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ERRATA
Bij de Jaarverslag 2016 van de Algemene Rekenkamer

•

In de Inhoudsopgave van het Jaarverslag 2016 wordt toegevoegd "Bijlage 1:
Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant". Op pagina 18 wordt het in de
bijlage aan deze errata opgenomen beoordelingsverklaring toegevoegd.

•o#

Ernst & Young Dutch Caribbean
Vondellaan 4
P.O. Box 197
Oranjestad, Aruba

Tel: + (297) 521 4400
Fax: + (297) 582 6548
ey.com

Building a better
working world
VERTROUWELIJK
Algemene Rekenkamer Aruba
T.a.v. mr. F. Nuboer
Wilhelminastraat 6
ORANJESTAD
Aruba

INGEKOMENT------volgnumm&r;
Datum:
Paraaf:

22S / i 3
MAY 17 20|p

NiP-

Algemene Rekeokamer
Oranjestad, 16 mei 2019

AR-l 1717232-142/gdc/jz

Beoordelingsverklaring bij de jaarverslag 2016 van Algemene Rekenkamer
Aruba

Geachte heer Nuboer,
Hierbij doen wij u een beoordelingsverklaring toekomen bij de jaarverslag 2016 van Algemene
Rekenkamer Aruba. Ter identificatie is een kopie van de jaarverslag als bijlage bij deze brief
gevoegd.
Wij machtigen u hierbij om bijgaande verklaring op te nemen in het jaarverslag van 2016 van
uw organisatie. Onze machtiging heeft uitsluitend betrekking op deze wijze van
openbaarmaking. Voor andere wijze van openbaarmaking dient vooraf schriftelijk
toestemming te worden verleend.
Wij danken u hartelijk voor de plezierige samenwerking.
Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants
namens deze
7

Garrick cfe Cuba, MSc, RA
Associate Partner
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de leden van Algemene Rekenkamer Aruba
Wij hebben de in dit jaarverslag op bladzijde 16 en bladzijde 17 opgenomen Financiele verantwoording
2016 van Algemene Rekenkamer Aruba beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de Financiele verantwoording in
overeenstemming met de bepalingen opgenomen in de ministeriele regelingen Regeling overige
financiele administraties ("ROFA") en Regeling centrale begrotings- en financiele administratie
("RCBFA"). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de Financiele verantwoording 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 conclusie over de Financiele verantwoording op basis
van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met de internationaal
algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot beoordelingsopdrachten, waaronder de
International Standard on Review Engagements' (ISRE) 2400 ‘Engagements to Review Historical
Financial Statements'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat de Financiele verantwoording afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in
overeenstemming met ISRE 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het
management en overige functionarissen van de Algemene Rekenkamer Aruba, het uitvoeren van
cijferanalyses met betrekking tot de financiele gegevens alsmede het evalueren van de verkregen
informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met
de internationale controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de Financiele verantwoording 2016 niet is opgesteld met inachtneming van ROFA en RCBFA.
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