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Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Jaarrekening 2014

Geachte raad,

Op 13 juli 2015 hebben wij de jaarrekening en het jaarverotag 2014 van uw gemeente

ontvangen. Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw jaarrekening en komen tot de

volgende opmerkingen.

Resultaat onderzoek
De vastgestelde jaarrekening en jaarverslag zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden. De

jaarrekening sluit met een positief resultaat. Na correctie op grond van het overzicht van

incidentele baten en lasten, is er oprake van een structureel en reëel sluitende jaarrekening.

invoering vennootschapsbelasting
Zoalo bekend, wordt per 1 januari 2016 de vennootschapsbelastingplicht voor publieke

organisation ingevoerd. Activiteiten waarvoor u optreedt als ondernemer zullen :nnonder de

vennootschapsbelasting vallen. Voorbeelden van dit eoort activiteiten zijn de grondexploitatie en

de exploitatie van sportaccommodaties.
Wij gaan ervan uit dat u bij de opstelling van de begroting 2016 rekening houdt met de ¿nanciële

gevolgen van deze ontwikkeling.

Tot slot
De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij betrekken bij onze beoordeling van de begroting

2016.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS~nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid»Ho!|and,

voor dezen,

Mr. Aiex M.I. Lambregts
Hoofd bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Clns kenmerk

PZH-2015526495935

Deze bnef is digitaal vastgestefd. Hiemfoør staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp
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