Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
•
•

Deze versie te hanteren als de rechtspersoon niet kwalificeert voor de WNT
Ook dan zal de jaarrekening meestal zijn ingericht op basis van Richtlijn C1 of 640

(opdrachtcode of dossiernummer)

Aan: bestuur of toezichthoudend orgaan van de subsidie-ontvangende rechtspersoon

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 20xy
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 20xy van (…) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van (…) per 31 december 20xy en van het resultaat over 20xy, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd
Kleine organisaties zonder winststreven.
Uitgaande van de bepalingen in of volgend uit de beschikking(en), die ten grondslag ligt
(of liggen) aan de (diverse) in of ten behoeve 20xy door (…) van de gemeente Hulst verkregen
subsidie(s), is sprake van een rechtmatige besteding van die subsidie(s).
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 20xy
de staat van baten en lasten over 20xy
de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond van het voorgaande zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van (…), zoals vereist op basis van de ‘Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het bepaalde in de
‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.

Verklaring over het in de jaarstukken opgenomen bestuursverslag
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen
bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720.
Het bestuur van (…) is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties
zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur (en de Raad van Toezicht) voor de jaarrekening
Het bestuur van (…) is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of (…) in staat is haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft (…) te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel
over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening.
(De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van (…)).
Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat
wij voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een hoge mate van zekerheid, maar geen
absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden,
ook in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van (…), verwijzen wij naar de
website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, www.nba.nl.
(Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle, alsmede over eventuele significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder mogelijke tekortkomingen in de interne beheersing van
(…)).

**
(plaats, datum)
(naam accountantskantoor)
(naam tekenend accountant)

