Memo
Aan

: het Algemeen Bestuur van Novatec

Van

: G.J. Hesselink en H.K. Hofman, namens het Dagelijks Bestuur

Betreft

: Vaststellen van jaarverslag en jaarrekening Novatec 2016

Datum

: 2 mei 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag en jaarrekening 2016 Novatec
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Novatec is door ons bestuur op 13 april
2017, met enkele redactionele aanpassingen, voorlopig vastgesteld. Het gerealiseerde
totaal van baten en lasten is over 2016 uitgekomen op een verlies van € 1.364.000.
Op begrotingsbasis werd nog uitgegaan van een verlies van € 1.201.000. In het
afgelopen boekjaar is driemaal een tussentijdse rapportage uitgebracht. De laatste
rapportage is eind november 2016 aangeboden aan de Novatec-gemeenten. In deze
laatste rapportage werd rekening gehouden met een verlies van € 1.391.000 over 2016.
Uiteindelijk is het verlies bij jaarrekening 2016 minder hoog (€ 27.000 voordelig)
uitgekomen op € 1.364.000. Een analyse van het rekeningresultaat van Novatec over
2016 is opgenomen in paragraaf 1.5. Financieel resultaat Novatec (pagina’s 6-7).
Aan u wordt gevraagd het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Novatec (versie 0.1
d.d. 3 april 2017) definitief vast te stellen.
Verslag accountantscontrole Novatec 2016
De accountant van Novatec, EY, geeft in het verslag accountantscontrole 2016 in zijn
rapportage aan ons bestuur aan dat zij “voornemens zijn een goedkeurende
controleverklaring te verstrekken bij de jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke
regeling Novatec.” Ons bestuur is verheugd dat EY in zijn verslag aan ons bestuur
optekent “dat het begrotingsbeheer en prognosticerend vermogen van Novatec op orde
is.” In onze vergadering van 13 april 2017 hebben wij dit verslag besproken met EY.
U wordt verzocht kennis te nemen van dit verslag.
Informatie naar raden
Per brief d.d. 13 april 2017 is de jaarrekening 2016 van Novatec aangeboden aan de vijf
Novatec-gemeenten ter doorgeleiding naar de gemeenteraden. U wordt verzocht kennis
te nemen van de inhoud van deze brief.
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Voorgestelde besluiten:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Novatec (versie 0.1 d.d. 3 april
2017) vaststellen en aanbieden aan de toezichthouder, de provincie Groningen,
vóór 15 juli 2017.
2. Kennis nemen van het verslag accountantscontrole EY 2016 Novatec.
3. Kennis nemen van de brief Jaarverslag en –rekening 2016, verslag
accountantscontrole 2016, zoals verzonden door het Dagelijks Bestuur
d.d. 13 april 2017.

Bijlagen:
-

Jaarverslag en jaarrekening 2016 Novatec (versie 0.1 d.d. 3 april 2017)

-

Verslag accountantscontrole EY 2016 Novatec d.d. 13 april 2017

-

Brief Dagelijks Bestuur d.d. 13 april 2017 over Jaarverslag en –rekening 2016,
verslag accountscontrole 2016 (kenmerk 2017-027/MB)
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