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Kenmerk

: WJ/JS/1005329/008

Behandeld door
Betreft

: Wilco Jacobs RA
: Controle bestede kosten met betrekking tot het project 'OPE Next' inzake
het boekjaar 2015.

Geachte heer Van Beers,
Ingevolge uw verzoek ontvangt u hierbij - in tweevoud - de controleverklaring inzake de
controle van de bestede kosten met betrekking tot het project 'OPE Next' inzake het
boekjaar 2015, alsmede de door ons gewaarmerkte opgave.
Tevens ontvangen wij graag een door u getekend exemplaar van bestede kosten met
betrekking tot het project OPE Next retour voor ons dossier.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,

voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijlagen:

~

Controleverklaring (in tweevoud)
Opgave bestede kosten met betrekking tot het project 'OPE Next' inzake het
boekjaar 2015
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CONTROLEVERKLARING DOOR DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

Aan: de directie van Noorderdierenpark B.V.

Opdracht
Wij hebben van bijgevoegde door ons gewaarmerkte opgave genoemd "4. Realisatie Bestedingsplan
2015 conform termijnschema 14 mei 2014" van Noorderdierenpark B.V. te Emmen inzake de gedane
uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het project 'OPE Next' over de periode 1 januari 2015 tot
en met 31 december 2015 de onderdelen "Tabel2: Contractueel tijdschema VW", "Tabel3:
Termijnschema OPE NEXT" en "Tabel 4: Financiering" gecontroleerd.
De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze
verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de opgave te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig
dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de opgave 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 zijn de gegevens zoals vermeld in deze opgave onder de Tabellen 2, 3 en 4 in aUe van
materieel belang zijnde aspecten juist en volledig weergegeven.
Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskring)
Onze controleverklaring bij de opgave van Noorderdierenpark B.V. is uitsluitend bedoeld ten behoeve
van de gemeente Emmen en kan derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Emmen, 29 februari 2015
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