
Besluit algemeen bestuur 
Vergadering 11 april 2019
Agendapunt 4

Onderwerp Jaarstukken 2018

Het algemeen bestuur van Ferm Werk;

na kennis te hebben genomen van de jaarstukken 2018 van de GR Ferm Werk;

in aanmerking nemend dat deze door de accountant zijn goedgekeurd;

Besluit:

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 
11 april 2019.

G. Becht B.F. Drost 
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk secretaris algemeen bestuur Ferm Werk
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De jaarrekening 2018 van de GR Ferm Werk vast te stellen onder voorbehoud van de afgifte van een
goedkeurende verklaring door de accountant en deze aan te bieden aan de toezichthouder.
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Inleiding
In het kader van de financiële verantwoording van de door de GR Ferm Werk uitgevoerde taken dient 
het algemeen bestuur de jaarrekening vast te stellen zodat deze tijdig aan de toezichthouder 
(provincie) kan worden aangeboden. Deze jaarrekening volgt de opzet van de begroting die vanaf 
2015 is ingericht als een zogeheten productenbegroting. 

Sinds vorig jaar hebben we nieuwe accountant: Publiek Belang. Deze heeft een intensieve controle 
uitgevoerd hetgeen ook enige vertraging heeft veroorzaakt. Vooralsnog wordt verwacht dat een 
goedkeurende verklaring kan worden gepresenteerd op het moment dat de jaarrekening moet worden 
vastgesteld door het algemeen bestuur. 

In de bijlagen bij dit voorstel treft u aan:
 Jaarstukken 2018 GR Ferm Werk (ter vaststelling)

deze jaarstukken zijn bij besluit van 4 april 2019 door het dagelijks bestuur opgesteld onder 
voorbehoud van afgifte van een goedkeurende verklaring door de accountant;
de controleverklaring van de accountant wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd

 Jaarstukken Ferm Werk NV (ter informatie)
 Jaarrapportage 2018 GR Ferm Werk
 Besluit van het dagelijks bestuur d.d. 4 april 2019

Voorstel 
Voorgesteld wordt om de jaarstukken 2018 van de GR Ferm Werk vast te stellen zodat deze kunnen 
worden aangeboden aan de toezichthouder. 
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