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Betreft

Controleverklaring en accountantsverslag bij jaarrekening 2013

Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u onze goedkeurende controleverklaring gedateerd 7 maart 2014.
Daarnaast ontvangt u het definitieve accountantsverslag in enkelvoud. Tevens zenden
wij u 1 losse exemplaar van de controleverklaring welke ondertekend is met de tekst
was getekend. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze verklaring
in exemplaren van de jaarrekening 2013, die overeenkomen met het bijgevoegde
exemplaar.
Wij bevestigen ermee akkoord te gaan dat u het afschrift van onze controleverklaring
openbaar maakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld,
respectievelijk goedgekeurd door het algemeen bestuur.
Indien u deze jaarstukken en de verklaring 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 niet bewerkbare 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").
Overigens wijzen wij erop dat, indien tot aan de vergadering van het Algemeen Bestuur
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een
dergelijke aanpassing nog vóór de vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt
in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

•

an independent member of

BAKER TILLY
INTERNATIONAL

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandelonder nr. 24425560.
In deze voorwaarden is een beperking van
aansprakelijkheid opgenomen.

lfiAKER
BERK

Accountants

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

drs. D.J. Han
Registeraccounta nt

Bijlage(n)
1 getekende exemplaren van de controleverklaring;
1 exemplaar van de controleverklaring met de tekst "was getekend";
1 exemplaar van het accountantsverslag bij de jaarrekening 2013 .
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