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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
bij uitgaven in h e t k a d e r v a n d e s u b s i d i e 2 0 1 7
Afgegeven ten behoeve van de Gemeente Krimpen aan den Ussel
Opdracht
Wij hebben in de bijgevoegde door ons gewaarmerkte financiële verantwoording 2017, in het kader van de
bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 van de Stichting SYnerKri te Krimpen
aan den IJssel gecontroleerd. De financiële verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de verantwoording te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en de door de Gemeente Krimpen aan
den IJssel afgegeven bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012.
Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een rede mate van zekerheid
wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat
onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording 2017 ter grootte van C 941.473 (positief resultaat van
C 41.437} juist weer en is deze in overeenstemming met de richtlijnen voor de accountantscontrole bij de financiële
verantwoording 2017.
Overige aspecten - beperkingen in verspreidingskring en het gebruik
De financiële verantwoording 2017 van de stichting en onze verklaring daarbij is uitsluitend bedoeld voor de
stichting ter verantwoording aan de Gemeente Krimpen aan den IJssel en kunnen derhalve niet voor andere
doeleinde worden gebruikt.
Capelle aan den IJssel, 1 mei 2018
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Op al onze offertes., opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de SRA van toepassing. Deze zijn ook vermeld op onze website wvvw.facet-accauntants.nl.

