ACCOUNTAN 5

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur van Vrizinnige Partij

Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten

Wij hebben het bijgaande door ons gewaarrnerkte fmancieel verslag en de overzichten 2015
van Vrijzinnige Partij, vereniging te Hoevelaken in het kader van de Wet financiering
politieke partijen gecontroleerd op getrouwheid.
Overeenkomstig artikel 25, eerste lid onder a tot en met c, van de Wet financiering politieke
partijen bestaat de gecontroleerde (financiële) informatie uit:
-

-

-

het financieel verslag 2015 van Vrijzinnige Partij met daarin een weergave van de
(financiële) informatie, die op grond van artikel 20 van de Wet financiering politieke
partijen in de administratie is opgenomen.
het overzicht van cle bijdrage van in totaal €4.500 of meer die Vrijzinnige Partij in een
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21, eerste lid van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd.
het overzicht van de schulden van €25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op
grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder c).

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel
verslag en de overzichten in overeenstemming met de Wet financiering politieke partijen. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van het financieel verslag en de overzichten mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag en de
overzichten op basis van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden alsmede de Regeling financiering politieke
partijen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat het financieel verslag en de overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het fmancieel verslag en de overzichten. De
geselecteerde werkzaamheden zijn affiankeljk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming. met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het financieel verslag en
de overzichten een afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en de overzichten en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van Vrijzinnige Partij. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de redelijkheid van de door het bestuur van Vrijzinnige Partij gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag en de
overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende het financieel verslag en de overzichten
Naar ons oordeel geven:
-

•

-

-

het financieel verslag 2015 van Vrijzinnige Partij (artikel 25, eerste lid, onder a),
het overzicht van de bijdrage van in totaal € 4.500 of meer die Vrijzinnige Partij in een
kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van
artikel 21, eerste lid van de Wet financiering politieke partijen zijn geregistreerd
(artikel 25, eerste lid, onder b), en
het overzicht van de schulden van € 25.000 of meer, met daarbij de gegevens die op
grond van artikel 21, derde lid, van de Wet financiering politieke partijen zijn
geregistreerd (artikel 25, eerste lid, onder c),

een getrouw beeld.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de Wet gestelde eisen
Wij zijn van oordeel dat het financieel verslag en de overzichten van Vrijzinnige Partij
voldoen aan de bij of krachtens de Wet financiering politieke partijen gestelde voorschriften.

DenHaag, 15augustus2016
W.G.
drs. Willem-Paul Herber RA

Medwed Accountants
Groningsestraat 211
2587 PE Den Haag
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paraaf voor identificatie doeleinden

Vrijzinnige Partij
Financieel verslag boekjaar 2015
1. Staat van baten en lasten
Euro
Baten
Lidmaatschap-contributies 2015

1.210

Donaties
donaties 2014
donaties 2015

850
7.280

Totaal baten

9.340

Lasten
Kosten promotie
Zaalhuur
Evenementen
Kosten deelname verkiezingen
Kantoorkosten
Bankkosten

677
981
3.025
3.375
2.161
197

Totaal lasten

10.416

resultaat

-1.076
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Vrijzinnige Partij
Financieel verslag boekjaar 2015
2. Balans per 31 december 2015
(voor resultaatbestemming)
Euro
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen (vrij ter beschikking)

2.743

Totaal activa

2.743

PASSIVA
Eigen vermogen
Resultaat 2015
Kortiopende schulden
Vooruitontvangen contributies 2016
Nog te betalen bedragen

Totaal passiva

-1.076

2.306
1.513
3.819
2.743
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Vrijzinrilge Partij
Financieel verslag boekjaar 2015
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Vanwege het feit dat Vrijzinnige Partij is opgericht op 14 november 2014 loopt het
eerste (verlengde) boekjaar 2015 van 14 november 2014 tot en met 31 december
2015.
Er staan dan ook geen vergelijkende cijfers ter beschikking.
Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben.
Gronslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Gronslagen voor resultaatbepaUng
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van
contributies en donaties enerzijds, en anderzijds de kosten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
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Vrijzinnige Partij
Financieel verslag boekjaar 2015
4. Overzicht donaties van €4.500 en meer
Donaties door N.P.M. Klein,

Hoevelaken
Euro

1-dec-14
15-jan-15
15-jan-15
15-jan-15
9-mrt-15
2-sep-15
totaal

850
1.125
1.125
1.125
200
3.000
7.425

Gedoneerd gedurende kalenderjaar 2014
Gedoneerd gedurende kalenderjaar 2015

850
6.575

Totaal gedoneerd gedurende verlengd boekjaar 2015

7.425

5. Overzicht van de schulden van € 25.000 of meer
Vrijzinnige Partij heeft ultimo 2015 geen schulden van € 25.000 of meer.
6. Ondertekening
Namens Vereniging Vrijzinnige Partij,

Hoevelaken

W.G.

N.P.M. Klein, bestuurder
15 augustus 2016
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