Erratum jaarstukken 2015 gemeente Cuijk
Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn de jaarstukken 2015 van de gemeente Cuijk
aangepast. Ten opzichte van de jaarstukken die verzonden zijn aan de gemeenteraad zijn
onderstaande wijzigingen aangebracht in de definitieve jaarstukken.
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Omschrijving wijziging definitieve jaarstukken t.o.v. aan de raad verstrekte
jaarstukken
Op de tweede pagina van het voorwoord is een aantal bedragen aangepast als
gevolgd van een wijziging van het resultaat als gevolg van de vrijval van de
voorziening afwikkeling Maasboulevard (€ 368.764) en de voorziening afwikkeling
Heeswijkse Kampen fase 2 (€ 200.359).
Verder is er in de één na laatste alinea de volgende tekst toegevoegd: “Daarnaast
stellen wij voor om de als gevolg van de verslaggevingsregels in het BBV
vrijgevallen voorziening “Afwikkeling Maasboulevard” om te zetten in een
bestemmingsreserve Maasboulevard ad. € 368.764.”
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1.2 Resultaat van baten en lasten:
“De jaarrekening 2015 sluit met een negatief saldo van € 785.207” is gewijzigd in
“De jaarrekening 2015 sluit met een negatief saldo van € 216.085”, als gevolg van
de vrijval van de voorziening afwikkeling Maasboulevard (€ 368.764) en de
voorziening afwikkeling Heeswijkse Kampen fase 2 (€ 200.359)
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Bestemming gerealiseerde resultaat:
Het gerealiseerde resultaat is gewijzigd van - € 64.207 in € 504.915 als gevolg van
de vrijval van bovengenoemde voorzieningen.
Toegevoegd zijn de regels “Vrijval gedeelte reserve onvoorziene risico’s
grondexploitatie” (€ 524.601) en “Instellen bestemmingsreserve Maasboulevard”
(€ 368.764). Hierdoor wijzigt het saldo (te storten in de algemene reserve) in
€ 87.091
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2.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien:
De bedragen in de tabel zijn gewijzigd als gevolg van bovengenoemde mutaties.
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Bij de laatste subdoelstelling in de tabel is het weerstandsvermogen gewijzigd van
€ 22.515.000 in € 23.084.000 als gevolg van het gewijzigde resultaat.
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In de tabel zijn de baten van het beleidsproduct “6.2 Overige algemene
dekkingsmiddelen” in de kolommen “Realisatie” en Verschil” aangepast n.a.v. de
vrijval van de voorzieningen afwikkeling Maasboulevard en afwikkeling Heeswijkse
Kampen fase 2. Als gevolg van deze wijziging zijn de totalen onder “Totaal Baten”
en “Saldo” ook gewijzigd.
In de tabel “Weerstandscapaciteit” zijn de bedragen “Resultaat”, “Totaal
incidenteel” en “Totaal weerstandscapaciteit” gewijzigd.

73
79

119

135

142

143

Conclusie weerstandsvermogen:
De weerstandscapaciteit is gewijzigd van € 22.515.000 in € 23.084.000 als gevolg
van het gewijzigde resultaat.
In de tabel zijn de baten en het saldo van de “Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien” gewijzigd n.a.v. de vrijval van bovengenoemde voorzieningen.
Als gevolg van deze wijziging is het totaal gerealiseerde resultaat ook gewijzigd.
De regel “*Negatief resultaat van € 64.207” is gewijzigd in “*Voordelig resultaat van
€ 504.915”
In de tabel zijn de baten van het beleidsproduct “6.2 Overige algemene
dekkingsmiddelen” in de kolommen “Realisatie” en Verschil” aangepast n.a.v. de
vrijval van de voorzieningen afwikkeling Maasboulevard en afwikkeling Heeswijkse
Kampen fase 2. Als gevolg van deze wijziging zijn de totalen onder “Totaal Baten”
en “Saldo” ook gewijzigd.
4.6 Balans, Activa:
Onder de “Overlopende activa” zijn de “Vooruitbetaalde bedragen” en de “Nog te
ontvangen bedragen” samengevoegd in één categorie “Overige nog te ontvangen
bedragen en vooruitbetaalde bedragen”.
4.6 Balans, Passiva:
- Het “Gerealiseerd resultaat jaarrekening” is gewijzigd naar aanleiding van de
vrijval van de voorzieningen.
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-Het totaal van “Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s” is
gewijzigd naar aanleiding van de vrijval van de voorzieningen afwikkeling
Maasboulevard (369 x € 1.000) en afwikkeling Heeswijkse Kampen fase 2 (200 x
€ 1.000), evenals de herrubricering van de voorziening Gezond in De Stad (Gids)
(46 x € 1.000), welke onder de overlopende passiva is verantwoord.
-Onder de “Overige schulden” zijn de “van overheidslichamen ontvangen
voorschotten specifieke uitkeringen” (535 x € 1.000) opgenomen, en bij de
“Overlopende passiva” in mindering gebracht.
-Onder de “Overige vooruitontvangen bedragen” is de herrubricering van de
voorziening Gezond in de Stad (Gids) (46 x € 1.000) opgenomen.
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-Als gevolg van deze wijzigingen zijn de totalen van het eigen vermogen,
voorzieningen, vaste passiva, netto vlottende schulden, overlopende passiva en
vlottende passiva ook gewijzigd.
In het verloopoverzicht van de totale vaste activa en in de tabel met de materiële
vaste activa zijn de bedragen in de kolommen “Investering”, “Desinvestering” en
“afschrijving/aflossing” aangepast als gevolg van het vervallen van de categorie
“Uitgaven mbt afschr. ineens” welke niet conform BBV is.
In het verloopoverzicht zijn bij de financiële vaste activa de bedragen van de
“Overige langlopende leningen” en “Overige uitzettingen met een rentelooptijd van
1 jaar of langer” gecorrigeerd; een investeringsbedrag (45 x € 1.000) was per abuis
in de verkeerde kolom opgenomen.
Financiële vaste activa:
De zeven afzonderlijke tabellen onder de financiële vaste activa zijn vervangen
door één totaal-verloopoverzicht financiële vaste activa.
Specificatie boekwaarde per complex:
Er is een verloopoverzicht 2015 per complex toegevoegd.
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De tabel “Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar” is
vervangen door een tabel met vergelijkende cijfers over 2014.
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- De tabel “Liquide middelen” is vervangen door een tabel met vergelijkende cijfers
over 2014.
- De tabel “Overlopende activa” is vervangen door een tabel met vergelijkende
cijfers over 2014. Hierin is de term “Vooruitbetaalde bedragen” gewijzigd in
“Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen” conform de
balans.
In het verloopoverzicht van het eigen vermogen en het overzicht per reserve is het
“Gerealiseerd resultaat” aangepast en is een typefout in het totaal van de
bestemmingsreserves hersteld. Als gevolg van deze wijziging zijn de totalen
“toevoeging”, “onttrekking” en “saldo” van het eigen vermogen ook gewijzigd.
Voorzieningen:
- In de verloopoverzichten van de voorzieningen is de vrijval van de voorzieningen
afwikkeling Maasboulevard (369 x € 1.000) en afwikkeling Heeswijkse Kampen
fase 2 (200 x € 1.000) verwerkt, evenals de herrubricering van de voorziening
Gezond in de Stad (Gids) (46 x € 1.000). Als gevolg van deze mutaties zijn de
totalen “toevoeging”, “vrijval” en “saldo” van de voorzieningen ook gewijzigd.
-In het verloopoverzicht zijn de benamingen van de soorten voorzieningen
aangepast conform de benamingen in de balans.
-De toelichting op de voorziening Gezond in de Stad (Gids) is verwijderd.
-De toelichting op de voorziening afwikkeling Maasboulevard is gewijzigd.
-De tabel “Vaste schulden” is vervangen door een verloopoverzicht, met
vergelijkende cijfers over 2014.
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-De tabel “Netto vlottende schulden” is vervangen door een tabel met vergelijkende
cijfers over 2014. Hierin is de term “Kasgeldleningen” gewijzigd in “Overige
kasgeldleningen” conform de balans.
Onder ”Overige schulden” zijn de “Van overheidslichamen ontvangen voorschotten
specifieke uitkeringen” (535 x € 1.000) opgenomen.
-De tabel “Overlopende passiva” is vervangen door een tabel met vergelijkende
cijfers over 2014. De “Van overheidslichamen ontvangen voorschotten specifieke
uitkeringen” zijn gewijzigd; hiervan is 535 x € 1.000 overgeheveld naar “Overige
schulden”.
De rubrieken “Vooruitontvangen bedragen” en “Kruisposten (overigen)” zijn
samengevoegd in één categorie “Overige vooruitontvangen bedragen” conform de
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balans. Hieronder is tevens het bedrag van de voorziening Gezond in de Stad
(Gids) (46 x € 1.000) opgenomen.
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Overzicht van de van overheidslichamen ontvangen voorschotten specifieke
uitkeringen:
In het overzicht zijn de posten Participatiebudget, Besluit Bijstandsverlening
zelfstandigen, Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin, en
Heffingsverordening Ontgrondingen verwijderd. Deze bedragen (totaal € 534.862)
zijn geherrubriceerd naar de “Overige schulden”. Als gevolg hiervan zijn de totalen
ook gewijzigd.
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