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Onderwerp Uw kenmerk 

Stand van zaken accountantscontrole jaarrekening 2014 
 

 

Geacht bestuur, 

Op 9 maart 2015 zijn wij, volgens de afspraken met uw organisatie, gestart met de controle van 
de jaarstukken 2014 van uw gemeenschappelijke regeling. 

Door een wijziging in de wet op de gemeenschappelijke regelingen dient uw 
gemeenschappelijke regeling de jaarstukken aanmerkelijk eerder in het jaar gereed te hebben. Dit 
legt een grote druk op uw organisatie en op ons als controlerend accountant. 

Wij constateren dat u en onze medewerkers met grote inzet hebben gewerkt aan de 
jaarrekening(controle). Recent hebben wij van uw organisatie de laatste stukken ontvangen ter 
onderbouwing van informatie in de jaarrekening. Deze informatie zullen wij beoordelen en op 
maandag 20 april nemen wij met uw medewerkers de intern voorbereide rechtmatigheidcontrole 
door. Daarmee is het inhoudelijke werk van onze controle afgerond. Wij zullen een finale toets 
doen op de naleving van verslagevingsregels in de jaarrekening en aansluitend zal een interne 
kwaliteitsreview op ons controledossier worden uitgevoerd. Vervolgens zullen wij de 
controleverklaring bij de jaarrekening afgeven. 

Op grond van de informatie die wij nu hebben hebben, zien wij geen belemmering om na 
afronding van het bovenstaande een goedkeurende verklaring af te kunnen geven bij de 
jaarrekening 2014. Deze zullen wij zo spoedig mogelijk aan u toezenden. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zijn graag tot een nadere 
toelichting bereid. 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. M.E. Dubbelman RA 


