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de volgende onderdelen. 1) De Balans per 31 december 2015, 2) Staat van baten en
lasten over 2015, 3) Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling,
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Jaarrekening

1. Algemene gegevens
Zakelijke gegevens van de stichting
Niet van toepassing
Statutaire naam
Regio Noordoost Brabant
Handelsnaam
Onderwijsboulevard 225
Bedrijfsadres
Subsidieverlening
Bedrijfstype
Niet van toepassing
Kamer van Koophandel
Activiteiten van de Regio
De regio heeft ten doel het bevorderen en stimuleren
van de regionale economische ontwikkeling in de
regio Noordoost-Brabant.
De regio tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

de ontwikkeling van projecten en programma’s;

het stimuleren van economische samenwerking
en innovatie;

de actieve werving van economische activiteiten
en ondernemingen;

het initiëren, adviseren en bemiddelen bij subsidies
en ander overheidsinstrumentarium;

het verstrekken van bijdragen om niet en risicodragende investeringen in (projectmatige) economische activiteiten en ondernemingen;

alle andere activiteiten en werkzaamheden die
bijdragen aan het bereiken van de doelstelling.

In 2015 heeft de Regio het programmabeheer van
de volgende subsidieprogramma’s verzorgd: REAP
Noordoost Brabant 2012-2015 & Streeknetwerken
2012-2015

Daarnaast wordt via detachering van partners in de
regio kostenloos personeel beschikbaar gesteld.
Deze zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar
Door de regio is over het jaar 2015 geen jaarrekening,
maar een financieel verslag opgesteld.
Deze is door het bestuur goedgekeurd.

Jaarverslag

Belastingen
De regio heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt
daarom zelf niet aangeslagen voor belastingen.
Personeel
De regio heeft geen eigen personeel in dienst.
Alle personeel wordt ingehuurd.
Over het boekjaar 2015 betroffen dit:
FTE
Regiomanager
0,8
Subsidieprogramma’s
0,8
Financieel beheer
0,1
Secretariaat
2,4
Communicatie
1,2

De regio heeft een afzonderlijk jaarverslag over 2015,
dat ten kantore ter inzage ligt.

‘s Hertogenbosch, 28 juni 2016

De regiomanager:

Regio Noordoost Brabant
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015
31-12-2015
€

31-12-2014
€

409.500
148.168
557.668

250.000
10.043
260.043

462.702
1.160.428
1.623.130

199.212
2.162.957
2.362.169

2.180.798

2.622.212

Activa
Vlottende activa
Te vorderen bedragen inzake subsidies
Te ontvangen subsidies
Te vorderen bijdragen projecten
Vooruitbetaalde kosten
Overlopende activa
Vordering op penvoerder
Omzetbelasting onder BCF regeling
Rekening courant

Totaal Activa

31-12-2015
€

31-12-2014
€

-64.208
- 25.898
- 90.106

65.414
506.000
- 129.622
441,.792

1.955.940
314.964
2.270.904

1.904.644
275.776
2.180.420

2.180.798

2.622.212

Passiva
Eigen vermogen (Beschikbaar voor doelstellingen)
Overige reserve
Reserve AgriFood Capital B.V.
Exploitatieresultaat

Kortlopende schulden
Crediteuren
Verplichtingen uit hoofde van subsidieprogramma’s
Overige kortlopende schulden

Totaal Passiva

Jaarrekening 2015 Regio Noordoost-Brabant

4

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Staat van baten en lasten over 2015
Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

1.765.761
470.010
119.810
2.355.581

1.928.220
595.395
86.450
2.610.065

596.366
716.213
223.807
1.351.093

627.077
480.516
465.186
660.907

2.887.478

2.233.687

Operationeel resultaat

-531.898

376.378

Financiële baten en lasten

-

-

-531.898

376.378

Baten
Bijdragen regiopartners
Bijdragen Provincie
Overige bijdragen

Lasten
Regio
REAP
Streeknetwerken
AgriFood Capital

Resultaat
Reserveren voor Agrifood Capital B.V.

Onverdeeld resultaat

-506.000

-506.000

-25.898

-129.622

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig
de door de regio gekozen grondsiagen voor
waardering en resultaatbepaling zoals hierna
beschreven. De jaarrekening is opgesteld op
grondsiag van historische kostprijs.
Vlottende activa
De viottende activa zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde onder aftrek van eventuele
voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Baten
De in de staat van baten en lasten vermelde
baten bestaan voornamelijk uit ontvangen
subsidies, bijdragen van overheidsinstanties en
overige baten. De bijdrage van de regiopartners voor de regio activiteiten wordt verantwoord als bate in hetjaar van ontvangst.
Lasten
De lasten bestaan uit zowel kosten van het
program mamanagement als ult kosten van
verstrekte subsidies gebaseerd op verstrekte
beschikkingen. De lasten zijn bepaald op basis
van historische uitgaafprijzen en zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Voorzienbare verplichtingen en

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het boekjaar zijn in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Verantwoording subsidiestromen
Vanuit de provincie Noord-Brabant zijn diverse
subsidies voor verschillende programma’s
toegezegd aan de Regio, die programma’s beslaan veelal meerdere jaren. De subsidiebaten
van de provincie zijn daarom ook onderverdeeld in jaarlagen. In elk kalenderjaar wordt de
betreffende jaarlaag als vordering verantwoord,
waarop de daadwerkelijk ontvangen bedragen
worden afgeboekt. Bij subsidieverlening van de
Regio aan een project wordt de gehele subsidietoezegging als verplichting geboekt, die
vervolgens naar rato van de (financiele) voortgang van een project in de staat van baten en
lasten wordt verantwoord. De door de regio
gesubsidieerde projecten moeten regelmatig
rapporteren over hun financiële voortgang.
Resultaatbestemming
Het resultaat voor bestemming betreft het
reguliere resultaat op basis van bovenstaande
grondsiagen. In de staat van baten en lasten is
aanvullend de resultaatbestemming weergegeven. Het resultaat na bestemming betreft het
resultaat na mutatie van de resultaatbestemming in het vermogen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2015

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

Passiva

Vlottende activa
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Eigen vermogen

Overige vorderingen
Te ontvangen overige subsidies Provincie
Te ontvangen Partners BTW compensatie
Te vorderen bedragen ihkv REAP 2012-2015
Te vorderen bedragen ihkv Streeknetwerken 2013-2016
Te vorderen bijdragen projecten
Vooruitbetaalde kosten
Overlopende activa

Vordering op penvoerder
Rekeningen-courant ‘s Hertogenbosch inz Regio
Rekeningen-courant ‘s Hertogenbosch inz Streeknetwerken
Rekeningen-courant ‘s Hertogenbosch inz REAP
Rekeningen-courant ‘s Hertogenbosch inz Agrifood Capital

31-12-2015

31-12-2014

0
462.702
25.000
384.500
0
0
148.168
1.020.370

0
199.212
0
250.000
0
10.043
0
459.255

31-12-2015

31-12-2014

-339.509
606.686
893.252
0
1.160.428

606.394
398.551
1.357.036
-199.024
2.162.957

Overige reserves
De reserves van de regio worden aangewend voor
de doeleinden van de regio. Het verloop van de
reserve is als volgt:
Saldo per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen (resultaat 2014)
Saldo per 31 december

2015

2014

65.414

65.414
0
0
65.414

-129.622
-64.208

De geldmiddelen zijn beschikbaar voor de doelstellingen van
de regio en worden beheerd door de Gemeente ‘s Hertogenbosch
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Jaarrekening
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Reserve Agrifood Capital
Het bestuur van de regio heeft besloten dit bedrag te reserveren voor Agrifood Capital

Het verloop van de reserve is als volgt:
Saldo per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Saldo per 31 december

506.000
0
-506.000
0

0
506.000
0
506.000

31-12-2015
-

31-12-2014
-

0
641.492
497.048
408.299
409.102
1.955.940

320.052
500.479
612.905
22.543
448.665
1.904.644

70.000
244.964
314.964

0
275.776
275.776

Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren volgens aanwezige saldilijst per 31 december

Kortlopende schulden
Te veel ontvangen voorschotten REAP 2008-2011
Nog te realiseren REAP 2012-2015
Verplichtingen uit hoofde van verleende subsidies REAP 2012-2015
Nog te realiseren Streeknetwerken 2012-2015
Verplichtingen uit hoofde van verleende subsidies Streeknetwerken
Totaal schulden uit hoofde van subsidieprogramma’s

Te veel ontvangen bijdragen Waterschappen over 2013 en 2014
Overige kortlopende schulden
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Jaarrekening
Toelichting op de balans per 31 december 2015
REAP
Voor het REAP 2012-2015 door de provincie Noord-Brabant subsidies toegezegd

Uitvoeringskosten programma
Projectkosten
Totaal toegezegd door de Provincie

2012
59.000
236.000
295.000

2013
59.000
236.000
295.000

2014
69.079
276.316
345.395

2015
74.1 3 7
296.547
370.684

Verplichtingen jegens derden
Budget beheerskosten programma
Totaal gerealiseerd voor het REAP programma
Toegezegd door de Provincie
Toegezegd door de Regio
Nog te realiseren

214.005
59.000
273.005
295.000
295.000
316.995

292.239
59.000
351.239
295.000
295.000
238.761

411.972
69.079
481.051
345.395
345.395
209.739

791.234
74.137
865.371
370.684
370.684
-124.003

Verplicht jegens derden
Vrijval in 2015
Betaalde voorschotten
Resterende verplichting

310.373
-96.368
214.005
0

382.750
-90.511
268.043
24.196

415.972
-4.000
246.869
165.103

791.234
0
483.486
307.748

Van de Provincie Noord Brabant is toestemming verkregen de nog niet gecommitteerd middelen
uit 2012-2014 in 2015 tot en met 30 juni 2016 in te mogen zetten voor het REAP Programma.
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Jaarrekening
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Streeknetwerken
Voor het streeknetwerkenprogramma 2013-2016 zijn door de Provincie Noord-Brabant
subsidies toegezegd.
2012
13.833
55.333
69.167

2013
27.667
110.667
138.333

2014
50.000
200.000
250.000

2015
50.000
200.000
250.000

Verplichtingen jegens derden
Budget beheerskosten programma
Totaal gerealiseerd voor het programma
Toegezegd door de Provincie
Toegezegd door de Regio
Nog te realiseren

150.000
13.833
163.833
69.167
69.167
-25.500

155.000
27.667
182.667
138.333
138.333
94.000

134.600
50.000
184.600
250.000
250.000
315.400

425.601
50.000
475.601
250.000
250.000
24.399

Verplicht jegens derden
Vrijval in 2015
Betaalde voorschotten
Resterende verplichting

0
150.000
93.445
56.555

280.315
-125.315
154.822
178

400.641
-266.041
106.800
27.800

425.601
0
101.032
324.569

31-12-2015
0
25.000
193.464
26.500
244.964

31-12-2014
180.556
23.633
67.587
4.000
275.776

Uitvoeringskosten programma
Projectkosten
Totaal toegezegd door de Provincie

In 2015 wordt veel tijd geïnvesteerd in het inzicht verkrijgen in de
reeds betaalde voorschotten aan projectbegunstigden van de deelprojecten.
De toezegging van de Provincie wordt over de jaren toegerekend naar rato van de looptijd.
De Provincie zegt de subsidie ineens toe, over meerdere jaren.

Overige kortlopende schulden
Doorbelasting kosten regio manager 2014
Doorbelasting kosten financieel beheer gemeente ‘s Hertogenbosch
Nog te ontvangen facturen
Nog te betalen accountantskosten

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichting en activa
Er is een verplichting uit hoofde van een huurovereenkomst tot en met 31-12-2016.
Deze bedraagt € 67.760 per jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015
Realisatie
2015

Realisatie
2014

1.365.751
0
119.810
-70.000
1.415.561

1.332.825
199.212
86.450

358.106
358.106
0
716.213

345.395
345.395
0
690.790

111.904
111.904
0
223.807

250.000
250.000
0
500.000

Baten
Dekking Regio
Bijdrage regiopartners
BTW compensatie via partners
Overige baten
Correctie bijdrage Waterschappen

Dekking REAP
Bijdrage provincie
Bijdrage regiopartners
Bijdrage derden

Dekking Streeknetwerken
Bijdrage provincie
Bijdrage regiopartners
Bijdrage derden

1.618.487
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015
Realisatie
2015

Realisatie
2014

Lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

Kosten Regio
Programmamanager
Bestuurkosten
Secretariaat
Medewerker PR
PR, communicatie
Financieel beheer gem den Bosch
Accountantskosten
Projectmanagers
Huisvesting
Bijeenkomsten en representatie
Algemene kosten
Projectkosten
Door te belasten aan derden
Door te belasten aan REAP
Door te belasten aan Streeknetwerken
Door te belasten aan Agrifood Capital
BTW-compensatie
REAP
Kosten programmabureau
Projectuitgaven
Streeknetwerken
Kosten programmabureau
Projectuitgaven
Agrifood Capital
Kosten Agrifood Capital
Projectuitgaven
Kosten uit hoofde overeenkomst Agrifood Capital B.V.
BTW-compensatie

114.297
0
95.385
119.097
47.079
25.000
26.675
0
77.958
6.480
128.042
407.048
-20.214
-87.043
-56.900
-127.954
-158.583
596.366

180.556
13.208
125.376
74.167
61.898
23.633
4.000
0
61.582
0
57.425
261.347
-15.796
-64.544
-64.544
-91.231

87.043
629.170
716.213

64.544
415.972
480.516

56.900
166.907
223.807

64.544
400.641
465.186

0
0
1.655.212
-304.119
1.351.093

138.408
522.499
0

627.077

De bedragen zijn allemaal inclusief BTW. De BTW wordt door de
regiopartners gecompenseerd bij het BTW compensatiefonds en
vervolgens weer ter beschikking gesteld aan de regio.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten

0
0
0

0
0
0

‘s Hertogenbosch, 5 september 2016

De regiomanager:

Regio Noordoost Brabant

Overige gegevens
Voorstel bestemming operationeel resultaat boekjaar
In de staat van baten en lasten is het onverdeeld resultaat nog onbestemd
Het is aan het bestuur van de regio bet resultaat te bestemmen

Controleverklaring

660.907
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Bijlagen
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan:

Regio Noordoost Brabant

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor

Verklaring betreffende de jaarrekening

het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Regio Noordoost Brabant te ‘s-Hertogenbosch

niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de

interne beheersing van het samenwerkingsverband. Een controle omvat tevens

staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële ver-

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

slaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van het samenwerkings-

toelichtingen.

verband gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het opmaken

Wi] zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en

van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,

geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen op pagina

Oordeel betreffende de jaarrekening

9 van de jaarrekening. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samen-

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening

stelling van het vermogen van Regio Noordoost Brabant per 31 december 2015 en

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of

van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de grondsiagen voor waarde-

fouten.

ring en resultaatbepaling zoals opgenomen op pagina 9 van de jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Ter vergelijking opgenomen informate niet gecontroleerd

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op

Op de jaarrekening 2014 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de

basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met

ter vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij

gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de

voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle

mutatieoverzichten niet gecontroleerd.

zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Eindhoven, 5 september 2016

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening

Ernst & Young Accountants LLP

een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

drs. C.E. Hilckmann-Winkel RA
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Bijlage
Jaarrekening
Verhouding organisatie- en programmakosten
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de verhouding in
de overheadkosten 2015

Programmamanager
Werk programmamanger voor projecten
Bestuurkosten
Secretariaat
Medewerker PR
PR, communicatie
Financieel beheer gem den Bosch
Accountantskosten
Projectmanagers
Huisvesting
Bijeenkomsten en representatie
Algemene kosten
Door te belasten aan derden
Door te belasten aan REAP
Door te belasten aan Streeknetwerken
Door te belasten aan Agrifood Capital

2015
114.297
85.722 95.385
119.097
47.079
25.000
26.675
77.958
6.480
128.042
20.214 64.544 64.544 127.954 -

Totaal uitvoeringskosten voor de regio 		

277.033 A

Kosten programmabureau REAP
87.043
Kosten programmabureau Streeknetwerken
56.900
Exploitatiekosten Agrifood Capital
Totaal programmakosten voor de regio 		
Totaal inzet regiopartners voor de regio
1.765.761
Totaal inzet Provincie
470.010
Totaal overige bijdragen
119.810
Totaal bijdragen 		

C
2.355.581 D

Percentage bijdrage gebruikt voor uitvoering (A+B)/D 		
Percentage bijdrage gebruikt voor uitvoering regio (A/C) 		

17,87%
14,69%

143.943 B
C
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