Aan:

Kenmerk:
Behandelaar:
Datum:
Betreft: Rapport van bevindingen

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN (INZAKE OBJECT VAN ONDERZOEK)
Uw relatiegegevens zoals deze zijn geregistreerd bij RVO zijn:
Relatienummer:
…………………………………..
KvK-nummer:
……………………….………….
Naam van het Bedrijf / relatie: …………………………………..
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…………………………………..
1. Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht m.b.t. de aanvraag subsidie jonge
landbouwer” zoals beschreven is in de regeling subsidie jonge landbouwers (POP3).
De rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien
wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht
zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor
rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

2. Aard en de reikwijdte van de verricht werkzaamheden.
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie".
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het
verrichten van die werkzaamheden die wij met provincies zijn overeengekomen en het rapporteren
over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde
van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op de berekening van de inkomsten en het
daarbij behorende percentage geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een
beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden
ontleend omtrent de getrouwheid van het in de aanvraag opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen
daarop.
3. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht.
1. Aansluiting is gezocht bij de gegevens en opgaven van
- derden over de periode 2015 met de jaarrekening 2015 betreffende de vaststelling en onderbouwing
van het eigen vermogen. Bij deze jaarrekening is een samenstellingsverklaring afgegeven.
- het vermogen dat blijkt uit de verdere financiële gegevens van derden met de jaarrekening
- de aansluiting van het vermogen met de aangifte inkomstenbelasting.
- verdere financiële gegevens uit de administratie.
- de waardering van de grond conform fiscale normen betreffende waardering grond in box 3.

4. Uitkomsten van de uitgevoerde werkzaamheden.
Het herrekende eigen vermogen van de jonge landbouwers, bedraagt per 31 december 2015 ….. %
van het totale eigen vermogen van alle ondernemers in de onderneming van de
maatschap/vennootschap onder firma/commanditaire vennootschap.
Dit is opgebouwd uit het percentage :
Jonge agrariërs
Naam a, geboortedatum
percentage
Naam b, geboortedatum
percentage
Niet-jonge agrariërs
Naam c , geboortedatum
percentage
Naam d , geboortedatum
percentage

Conform de regeling subsidie jonge landbouwers is hierbij alleen de grond opgewaardeerd volgens
fiscale normen.
5. Overige aspecten.
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, provincie en RVO, aangezien anderen
die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen
interpreteren. Wij verzoeken u daarom de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder onze
uitdrukkelijke toestemming vooraf.
Bovenstaande is opgesteld op basis van de bekende informatie over de subsidieregeling tot en met 11
maart 2016.
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