Definitieve vaststelling
Noodfonds
Ondernemers die een aanvraag hebben gedaan voor de
Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers
Covid-19 – in de volksmond Noodfonds Sierteelt – hebben nog
tot eind november de tijd om de definitieve vaststelling van
deze subsidieregeling in te dienen.
Tekst: Aad van Leeuwen, Flynth adviseurs en accountants

D

e aanvraag voor deze regeling
ging relatief eenvoudig. Je meldde je met eHerkenning bij de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Met de kennis van toen
maakte je melding van de geleden schade
en RVO betaalde in veel gevallen de eerste
50% van de toegekende subsidie uit. Om
voor het restant in aanmerking te komen
dient elke aanvrager de subsidie definitief
vast te stellen. Een gebruikelijke methodiek bij subsidieregelingen.
Wat moet er zoal vastgesteld te worden en
welke verklaringen zijn hierbij nodig? Het
omzetverlies van 12 maart tot en met 11
juni 2020 moet berekend worden in vergelijking met de omzet over dezelfde periode
in de jaren 2017 tot en met 2019. Het
schaderapport zoals veiling FloraHolland
deze verstrekt voorkomt veel rekenwerk.

KOSTENBESPARING
Niet alle schade wordt vergoed. De kostenbesparing in de periode 12 maart tot en

met 11 juni moet verrekend worden met
het berekende omzetverlies. Hier komt
een subjectief aspect om de hoek kijken.
Niet iedereen zal een afname van kosten
relateren aan het geleden omzetverlies.
Dat er besparingen zijn op variabele kosten is echter wel realiteit. Minder omzet
bij de veiling zal minder veilingkosten
veroorzaken, transportkosten zijn bespaard gebleven en wellicht is er een fors
bedrag aan arbeidskosten minder doordat
de flexibele schil van arbeid naar huis is
gestuurd.
Omzetverlies en besparing van kosten dienen bevestigd te worden met verklaringen
die afhankelijk zijn van het vastgestelde
schadebedrag. Bij schadebedragen kleiner
dan € 25.000 dient de aanvrager zelf met
een zogenaamde eigenverklaring aan te
geven dat de in de definitieve vaststelling
gemelde bedragen juist en correct zijn
opgegeven.
Bij schadebedragen vanaf € 25.000 maar
kleiner dan € 125.000 dient de aanvrager

een derdenverklaring mee te sturen. De
derdenverklaring wordt afgegeven door
een financieel deskundig persoon die de
aan te leveren stukken bespreekt en verklaart dat er geen aanwijzingen zijn om te
twijfelen aan deze informatie.

BANG VOOR MISBRUIK
Serieus worden de schadebedragen van
boven de € 125.000. Om misbruik van de
regeling te voorkomen – het is immers
overheidsgeld – is bij deze schadebedragen
een verklaring van een accountant vereist.
Zoals in het controleprotocol is opgenomen, dient de accountant onder meer vast
te stellen dat de afgrenzing, classificatie
en verantwoording van de omzet voor
de meetperiode volgens de regeling en
consistent met de referentieperiode heeft
plaatsgevonden. De accountant dient
rekening te houden met risico’s op fouten,
misbruik en fraude en dient te evalueren welke categorieën van opbrengsten/
kosten, welke hiermee samenhangende
transacties en welke andere informatie
aanleiding geven tot dergelijke risico’s.
De accountant rapporteert zijn bevindingen met een samenstelverklaring of
een rapport van feitelijke bevindingen
afhankelijk of de onderneming al controleplichtig is voor de jaarrekening. De
beroepsgroep van accountants neemt dit
serieus, want zij heeft hiervoor een speciale controlestandaard (4416N) in het leven
geroepen. Wanneer de vereiste verklaring
gelijktijdig met de andere benodigde informatie ingediend wordt, zal het restant van
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de subsidie uitbetaald worden.
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