
Bijlage 3 - EMU saldo

In de onderstaande tabel staat de raming en de realisatie van het EMU saldo 2020. 

Bedragen x  € 1.000,- 

Begroting 2020 

 volgens begroting   

2020 

Rekening 2020 

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

(zie BBV, artikel 17c) -106.890 7.698 + 

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 78.540 35.501 - 

3. Mutatie voorzieningen 2.094 494 + 

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 2.644 - 

5. Boekwinst bij verkoop effecten en boekwinst bij verkoop

(im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van de

financiële vaste activa

+ 

Raming/realisatie  EMU saldo -183.336 -29.953

Toelichting 

Exploitatiesaldo  

De grootste verschillen in het exploitatiesaldo van de primitieve begroting en de realisatie 
2020 zijn: 

• Er is vanuit het provinciefonds bijna € 9,6 mln. meer uitgekeerd dan was begroot.

• Er is € 6,5 mln. meer aan algemene dekkingsmiddelen ontvangen, dan was begroot.

• De dividenduitkeringen van de verbonden partijen was € 5,5 mln. hoger dan begroot.

• Er is 2020 € 4,1 mln. meer ontvangen aan koerswinst vanwege het verkopen van

obligaties.

• Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat er een onttrekking reserves

van € 107 mln. zou plaats vinden, maar door vertragingen in de planning, uitvoering

en de lastneming subsidie, is daarvoor in de plaats € 25 mln. toegevoegd aan de

reserves.

• In verband met de stelselwijziging lastneming subsidie is € 40 mln. aan de reserve

toegevoegd.

Mutatie (im)materiële vaste activa 

Er is in 2020 € 42,6 mln. minder aan materiële vaste activa geactiveerd dan begroot. Bij 

langjarige (infra)trajecten is een verschuiving van de planning en het jaar van activering 

gebruikelijk. 

Mutatie Voorzieningen 

Er is een minder grote mutatie in de voorzieningen geweest dan was begroot. 

Mutatie voorraden 

Onder de voorraden wordt als Onderhanden werken aangemerkt de gronden en 

inrichtingskosten van gebieden die als natuur worden ingericht in het kader van het 

Natuurpact.  
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