


















































 
 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader 
van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de 
redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving per 31 
december 2014 en van het resultaat over de periode 4 juli 2013 tot en met 31 december 2014 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en Beleidsregels toepassing WNT 
2014. 
 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 
over de periode 4 juli 2013 tot en met 31 december 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn 
met de in de relvante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeldt in paragraaf 2.3.1. 
Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. 
 
 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  
 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol 
OCW/EZ 2014 is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
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