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Geachte directie,
Hierbij doen wij u toekomen de jaarrekening van Stichting Wereldfoundation voor het jaar 2017
samengesteld door Raad Assen v.o.f., voorzien van onze controleverklaring d.d. 23 mei 2019.
Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen controleverklaring voorzien van een elektronische
handtekening, waarmee het document electronisch beveiligd is. Bij het openen van dit elektronisch
ondertekend document verschijnt een mededeling dat deze en door wie deze electronisch ondertekend is.
Deze handtekening is dusdanig opgebouwd dat, indien er een wijziging in de jaarrekening wordt
aangebracht in het electronisch gewaarmerkte document, de elektronische handtekening komt te
vervallen.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring, zoals opgenomen in
bijgaande stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt
vastgesteld, respectievelijk goedgekeurd, door het bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is
slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u deze jaarstukken en de controleverklaring
opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere
informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in nietbewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien
de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde
jaarrekening").
Eén exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door directie en bestuursleden. Deze
jaarstukken dienen te worden vastgesteld in een vergadering en de vaststelling dient te worden
genotuleerd.
Overigens wijzen wij erop dat, indien het bestuur tot het inzicht komt dat aanpassing van de jaarrekening
noodzakelijk is, een dergelijke aanpassing nog voor de algemene vergadering moet worden gemaakt op
grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 BW en artikel 2:380a BW. Uiteraard vervalt in die situatie
onze bovengenoemde toestemming.

1 van 2

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn vanzelfsprekend tot het geven van
nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,
KroeseWevers Audit BV

drs. E.W.J. Roelofs RA
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