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Rapportaqê ineðke Sisa"bijlaqe 20tr.7 Provincie Utrecht

Geachte leden van de Provinciale Staten,

ln deze brief raptorteren wij tussentijds over de Íouten en onzekerheden die in olz¿ controle van de

laarrekening 2017 van provincie Utrecht naar voren zijn gekomel specifiek op het onderdeel specilieke
uitteringen die i¡ de SiSa-bijlage fìj de jaarrekening 2017 verartwoord worden. Hiermee geven wij

invulling aan de rapportageverplichting die voortvlseil uit het 3esluit accourtantsco¡trole decentrale
ova¡ieden, artikel 5, l¡d 4.

Aanleiding voor deze briei is het feit dat de controle var de jaarrekening 2017 voor de provincie Utrecht
nlet voor 15 juli 2018 zal worden afgerond. Dit betekent dat de airondirg van de laarrekenirgcontrole
2017 is vertraagd. Echter, de werkzaamheden aangaalde de SiSa-bijlageZOi-T die wij doen als

onderdeel van de jaarrekeaiagcontrole 20L7, zijn wel afgerond. Om het verantwoordingsproces
aangaande deze specifieke uitkeringen njet verder te latel vertragen. rapporterel wij in het vervolç vaa

deze briel tussentüds separaat over de uitkomsten var onze werkzaatnheden tot nu toe met betrekking
tot de SiSa-bìjlaçe, collorm de elementen die ool opgenomen wotden als onderdeel van het in artikel 5
van het Besluìt accour¡tanlscontrole decentrale overheden bedoelde Verslag van bevindingen bii de
jaarrekening 2Ol7,

1 Achterqrond
De verantwoording van specilielre uitlreringen door de provincìe Utrecht (de zogenaamde SiSa'bijlage)
maakt onderdeel uit van de jaarreleniag 2017 van de provincie Utrecht. Als onderdeel van de
accountantscontrole van de jaarrekening 2017, besteder¡ wij ook specìfiek aandacht aan de SiSa-bijlage.
Dit doen wi.i op grond van artikel 3a van iet 3esluit accountantsccntrole decentrale overheden en de

Nota Verwachtingen accountantsco¡trole 2017 van 11 januari 20:.8. uitgeqeven door het
ministerie van Bìnnenlandse Zaken en KolinkriJks¡elaties. Over de uitkomsten van de
accountantscontrole ragporteren wij bI alronding van de jaarrekeningcontrole in de vorm van:

een controleverklaring bìj de jaarrekening 2017, inclusìeî SiSa-bijlage;

een accountantsverslag, waarin onder meer de bevindingen worden gerapporteerd die bii de

accountantscontrole naar voren zijn gekomen op basÌs van kwalitatieve en/of kwantitatieve criteria,
voortkomend uit onze professionele oordeelsvorming enlof afgesproken met de staten enlof
voorgeschreven door het voornoemde kader uit wet- en regelgevinq.

OC335594- ln râl3tie tot Ernst & Yo!ñg Accountånls LLP wordl de te¡m p¿rtner qebru:ht vgo. een (vertegenwooadiger vðn eeô) ven¡oot vðn ft¡51 & Ygug Accounlant¡ LLP. Êrnsl &
Young Accou¡tånt! LLP i¡ itatllð¡r geve5tigd ìe 6 More London Ptðce, Lo¡do¡, SEI 2DA, Veren¡gd Kon¡¡krij¡, heett haâr hoofdvesligìnq ðan go@pjes 258, 30l I XZ 1ôtt¿rdâm.
Èiederiônd en is gereq¡streerd bú de {amer var Koopbandel Rotterdãm o¡der nummer 24432944, Op oñze werkzaômhede¡ ¿¡i¡ alqemêñe vooeôa.de¡ va¡ toepâsiin9, wôarin een
bepÊrkin9 vðn de aðn¡pfakelijkheid ir opgenom¿n.
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Met deze brief geven wij tussentijds inzicit in onze bevindingen, omdat wij de conirole niet tijdig
(uiterlijk 1"5 iuli 2018) kurnen atronden. Ap 24 februari 2018 hebben wij kenr:is genomen van meerdere
persbeÌachten van NRC, waaruit wij aanwíjzingen hebben gekregen oyer een integriteitsmelding die in
januari 2017 is gedaan bij de provincie Utrecht. De verkreger i¡formatie duidt op mogelijke

onregelmat¡gheden met betrekking tct belangenverstrergelingen e{ì aanbestedingen bij de Uithofliin.
Naat aanleiding van navraag híerover bij het college hebben wij informatie verkregen, waarûvef w¡j meer

helderheid dienen te verkrijgen ln het kader van de uitvoering en afronding van orze controleapdracht
betreffende de jaarrekeninç 2O17. Dit betekent dat wíj onze controlewerkzaamleden nog niet kunnen

afronden en derhalve de controleverklaringen b1j de jaarrekening 2017 niet vaor de wettelijke iermijn
van 15 julì aanstaande kunnen afgeven.

ä Contrclew*rkuå¡]r-nheden åls bede¡eld in artikEl 3a
Besluit ¡¡c{:ountantscoiltrtle decenträle overheden ziin
uitqe voerd

Als ondefdeel van de accountantscontrole van de jaarrelenirg 2017 van de provìncie Utreclt zijn door
ons de controlewerkzaamheden uitgevoerd zoals bedoeld in het gesluit accour:tantscontrofe decentrale
overheden. artikel 3a en nader uitgewerkt in de Nota verwachtingen accountantscontrole 2016 var let
ministerie van Binnerlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (11 jaruarl 2018). De aard, reikwijdte en
intersitelt van deze reeds uitgevoerde en alçeronde wer*zaamh¿der zijn gebaseerd op:

de voor de jaarrekening 2017 van de provinci: Ulrecht van toepassirg zijnde goedkeuringstolerantie
voor fouten van 116 en voor onzekerledel van 3r,{ van de in de.iaarrekening opgenomel totale lasten
inclusief toevoegingeft aan reserves vän € 460 miljoen. Zodoende Ledraaqt de door ons gehanteerde

materialiteit € 4,5 miljoen. Op basis van artikel 2, Ld7 Bado ziin de percertages voor de
goedkeurinqstoler¡ntie dsor de provinciale staten vastgesteld bij statenbesluit;
onze beoordeling voor elke specifieke uitkering of er sprale is van risico's die richtingqevend zijn
voor de inrichtilg van de accountantscontrole, conîsrm artikel 3a Besluit accsuntantscontrole
decentrale overhgden.

Teveîs helben wij. conform artikel 3a Besluit accountantscont¡^ole decentrale overheden. in leder geval

voor iedere specifieke uitkering met een omvarg van ten rninste € 125-OOO die de proviacie Utrecht
heeft ontvangen voor het boekjaar 2017. een deelwaarneming uitgevoerd.
Op grond van artilel 5 lid 4 Besluit accountantscontrole decentrale overhede¡ dienen wì.] bevindingen
die de geroemd: rapportagetoleranties overschrijden, te rapporteren i¡ iet verslag van bevindingen.
Dit betekent dat wij per specifieke uitkering rapporteren met een rapporteringstolerantie gebaseerd op
de lasten van de specifieke uitkerìng in iet verantwoordiagsjaar of, bij meerjarige tinancièle afrekening
op basis van preslatieafspraken. gebaseerd op het totale voorschot per specifieke uitkering, in alle
gevallen met een oldergrens voor te melden bevindirgen van:
a. € 12.500 indien de lasten kleiner da¡ ol gelijk aan € 1.25.000 zijn:
b. 10tt indien de lasten groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 zijn;
c. € 125.000 indien de lasten groter dan € 1.000.000 zijn.

De staten van de provincie Utreclt heeft ten aanzien van de controlewerkzaamhedel als bedoeld in
artikel 3a Besluit accountantscontrole decentrale overleden geen lagere rapporteringstolerantìes
vaslgesteld.
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3 Te rapporter€n bevindingen op qrond van årtikel 5, liS 4
Besluit eccÕ{Jntantscontrole decenträle overheder'l nêår
aãnleidíng vãn de uitqevoerde werkzaarnlreden in het
kader vâR artikel 3a Besluit aecountantscontrole
dee ent rale overheden

Op groad van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, l¡d 4 en onderdeel 7 van

de Nota verwachtingen accountantscontrale 2t17 (d-d. ll januari 2018), rapporteren wijin deze brief

tusseltiids over de fouten en cnzekerheden van de specifieke uitkeringen die in de jaarrekening 2017 in

de SiSa-bijlage zullen worden verantwoord. Wlj doen dit met een tabel, díe wii ook moeten opnemen in

ons accountaltsverslag als er qeen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn- Per regeling is hierir
aãrìgegeyen of, en zo ja welke, linanciële fouten of onzekerheden ziin geconstateerd.

I&M E3

r&M

E11

t&M
¿27
1&!r

E28

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

Nat¡onãâl
Samerwerkingsp.ogramma
Luchtkwaliteit

Brede doeluitkeríng
verkeer en vervosr-

Segionale
mobiliteitsfondsen

Geen

Geen

Geen

Geen

N.v.l

N.v-t.

N.v.t.

N.v,l.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat wif geen fouten of orzekerheden iebben geconstateerd die de in de

vorige paragraaf vermelde rapporteringstoleranties overschrìiden.

Deze taiel heeft betrekkinq op de SiSa-bijlage dia is opgenomen in de bijlage bij d¿ze brief en die door
ons ter identificatie is gewaarmerkt.

De SiSa-bìjlage is opgesteld onder verantwoordelijkheid van hat college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht. Dit betekent dat de provincie Utrecht zelf verantwoordelijk is voor de juist' en
volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-biilage. lndien een O ìs

ingevuld, hebben wij bij van provìncie Utrecht bevestiging gekregen dat deze 0 terecht is ingevuld.
Ter bevestiqinç van de verantwoordelijkheid van de provincie. is de SiSa-bijlage namens de provincie

ondertekend.

ln een separate bevestiging bi de jaarrekening heeft de grovincie Utrecht ons bovenstaanda bevestigd

en tevens heeft de provincie Utrecht bevestigd dat dere bijlage in de definitieve jaarrekening 2017 zal

worden opgenomen.
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4 Geen oordeel
Vollediglreidshalve melden wij dat gezien het feit dat de controle van de jaarrekening als geheel nog niet
is afgerond, er in het geval dat correcties in de nu voorliggende jaarrekening plaatsvi*den rraardoor de

toleranties naar beleden bijgesteld moeten worden. wij als gevolg van de lagere toleranties een

evaluatie zullen maken van de aard, intensileit en reikwijdte van de hiervoor bedoelde werkzaamheden
en mogelijk over zullen gaan tot extra werkzaamheden in het kader van artikel 3a

Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit zou dan aanvullende bevindingen kunnen
opleveren die voor rapportering in aanmerking komen. ln voorkomende gevallen zrllen wij hierover
expliciet rapporteren ín het accountantsverslag/verslag van bevindirgen bij de jaarrekening 2O17-

Omdat de werkzaamheden met betrekking tot de controle van de jaarrekening als qeheel niet zijn
afgerond. geven wì geen (accountants)oordeel met betrekking tot jaarrekening inclusief de SiSa-bijlage,
Aan deze brief kan derhalve geen zekerheid worden onlleend die normaliter wordt ontleend aan de
controleverklaring bij de jaarrekeniag inclusief SiSa-fïlage. Met deze brief rapporteren wij uitsluitend
tussentijds over de louten er onzekerheden die in onze coìtrole van de jaarrekening 2017 van
de provinrie Utrecht naar voren zijn gekomen specifiel op het onderdeel specilieke uitkeringen die in
de SiSa-bijlage bij de jaarrekening 2317 verantwoord u¡orden.
Voor de goede orde wi.lzea wij u erop dat de vaststelling van de specifieke uitkeringen over 2017 zal
geschiaden op basis var de defi¡itieve veranlwoording en controleverklaring.

5 Tot slot
De procedure die uw provircie moet naleven bij de aanlevering van de besta¡den aal het CBS is niet
gewijzigd ten opzichte van 2014. Uw provincie dient ln een vast, voorgesclreven stramien een zestal
documenten aan het CBS te leveren. Deze rapportage kunt u in di1 kader verstrekken aar het CBS"

6 Beperking in gebruik en verspreidingskring
De brief is opgesteld met als doel de proviacie Utrecht in staat te steller verant*oording af te leqgen
over de specifieke uitkeringen zoals deze opgeromen moeten wordel il de SiSa-bijlage in de
jaarrekening 2017. Deze brief ìs mogelìjk niet geschílt voor andere doeleinden. Seze brief is derhalye
uitsluitend bestemd voor de grovilcie Utrecht, het C3S. het ministerie val Sinnenlåndse Zaken en
Xonilkriiksrelatìes en de overige verantwoordelijke ministeries. Deze brief dient aiet te worden verspreid
aan of te worden gebruikt door anderen. Deze rapportage kunt u versÌrekken aarr het CBS. Z¡i draagl
zorg vorr verdere verspreiding, geli.jk de wi.jze waãrop de SiSa-bijlage bii de jaarrekening en de daarbij
behorende rapportage wordt verspreidt.

Hoogacltend.
Êrnst & Accountants LLP

menade RA M0Adrs.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

þ
Bijlage: gewaarmerkte concept SiSa-Verantwoordingsinformatie 2017 p¡'ovincie Utrecht
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