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Aanpassingen Rekening 2018

Geachte dames en heren,

U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over noodzakelijke aanpassingen in de Rekening 2018.

Voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring op de Rekening 2018 moesten enkele aanpassingen 
doorgevoerd worden in dit document. Deze aanpassingen hebben geen effect op het rekeningresultaat ad 
€ 9,8 miljoen. De aanpassingen werken echter wel door in de voordracht, de Rekening 2018 én het 
bijlagenboek. Deze stukken heeft u reeds in uw bezit. Hierna geven wij de reden van de aanpassingen weer. 
Vervolgens beschrijven wij de wijze waarop wij de correcties aanbieden aan uw Staten.

Aanpassingen Rekening 2018
De belangrijkste aanpassing betreft een ten onrechte niet gecorrigeerde afwikkeling van subsidieverplichtingen. 
Tijdens de controle in maart 2019 heeft de accountant een controleverschil geconstateerd bij de verantwoording 
van de subsidies die door het SNN zijn verstrekt namens de provincie. Wij hebben de verantwoording van de 
subsidies wel gebaseerd op de opgaven van de in 2018 verstrekte subsidies door het SNN. Wij hebben hierbij 
abusievelijk geen rekening gehouden met vrijgevallen subsidieverplichtingen als gevolg van 
subsidievaststellingen in 2018. Bij de laatste afstemming met de accountant kwam naar voren dat dit 
geconstateerde controleverschil niet was verwerkt in de jaarrekening. Doordat deze aanpassing betrekking 
heeft op de verantwoording binnen programma 5. Economie (exploitatie) en de reserves Provinciale 
Meefinanciering en Overboeking kredieten (balans) werkt de aanpassing helaas op diverse plekken in de 
voordracht, de Rekening 2018 en het bijlagenboek door.

Ook heeft de accountant vanuit het afronden van de controle nog enkele overige correcties aangegeven. Omdat 
de correctie van de subsidieverplichtingen effect had op meerdere pagina's, hebben wij gemeend er goed aan 
te doen om ook die correcties en verbeteringen door te voeren. Deze betreffen vooral (financieel) technische 
aanpassingen. Zo hebben wij in de WNT^-bijlage twee correcties doorgevoerd. De WNT bepaalt dat de 
bezoldiging van de hoogste functionarissen (conform artikel 97 van de provinciewet zijn dat de 
provinciesecretaris en de griffier) getoetst moet worden aan het WNT-toetsinkomen en gepubliceerd moet 
worden in de jaarrekening. Omdat per 1 november 2018 een plaatsvervangend provinciesecretaris is 
aangetreden dient naar rato van het jaar de inkomens van beide secretarissen getoetst te worden. Wij hadden 
het WNT-toetsinkomen over 2018 berekend op maandbasis (dus 10/12® deel) en dit moest berekend worden op 
dagbasis (dus 304/365® deel) wat een klein verschil tot gevolg heeft. De tweede correctie was dat wij geen
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rekening hadden gehouden met de levensloopregeling. Deze correcties hebben géén effect op de uitkomst van 
de WNT-toets en wij blijven ruim binnen de wettelijke toegestane grens. Daarnaast hebben wij nog enkele 
kleine tekstuele onjuistheden in de boekwerken geconstateerd die wij gelijk met de andere aanpassingen 
verwerkt hebben.

Aanbieden correcties aan PS
Met uw Statengriffier hebben wij overlegd hoe wij u het beste kunnen informeren over en voorzien van de 
aanpassingen met betrekking tot de Rekening 2018:

Als bijlage bij deze brief treft u de pagina's aan uit de afzonderlijke documenten die als gevolg van de 
eerdergenoemde aanpassingen gecorrigeerd moesten worden. De betreffende aanpassingen zijn hierin 
groen gearceerd weergegeven.
Wij hebben de aanpassingen inmiddels verwerkt in een nieuw exemplaar van de voordracht, de Rekening 
2018 en het bijlagenboek. Deze stukken stellen wij na de commissiebehandeling van 22 mei a s. via iBabs 
aan u beschikbaar (als u er eerder behoefte aan heeft, dan kunt u dat laten weten aan de Statengriffie). 

Voor de commissievergadering van 22 mei a.s. beschikken uw Staten dus over de oude versie met los daarbij 
de wijzigingen (digitaal). Bij de Statenvergadering over de Rekening 2018 beschikt iedereen over de goede 
versie. Omdat wij zien dat vanuit de accountantscontrole correcties ons op het laatste moment bereiken en wij 
al in een vroeg stadium de (concept) jaarrekening aan moeten leveren bij de drukker, zou het werken met een 
digitale versie veel winst opleveren. Daarom werken wij aan het verder digitaliseren van onze planning & control 
documenten en de jaarrekening in het bijzonder.

Tenslotte kunnen wij u nog melden dat het rapport van bevindingen van de accountant en onze reactie al 
beschikbaar is gesteld in iBabs.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

Bijlagen:

Bijlagen:
Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage
1. Aanpassingen voordracht 2019-041895 Errata
2. Aanpassingen Rekening 2018 2019-041896 Errata
3. Aanpassingen Bijlagenboek 2019-041897 Errata


