en regelgeving (BBV) de 'interne 
verbouwing van het huidige gemeentehuis Poortugaal' herberekend. Door de administratieve fout stond dit 
namelijk gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 0. De feitelijke boekwaarde had € 293.614 moeten zijn.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Member of
Deloitte Nederland, januari 2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Deloitte Touche Tohmatsu Limited
nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
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Deze twee bedragen, de administratieve waarde per 31 december 2015 ad € 909.314 en de herrekende 
waarde van de interne verbouwing Hofhoek € 293.614, hebben geleid tot een correctie in uw jaarrekening 
ad € 615.700.

De oorzaken zijn ontstaan in 2007 toen de activanummers zijn verwisseld en abusievelijk het onjuiste 
activanummer is afgeboekt. Goed om hier te benoemen is dat destijds beide activa een waarde 
vertegenwoordigde van omstreeks € 1,5 miljoen. In 2007 is er derhalve geen opvallend cijfermatige 
afwijking ontstaan bij de afboeking. In de opvolgende jaren bleef de afschrijving altijd in lijn met de 
afschrijvingstermijn (50 jaar) welke overeenkwam met het geformaliseerde afschrijvingsbeleid van uw 
gemeente.

Doordat per abuis in 2007 echter de verkeerde activapost is afgeboekt, ontstond er feitelijk een te lage 
afschrijving omdat die gebaseerd was op de afschrijvingstermijn van 50 jaar in plaats van 15 jaar. Hierdoor 
is in de loop der jaren (2007 t/m 2014) het bovenbeschreven verschil (een te lage afschrijving) van circa 
C 70.000 per jaar ontstaan.

In de afgelopen periode zijn deze verschillen niet opgevallen, doordat er zowel cijferanalytisch als door 
middel van deelwaarneming op de activa geen opmerkelijk zaken zijn vastgesteld. In 2007 was de afboeking 
van boekwaarde overeenkomstig de verwachting, echter werd abusievelijk de verkeerde regel (en dus 
verkeerde activa) afgeboekt. Hierdoor bleef een te lange afschrijvingstermijn bestaan voor de resterende 
activa (50 jaar in plaats van 15 jaar). Deze vergissing die geen financiële gevolgen had voor 2007 is in 2007 
tot en met 2014 niet geconstateerd (de jaarlijkse afschrijvingslast bleef immers in lijn met de jaarlijkse 
opgebouwde verwachting). Echter had de afschrijvingslast jaarlijks circa € 70.000 hoger moeten zijn in de 
jaren 2007 t/m 2014.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid deze te 
beantwoorden.

Hoogachtend,"--^

Deloitte Accountants B.V.

drs. R.M.J. van Vugt RA


