MODEL VAN EEN BEOORDELINGSVERKLARING BIJ HET FINANCIËLE VERSLAG INZAKE DE
SUBSIDIE
Aan: opdrachtgever
Opdracht
Op grond van artikel xx van de kaderverordening gemeente Delft en artikel yyy van de
beleidsregel op basis waarvan de subsidie is verleend hebben wij de bijgevoegde door
ons gewaarmerkte financiële verantwoording met de bijlagen van …….(naam aanvrager)
te ….. (statutaire vestigingsplaats) inzake……..(naam, plaats, inhoud en / of doelstelling
project) onderzocht.
De subsidie is met briefnummer ….d.d……. toegekend door de Gemeente Delft. De
verantwoording en de bijbehorende bijlagen zijn onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de huishouding opgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake deze verantwoording met de bijbehorende bijlagen te
verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenstemming in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen
van inlichtingen bij functionarissen van uw huishouding en het uitvoeren van
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens.
Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in
een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de financiële
verantwoording. Deze mate van zekerheid is lager dan aan een accountantsverklaring
kan worden ontleend.
Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de financiële verantwoording, volgens algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaglegging geen getrouw beeld geeft.
(Optioneel):
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, brengen wij het volgende onder uw aandacht:
‐ Een nadere uitgebreide toelichting op een niet goedkeurende accountantsverklaring;
‐ Bedenkingen van materieel belang die hebben geleid tot een niet goedkeurende
accountantsverklaring.
‐ ………
(Plaats en datum)
(Naam accountantskantoor)
(Naam accountant)
(Ondertekening)

MODEL VAN EEN BEOORDELINGSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING
Aan: opdrachtgever
Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 20XX van (naam huishouding,)
gevestigd te (statutaire vestigingsplaats) beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder
uw verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenstemming in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen
van inlichtingen bij functionarissen van uw huishouding en het uitvoeren van
cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens.
Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in
een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze
mate van zekerheid is lager dan aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.
Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de jaarrekening, volgens algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaglegging (en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 BW 2) geen getrouw beeld geeft.
(Optioneel):
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel, brengen wij het volgende onder uw aandacht:
‐ Een nadere uitgebreide toelichting op een niet goedkeurende accountantsverklaring;
‐ Bedenkingen van materieel belan,g die hebben geleid tot een niet goedkeurende
accountantsverklaring.
‐ ………
(Plaats en datum)
(Naam accountantskantoor)
(Naam accountant)
(Ondertekening)

