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Geachte leden van het bestuur, geachte heer Oskannp,
Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2018. Daarin zijn onze belangrijkste controlebevindingen
samengevat. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep (hierna: GR Tomingroep). In overeenstemming met uw opdracht
hebben wij de jaarrekening 2018 gecontroleerd.
Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten die hieruit naar voren komen een goede
basis vormen voor ons oordeel ten aanzien van de jaarrekening 2018 van GR Tomingroep.
Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is
uitsluitend bestemd voor algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, de secretaris c.q. directie en de raad en het college
van de deelnemende gemeenten van GR Tomingroep.
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn,
Met vriendelijke groet,
Deloitte Accountants B.V.

drs. A.J. Schutgens RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, mei 2018' gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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1. Managementsamenvatting
Leeswijzer
Na de managementsamenvatting
in hoofdstuk 1 zijn in hoofdstuk 2
de bevindingen van onze controle
opgenomen. De financiële analyse
is in het derde hoofdstuk en de
overige onderwerpen zijn in het
vierde hoofdstuk opgenomen.
De verplichte onderdelen van de
rapportage en de foutenevaluatie
zijn in de bijlagen opgenomen.

Reikwijdte van de controle
Met de opdrachtbevestiging van 16 november 2018 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening
2018. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Daarnaast zijn het Besluit
accountantscontrole decentrale overheden en uw controleverordening op grond van artikel 213 van de Gemeentewet van
toepassing. Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang
in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2018 voldoende voor de doelstelling van onze
controle. Een samenvatting van de reikwijdte van de controle voor 2018 is opgenomen in bijlage C.
Overzicht goedkeurings-toleranties en geïdentificeerde fouten en onzekerheden
Wij hebben met inachtneming van de door u vastgestelde toleranties de controle uitgevoerd:
Goedkeuringstoleranties
Fouten

1% van het totaal van de lasten

€ 284.000

Onzekerheden

3% van het totaal van de lasten

C 852.000

Rapportagetoleranties
De rapportagetoleranties voor fouten en onzekerheden zijn vastgesteld op € 50.000.

Vanuit onze controle hebben wij geen ongecorrigeerde fouten geconstateerd. Tevens hebben wij geen fouten laten corrigeren
vanuit onze controle, groter dan de rapportagetolerantie. Het (verplichte) overzicht van de gecorrigeerde en nietgecorrigeerde fouten treft u aan in bijlage Al en bijlage A2. Tevens is er geen sprake van in het kader van onze
oordeelsvorming relevante onzekerheden aangaande getrouwheid en rechtmatigheid (bijlage A3 en A4).
Strekking controleverklaring
Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Onze verklaring is
gedateerd op xx juni 2019.
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1. Managementsamenvatting
Controleverklaring
Voornemens een
goedkeurende
controleverklaring af te
geven.

Bevindingen controle jaarrekening 2018
Belangrijkste bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2018 zijn:
•

De jaarverslaggeving voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften (Bbv).

•

Wij zijn van mening dat de aannames en oordelen ten aanzien van significante schattingsposten (waardering activa en
waardering voorzieningen) in de jaarrekening, die het management heeft toegepast, redelijk zijn en consistent worden
gebruikt.

•

Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheden met invloed op de strekking van de controleverklaring.

•

Het gerealiseerd resultaat over 2018 komt uit op nihil.

•

De bezoldigingen over 2018 van GR Tomingroep zijn niet strijdig met de WNT en de jaarrekening 2018 van GR Tomingroep
voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

•

Wij hebben bij onze controle geen fraudes geconstateerd of signalen van fraude ontvangen met een (mogelijke) materiële
impact op de jaarstukken 2018.

Zie pagina 6 tot en met 8.
Interne financiële beheersing
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een controle uitgevoerd die is gericht op de opzet, het bestaan en de
werking van maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze
controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. "Op basis van onze werkzaamheden zijn wij
van mening dat de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen in het kader van een betrouwbare jaarrekening
en financiële rechtmatigheidsverantwoording toereikend zijn voor de accountantscontrole. Dit is in lijn met de conclusie van
vorig jaar."
Zie pagina 10.
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1. Managementsamenvatting
Onafhankelijkheid

Evaluatie van de belangrijkste inschattingen van het management

Onze onafhankelijkheid van
GR Tomingroep is
gewaarborgd.

Belangrijke schattingsposten in de jaarrekening, aannames en oordelen die het management als essentieel beschouwt, hebben
betrekking op onder andere de opgenomen voorzieningen en de waardering van activa in de balans. Wij zijn van mening dat
de verslaggevingspraktijken en de toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt.
Zie pagina 9.
Onafhankelijkheid is gewaarborgd
Deloitte Accountants B.V. is onafhankelijk van de GR Tomingroep en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan
op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid.
Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar zuster- en/of dochterondernemingen of de member
firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectieve zuster- en/of dochterondernemingen en de organisatie, die
naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bijlage B bevat een nadere
uiteenzetting van onze onafhankelijkheid.
Overige onderwerpen
In het hoofdstuk overige onderwerpen gaan wij onder andere in op de bevestiging van het management, fraude en frauderisicoanalyse.
Zie pagina 10 tot en met 12.
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