Brouwers

RAPPORT VAN F E I T E L I J K E B E V I N D I N G E N

Aan: Stichting Auto en Motoraily Zwolle
Broekhuizen 25
7965 AA Broekhuizen

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot uw
financiële verantwoording 2015. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze
werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in
dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij
wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of
een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere
onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in aanmerking zouden
zijn gekomen.

Aard en reikwijdte v a n de verrichte w e r k z a a m h e d e n
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van
overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie".
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met Stichting Auto en
Motorally Zwolle zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke
bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde
van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het financiële
verantwoording opgenomen cijfermateriaal geen accountantscontrole is toegepast en
dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze
rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in de
financiële verantwoording opgenomen cijfermateriaal daarop.
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Beschrijving uitgevoerde specifieke w e r k z a a m h e d e n
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:
Wij hebben de financiële gegevens zoals weergeven in uw financiële verantwoording
integraal vergeleken met de onderliggende stukken zoals bankafschriften en
kostenfacturen. De verantwoording sluit af met een banksaldo per 31 december 2015
van € 2.542, welke overeenkomt met de het jaaroverzicht van de Rabobank. De
bankrekening van Ronald2Emmarally is per 25-08-2015 opgeheven. In de
verantwoording wordt ook weergegeven dat er een donatie aan het goede doel wordt
verstrekt van € 46.500. Volgens uw financiële verantwoording bedraagt het resultaat
van de RonaldMcDonald over 2015 voor de uitbetaling van de donatie € 48.780.
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