
 

 

 

 
       A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en raad van toezicht van Stichting GALE 
 
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2016  
Onze oordeelonthouding  
Wij hebben de bijgevoegde en gewaarmerkte jaarrekening 2016 van Stichting GALE te Amsterdam 
gecontroleerd.  
 
Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in het rapport opgenomen jaarrekening van de 
stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis 
voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit rapport 
opgenomen jaarrekening te kunnen baseren.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

 de balans per 31 december 2016;  

 de staat van baten en lasten over 2016; en  

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

   

De basis voor onze oordeelonthouding  
Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op 
economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele 
wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de omzet en de daarmee 
rechtstreeks samenhangende posten, alsmede ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de 
doorbelaste omzet en kosten ten aanzien van uren en tarief die zijn opgenomen in de jaarrekening 
van de entiteit.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting GALE zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).   

 
B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie 

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd 

Op de jaarrekening 2015 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking 
opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen, 
evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 



 

 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder 
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap.  
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de 
paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en 
geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.  
 

Haarlem, 16 mei 2018 
 
Schoorl & Partners 
 
 
 
w.g. 
 
drs. F.D. Schoorl AA RB 
Accountant-Administratieconsulent / Register Belastingadviseur 
 
Schoorl & Partners accountancy & belastingadvies  
A. Hofmanweg 5A, 2031BH Haarlem, T.: 023-7505175  
Rabobank NL40 RABO 0301 6477 04       
BTW NL1859.33.993.B.01        
Kamer van Koophandel 62558463        
     
 
 

                                                                     
 


