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ACCOUNTANTSVERSLAG 2016

Geachte leden van het bestuur,

Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 13 oktober 2016, ontvangt u hierbij ons verslag van bevindingen 2016 van 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (verder Noaberkracht). Dit verslag bevat onze belangrijkste 

bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2016. 

Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren en ondersteunen in de uitoefening van uw controlerende taak. De 

onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de 

aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van 

de jaarrekening. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en 

rechtmatigheid van de jaarrekening 2016.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om deze rapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

w.g. drs. R.H. Bouman RA

Aan het bestuur

van Bedrijfsvoeringsorganisatie

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

T.a.v. mevrouw Ineke Bakker

Postbus 21

7590 AA Denekamp

Groningen, 27 juni 2017

Kenmerk: RHB/WP/EMV/1041645/009
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1. Dashboard accountantscontrole

Ons oordeel Top 3 aandachtspunten voor 2017 Resultaat 2016

 De jaarrekening 2016 is getrouw en rechtmatig met 

uitzondering van de naleving van Europese 

aanbestedingsregels.

 Rechtmatigheidsfout aanbestedingen van € 0,7 miljoen 

(boven goedkeuringstolerantie van € 0,4).

 Er is geen sprake van fouten in de WNT-verantwoording.

 Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.

1. Waarborgen rechtmatigheid inkopen.

2. Doorontwikkeling interne beheersing in het Sociaal Domein 

deelnemende gemeentes specifiek gericht op de financiële 

verantwoording.

3. Implementatie Verbeterplan P&C-cyclus.

Toelichting op resultaat Belangrijkste bevindingen 2016 Analyse van uw weerstandsvermogen

 Positief resultaat 2016 van € 278.000, mede door 

budgetoverheveling. 

 Resultaat wijkt minimaal (1%) af van de begroting. 

 Ratio weerstandsvermogen 2016 binnen de door het bestuur 

gestelde norm. 

 Op basis van herziening risico-inventarisatie (boetes 

Autoriteit Persoonsgegeven) wordt € 0,4 miljoen terug gestort 

aan deelnemende gemeentes.

 Begrotingsoverschrijdingen passen binnen bestaand beleid en 

tellen daarom niet mee in rechtmatigheidsoordeel. 
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Weerstandscapaciteit

Gewogen risico's

2015 Begroting 2016

(alle bedragen * € 1.000)

Totale lasten 32.132 34.149 34.114

Totale baten 34.043 34.149 34.392

Resultaat 1.911 0 278
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Strekking controleverklaring

2. Strekking controleverklaring
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2. Strekking controleverklaring

Verklaring met 

beperking

Wij zijn voornemens om bij de jaarrekening 2016 van Noaberkracht een controleverklaring met beperking af te geven met betrekking tot de rechtmatigheid als gevolg 

van de geconstateerde onrechtmatigheden met betrekking tot de naleving van de Europese aanbestedingsregels. 

De jaarrekening is 

getrouw

Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2016 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel

de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva per 31 december 2016 in overeenstemming met het BBV. 

Rechtmatigheids-

verklaring met 

beperking

Een verklaring met beperking met betrekking tot rechtmatigheid betekent dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2016 in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen en in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving, met uitzondering van de 

hiervoor genoemde constateringen ten aanzien van de rechtmatigheid over de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Jaarverslag is 

verenigbaar (COS 720)

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie zoals opgenomen in het jaarverslag. Met ingang van dit 

controlejaar zijn de verantwoordelijkheden van de accountant ten aanzien van de zogenaamde ‘andere informatie’ opgenomen in het jaarverslag, gewijzigd (zie 

hiervoor de Controle en Overige Standaarden (COS) 720). Wij stellen niet meer alleen vast of deze informatie strijdig is, maar of sprake kan zijn van materiële 

afwijkingen. 

Wij hebben, ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet en de COS 720, de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Op grond van onze werkzaamheden zijn wij van mening 

dat deze andere informatie in het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat.

Goedkeurings- en 

rapporteringstoleranties

zijn conform 

controleprotocol

Rechtmatigheidsfout 

Europese 

aanbestedingen

De door ons gehanteerde materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle was € 340.000 zoals ook opgenomen in het controleprotocol. Dit betekent dat het 

bij onze controle mogelijk is dat fouten die lager zijn dan het voorgenoemde bedrag niet worden aangepast. De rapporteringstolerantie voor het rapporteren van fouten 

en onzekerheden is gesteld op € 100.000. De gehanteerde materialiteit en rapporteringstolerantie sluiten aan op het door het bestuur vastgestelde controleprotocol. 

Naast de geconstateerde rechtmatigheidsfout ten aanzien van de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn er geen ongecorrigeerde controleverschillen 

boven de rapporteringstolerantie.
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3. Top 3 aandachtspunten voor 2017
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3. Top 3 aandachtspunten voor 2017

Inleiding

Naar aanleiding van onze 

controle van de jaarrekening 

2016 hebben wij een aantal 

bevindingen en aanbevelingen 

over het afgelopen boekjaar 

weergegeven. Daarnaast willen 

wij, vanuit onze natuurlijke 

adviesfunctie, de volgende top 

3 van aandachtspunten voor 

het komende jaar benoemen. 

1. Waarborgen

rechtmatigheid inkopen

In onze managementletter hebben wij aangegeven dat er geen sluitende preventieve controle op naleving Europese en 

interne aanbestedingsregels plaats vind. Als gevolg van gewijzigde regelgeving (waaronder het vervallen van het 

verlichte regime voor externe inhuur) is bij de uitgevoerde interne controle verscherpt gekeken naar de rechtmatigheid 

van lopende contracten. Hieruit is gebleken dat in een aantal gevallen de interne- en externe regels niet zijn nageleefd. 

Middels een bestuursbesluit is alsnog ingestemd met de gehanteerde wijze waardoor de afwijkingen van het interne 

beleid niet mee tellen in het rechtmatigheidsoordeel. De afwijkingen van Europese aanbestedingsregels zijn niet te 

herstellen en tellen daarom mee in ons rechtmatigheidsoordeel. In de interne auditrapportage worden een aantal 

aanbevelingen gedaan die wij onderschrijven. 

2. Doorontwikkeling 

interne beheersing in

het Sociaal Domein 

deelnemende gemeentes 

specifiek gericht op de 

financiële verantwoording

Tijdens de interim-controle 2016 hebben wij aandachtspunten geconstateerd ten aanzien het stappenplan om de 

onzekerheden terug te dringen door aanvullende (prestatie-) controles uit te voeren. Wij hebben aangegeven dat nog 

nodige actie vereist was. Bij het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat aanvullende 

stappen laat op gang zijn gekomen waardoor het op de afgesproken momenten niet inzichtelijk was op welke wijze 

voldoende zekerheid is verkregen. 

De wijze waarop deze financiële verantwoording binnen de deelnemende gemeentes in de komende jaren wordt 

gewaarborgd, vraagt ook het komend jaar aanvullende aandacht.  

3. Implementatie

Verbeterplan P&C-cyclus

In ons accountantsverslag 2015 hebben wij het bestuur geadviseerd het zelf controlerende vermogen rondom de 

totstandkoming van de jaarrekening te versterken. Mede naar aanleiding van deze opmerking is door de 

concerncontroller een Verbeterplan P&C-cyclus opgesteld. Twee belangrijke pijlers waren het verbeteren van de eigen 

organisatie en het verbeteren van de kwaliteit van de financiële administratie. Bij de uitvoering van de 

jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat nog niet aan alle actiepunten zoals opgenomen in het verbeterplan 

voldoende opvolging is gegeven.  
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4. Uw financiële positie vergeleken

4.2 Weerstandsvermogen4.1 Resultaat 2016
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4.1 Resultaat 2016

Resultaat 2016 bedraagt

€ 278.000 positief. 

Resultaat 2016 

Het saldo van de jaarrekening van Noaberkracht over het jaar 2016 bedraagt € 278.000 positief. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort 

weergegeven:

Voor een uitgebreide analyse van het resultaat verwijzen wij naar de analyse op hoofdlijnen zoals opgenomen in onderdeel 1.5.3 van de jaarrekening. 

Overzicht baten en lasten Jaarrekening 

2015

Begroting 2016 

(na wijziging)

Jaarrekening 

2016

Verschil 

begroting met 

realisatie

(alle bedragen * € 1.000,-)

Lasten 30.184 31.521 31.833 312

Toevoegingen aan reserves 1.948 2.628 2.283 (345)

Totale lasten 32.132 34.149 34.114 (35)

Bijdrage gemeente Dinkelland & Tubbergen 29.363 30.156 30.926 770

Overige baten 817 916 744 (172)

Onttrekkingen aan reserves 3.863 3.078 2.722 (356)

Totale baten 34.043 34.149 34.392 243

Resultaat 1.911 0 278 278
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4.1 Resultaat 2016

Verscherping 

tussentijdse 

budgetbeheersing 

verbeterd

Het exploitatieresultaat 2016 bedraagt € 278.000 voordelig, op een begrotingstotaal van € 34,1 miljoen. Een afwijking van circa 1%. Op basis van onze ervaringsnorm bij 

overheidsorganisaties is een afwijking van 2-3% van de begroting acceptabel en inherent aan een begrotingsproces van een gemeenschappelijke regeling en/of andere 

overheidsorganisatie. Wij constateren een verbetering in de afwijking van het exploitatieresultaat ten opzichte van het begrotingstotaal. In het boekjaar 2015 

constateerden wij een afwijking van het exploitatieresultaat op het begrotingstotaal van 6%. Ten opzichte van 2015 is de realisatie 2016 daarmee procentueel een 

aanzienlijke verbetering. Wel blijkt dat nog niet alle voorgenomen plannen zijn gerealiseerd. Vanuit het resultaat 2016 wordt circa € 0,2 miljoen en vanuit de reserve 

bedrijfsvoering € 1,0 miljoen overgeheveld voor taakonderdelen waarvan de uitvoering in de komende jaren moet plaats vinden. Daarmee blijft een forse post als 

overheveling binnen de balans aanwezig. De focus van de invulling van de taakstelling (€0,7 miljoen) ligt op het jaar 2018. 
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4.2 Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen De analyse van het weerstandsvermogen is een onderdeel van het jaarverslag (paragraaf weerstandsvermogen). Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen 

of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening. Omdat de omvang en inschatting van het weerstandsvermogen voor de continuïteit en 

toekomst van Noaberkracht van belang is, besteden wij vanuit onze natuurlijke adviesfunctie in dit verslag van bevindingen hier aandacht aan.

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen geïnventariseerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit (stand van de algemene reserve). Ten opzichte van 

de jaarrekening 2015 zijn als gevolg van een geactualiseerde risico-inventarisatie de risico’s afgenomen met circa € 0,4 miljoen. Dit komt doordat op basis van nader 

onderzoek het risico op mogelijke boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens voornamelijk liggen bij de deelnemende gemeentes en niet bij Noaberkracht. Om te komen 

op de minimale norm van 1,0 wordt voorgesteld in totaal € 0,4 miljoen terug te laten vloeien naar beide gemeentes. Na verwerking van het resultaat zoals opgenomen in 

de jaarstukken bedraagt de ratio op basis van de jaarrekening 2016 afgerond 1,00. Daarmee voldoet het weerstandsvermogen aan deze norm en wordt het 

weerstandsvermogen als voldoende geacht. 

 Beschikbare 
weerstands-

capaciteit 
Gewogen 

financiële risico’s  
Ratio Norm 

(alle bedragen * € 1.000,-) 

Jaarrekening 2015 477 727 0,65 1,00 (voldoende) 

Jaarrekening 2016 727 322 2,26 1,00 (voldoende) 
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5. Belangrijkste bevindingen 2016

Bevindingen rechtmatigheidAutomatisering

5.1 5.2 5.3

5.3
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5.1 Bevinding automatisering

Diverse zaken ten 

aanzien van de 

automatiserings-

omgeving opgepakt. Nog 

niet effectief om voor 

controle 2016 op te 

steunen

Geautomatiseerde gegevensverwerking

De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de controle hebben wij relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking besproken en 

indien mogelijk getoetst. Waar nodig brengen wij verslag uit over tekortkomingen. Wij hebben de automatiseringsorganisatie uitsluitend in het kader van de 

jaarrekeningcontrole beoordeeld. 

De werkzaamheden ten aanzien van de automatisering zijn ten tijde van de interim-controle verricht. In 2016 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van 

het autorisatiebeheer, wachtwoordbeleid, wijzigingenbeheer en het uitvoeren van een restoretest. Vanwege de periodieke controle op juistheid van de ingerichte 

autorisaties alsmede de wijze waarop om wordt gegaan met administrators en superusers kunnen wij niet steunen op de IT-omgeving en beoordelen deze op totaal 

niveau als ontoereikend. Voor de geconstateerde detail bevindingen verwijzen wij u naar onze managementletter 2016 gedateerd 7 februari 2017.
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5.2 Bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Onrechtmatigheden 

aanbesteden boven 

goedkeuringstolerantie

Gunning 2B diensten 

niet gemeld

Tijdens onze controle hebben wij, gebruikmakend van de werkzaamheden van de VIC, de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen beoordeeld. Daarnaast 

hebben wij tijdens de controle kennis genomen van de overige getrouwheid en rechtmatigheidsonderzoeken van de VIC in boekjaar 2016. 

Bij de interim-controle 2016 hebben wij al geconstateerd dat bij de VIC onrechtmatigheden zijn geconstateerd bij de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Wij 

hebben met Noaberkracht deze bevinding besproken en hierop zijn passende aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. De organisatie heeft, mede ingegeven door de 

gewijzigde regelgeving ten aanzien van het vervallen het verlichte regime voor 2B diensten, een uitgebreidere zogenaamde spend-analyse (of crediteuren analyse) 

uitgevoerd op alle leveranciers groter dan € 50.000. In totaal zijn voor het boekjaar 41 opdrachten gecontroleerd. Een aantal geconstateerde onrechtmatigheden zijn 

door middel van aanvullende besluitvorming als nog goed gekeurd omdat alleen is afgeweken van het eigen inkoopbeleid. Voor de onrechtmatigheden die zijn 

geconstateerd op de afwijking van Europese aanbestedingsregels is het niet mogelijk om deze achteraf te repareren en deze zijn als fout meegewogen in het oordeel. 

Middels aanvullende werkzaamheden is intern gecontroleerd of bij deze leveranciers sprake is van een aanbestedingsverplichting en zo ja, of dan ook daadwerkelijk de 

juiste aanbesteding heeft plaatsgevonden. Wij hebben middels een review vastgesteld of deze spend-analyse en interne controle toereikend is uitgevoerd. 

Daarbij hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd en konden wij instemmen met de interne beoordeling van de wijze van aanbesteden. 

De totale rechtmatigheidsfout als gevolg hiervan bedraagt voor 2016 € 0,7 miljoen en bestaat voornamelijk uit opdrachten in het kader van inhuur van extern personeel 

en ICT opdrachten. Om die reden concluderen wij dat de maximale rechtmatigheidsfout met betrekking tot de Europese aanbestedingen € 0,7 miljoen bedraagt. Dit 

bedrag valt buiten de controletolerantie van 1% maar binnen de tolerantie van 3%. Derhalve hebben wij een verklaring met beperking verstrekt. 

Naast de geconstateerde financiële rechtmatigheidsfouten is geconstateerd dat van een aantal zogenaamde 2B-diensten de Europese aanbestedingsregels niet geheel 

zijn gevolgd. Op grond van deze regels dient de melding van de gunning van de betreffende dienst binnen bepaalde periode plaats te vinden. Aan deze voorwaarde van 

tijdig melden is voor de betreffende diensten niet voldaan. Het Ministerie van BZK / Platform Rechtmatigheid beschouwt het niet naleven van deze voorwaarde als een 

procedure fout die geen gevolgen heeft voor het rechtmatigheidsoordeel. De accountant dient deze procedurefout wel te rapporteren.
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5.2 Bevindingen ten aanzien van rechtmatigheid

Geen onrechtmatige 

begrotingsoverschrijding

en

Voor de begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld of de financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot 

stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maximale

budgetten weergegeven die door het bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het 

juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2016. Een overschrijding van de begroting is in principe altijd onrechtmatig, 

maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het 

bestuur passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. Daarnaast moeten wij in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het 

bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde te stellen. Noaberkracht heeft op het programma Bedrijfsvoering een 

overschrijding ten opzichte van de begrote lasten van € 310.000. De overschrijding heeft diverse redenen die zijn toegelicht in de jaarrekening. Deze kosten passen in 

het bestaande beleid. Wij hoeven deze overschrijding derhalve niet mee te wegen in het rechtmatigheidsoordeel.
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Bijlagen

Bijlage A: Onze controle
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Scoping: doel en object 

van de controle 

Het bestuur heeft ons opdracht gegeven voor de controle van de jaarrekening 2016 van Noaberkracht. Voor iedere controle gelden inherente beperkingen, die uiteen zijn 

gezet in de opdrachtbevestiging (d.d. 13 oktober 2016). Voor een uitleg van de opdracht en reikwijdte verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging.

Materialiteit Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 

invloed kunnen zijn op de economische 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. 

Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het bestuur vastgestelde controleprotocol en normenkader gehanteerd. Het bestuur heeft ons 

daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie.

Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 100.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening 

om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Bijlage A
Onze controle

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelsonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening 

(% lasten)

≤ 1% > 1% < 3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de 

controle (% lasten)

≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10% -
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Bijlage A
Onze controle

Onafhankelijkheid Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij 

onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. 

Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type 

dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. 

Fraude en non-

compliance

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole houden wij 

rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. 

Het beheersen van frauderisico’s is uitsluitend mogelijk indien vooraf ook inzicht wordt verkregen en bewustwording is gecreëerd omtrent díe gebieden die gevoelig zijn 

voor bewuste manipulatie, oftewel fraude. Het onderkennen van dergelijke risico’s is een startpunt om díe interne beheersingsmaatregelen te kunnen invoeren die het 

risico op fraude zoveel als mogelijk beperken. 

Daarnaast bespreken wij de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen Noaberkracht. Deze besprekingen en onze 

controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd.

Geautomatiseerde 

gegevensverwerking en 

beveiliging 

persoonsgegevens

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit 

van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht 

op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. 

Wij hebben de automatiseringsorganisatie van Noaberkracht uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De werkzaamheden ten aanzien van de 

automatiseringsorganisatie zijn al opgenomen in onderdeel 5.1 van dit verslag. 
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Bijlage A
Onze controle

Continuïteit De waarderingen in de jaarrekening zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Noaberkracht als geheel in continuïteit zal worden voortgezet. Als de omstandigheden 

zodanig zijn dat duurzame voortzetting onmogelijk is, dan kan niet van dit continuïteitsbeginsel worden uitgegaan. In dat geval worden de activa en passiva tegen 

liquidatiewaarde opgenomen. De inschatting of een duurzame voortzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de 

wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een 

duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 

grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen zijn in het kader van onze controleopdracht op aanvaardbaarheid beoordeeld. Wij hebben geen andere bevindingen 

dan opgenomen in dit verslag van bevindingen.

Verschillen van inzicht 

met het bestuur

Er bestaan geen verschillen van inzicht met het bestuur over de waarderingsgrondslagen, de financiële administratie, de verslaggeving of de uitkomsten van onze 

controlewerkzaamheden. 
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Nieuwe perspectieven

In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe 

spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat 

klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil 

ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met 

open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze 

unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. 

Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om 

vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste 

beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te 

maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of 

internationale onderneming bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en 

nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 28 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.150 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. 

BDO adviseert ondernemingen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi-) overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname 

of een fiscaal advies op maat. In alle gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief in 158 landen, meer dan 67.000 medewerkers wereldwijd) dat 

bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl
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