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Datum

Behandeld door

19 mei 2004

Kenmerk

04R0853/bs/92-5813089

Geacht bestuur,
Hierbij doen wij u toekomen onze accountantsverklaring bij de jaarrekening 2003 van uw c.
recreatieschap. Wij verzoeken u, alvorens u tot publicatie overgaat, de jaarrekening en de t
gezamenlijk daarmee openbaar te maken stukken aan ons ter beoordeling voor te leggen. ^
In december hebben wij een tussentijdse controle van de administratie 2003 uitgevoerd. De
bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij in ons rapport "Controle administratie
2003" van 9 december 2003 (kenmerk 03R2452) opgenomen. De controle van de jaarrekening
geeft ons overigens geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants
voor deze:

D. Vermaas RA

Bijlagen:

Accountantsverklaring in drievoud.

Op alle contractuele relaties van Deloitte zijn de algemene voorwaarden van Deloitte, welke zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer 115/2003
vantoepassing.
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Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2003 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
te Dordrecht gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van het schap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van
de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn
toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van het schap daarbij hebben gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie op
31 december 2003 en van de baten en lasten over 2003 in overeenstemming met de grondslagen
voor financiële verslaggeving volgens het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 en ook
overigens voldoet aan de bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in dit besluit.
Deloitte Accountants,
voor

D. Vermaas RA
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