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Verantwoordelijkheden van de directeur en het bestuur voor de samengevatte jaarrekening
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De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening 2017. Het bestuur is
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Onze verantwoordelijkheden
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel
belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden,
uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om
te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Was getekend te Sliedrecht, 4 juni 2018.
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