Administratiekantoor

Stichting Aviv ministry Nederland
T.a.v. het bestuur
Bergstraat 30
4141 BV Leerdam

De Vries & Nell Amersfoort
J. van de Heetkamp
H.C. Sok
Algolweg 11-5
3821 BG Amersfoort
KvK 66727618
BTW-nummer NL856675003B01

Datum
Referentie
Behandeld door

:
:
:

19 februari 2019
A45410
J. van de Heetkamp

Betreft

:

akkoordverklaring jaar 2018

Tel. 033 - 4519316
E: amersfoort@devriesennell.nl

Geacht bestuur,

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot bijgevoegde,
door u opgestelde jaaroverzicht 2018 van Stichting Aviv ministry Nederland. Deze 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.
Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen
en het rapporteren over de feitelijke bevindingen en het afgeven van een akkoordverklaring.
Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de
overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in de opgave opgenomen
cijfermateriaal en toelichtingen 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 opgave opgenomen cijfermateriaal en
toelichtingen daarop.

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:
1.
2.
3.
4.

Vaststellen aansluiting saldo ING bankrekening (euro) en PayPal (euro en USD)
Vaststellen totale inkomsten en uitgaven
Vaststellen 90%-eis
Vaststellen balans per einde jaar

Beschrijving van de feitelijke bevindingen
Wij hebben vastgesteld dat:
1.
2.
3.
4.

Saldo ING bank en PayPal aansluiten met de jaaropgave per balansdatum
Inkomsten en uitgaven zijn volledig en juist verantwoord
90%-eis voldoet
Balans einde jaar sluit aan met jaaroverzichten en opgaven

Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Aviv ministry
Nederland. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken zonder
onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Met vriendelijke groet,
Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort

J. van de Heetkamp

