Aanbieding
Jaarstukken 2020
Dit formulier
De vragen 2 tot en met 4 dienen door of namens het bevoegd gezag
ingevuld en ondertekend te worden. De vragen 5 en 6 dienen door
de accountant ingevuld en ondertekend te worden.
Opsturen
Het ingevulde formulier vóór 1 juli zenden aan:
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/OI/Productie 1
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag
Meer informatie
ICO/PO (070) 757 51 11
ICO/VO (070) 757 51 22
ICO/BVH (070) 757 51 33

1

Gegevens bevoegd gezag

1.1 Naam

|

1.2 Nummer bevoegd gezag

|

1.3 Onderwijssoort

|

2

Verplichte jaarstukken

2. Geef aan welke verplichte jaar- stukken worden ingediend

Jaarverslag 2020 enkelvoud (losbladig)
Controleverklaring inzake het jaarverslag 2020 enkelvoud (losbladig)

3

Verplichte jaarrekeninggegevens
XBRL

		
zijn aangeleverd

4

Ondertekening door of namens het bevoegd gezag
Door ondertekening geeft u aan dat de ingezonden gegevens juist zijn en in overeenstemming met de gegevens,
waarbij de accountant een controleverklaring heeft verstrekt

4.1 Naam

|
Telefoon																

E-mail

|

4.2 Telefoon en e-mail
4.3 Plaats

|
Handtekening
Dag				Maand		Jaar									

|

4.4 Datum en handtekening

69109 - 002

2 van 2

5

Controleverklaring
In te vullen door de accountant

5.1 Bevoegd gezag nummer

|

5.2 Geef aan welke strekking uw
controleverklaring heeft

Getrouwheid:																

Rechtmatigheid:

Goedkeurend															

Goedkeurend

Met beperking														

Met beperking

Oordeelonthouding													

Oordeelonthouding

Afkeurend																

Afkeurend

Benadrukking van (overige) aangelegenheden
Aangepaste tekst in de verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen andere informatie
Materialiteit

5.3 Geef aan welke optionele
paragrafen in de
controleverklaring zijn
opgenomen

Reikwijdte van de groepscontrole
Kernpunten van onze controle
Benoeming

5.4 Geef aan of een verslag van
bevindingen ofwel een uitzonderingsrapportage is toegevoegd

Toegevoegd

5.5 In het aangeleverde verslag van
bevindingen is melding gemaakt
van tekortkoming(en) inzake de
volgende onderwerpen:

Aanbesteding
Vermelding op basis van de WNT
Subsidies (model G)
Continuïteitsparagraaf
Treasurybeleid
Segmentatie
Verklaring omtrent gedrag
Overig

6

Ondertekening accountant

6.1 	Naam

|

6.2 Plaats

|

6.3 Kantoor

|
Handtekening

Dag				Maand		Jaar

6.4 Datum en handtekening

|

> Ik verzoek u alle verplicht in te zenden jaarstukken samen met dit formulier volledig ingevuld en ondertekend door het bevoegd gezag en
de accountant in één envelop/zending op te sturen naar DUO Den Haag.

