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Clientnummer:   LS0702 

Plaats:    Losser 

Datum:   23 februari 2022 

Referentie:  G. Lansink  

Betreft:   Verklaring controle cijfers voedselbank te Losser 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de controle van de cijfers 

van 2021 van de voedselbank te Losser. 

 
De kolommenbalans en de resultatenrekening zijn door ons samengesteld op basis van de van u 

verkregen informatie. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit 

de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

 

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht 

en volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem 

(NKS). Dit  houdt onder meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende 

voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van Administratie en 

Belastingdeskundigen(NOAB). 

 

Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens.          

Stichting Voedselbank Losser 

p/a Postbus 12 

7580 AA  LOSSER 
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Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de cijfers samenstellen in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij 

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële 

verslaggeving toegepast. 

 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het 

verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële 

gegevens ten behoeve van de controle van de cijfers.  

         
         

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid. 
         

Hoogachtend,         

         

Fedacc Administratie- en 

Belastingadviseurs 
        

         

         

         

G. Lansink         

         

 

 

 


