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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan:
Stichting Hope Nederland
Wallestein 23
3632 WL Loenen aan de Vecht

De jaarrekening 2018 van Stichting Hope Nederland is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten &lasten over
2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

De opgenomen jaarrekening 2018 eindigt op een besteedbaar eigen vermogen van € 73.777. Het balanstotaal
eindigt op € 73.777 en de staat van baten en lasten over 2018 Iaat een daling van het besteedbaar eigen
vermogen zien van € 29.674.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hope Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Amstelveen, 29 november 2019

Vanhier BV

E.M. van Weerdhuizen
Accountant-Administratieconsulent

Vanhier B.V. Van Heuven Goedhartlaan 937 1181 LD Amstelveen
Telefoon 020 426 43 60 info@vanhier.nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368

Diensten geschieden volgens algemene IevenngsvoorwaarGen waarin een beperking van de aansprakelijkheitl is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Ui[tlrukkelijk worden antlersluitlentle
voorwaartlen afgewezen. Member of MSI Global Alliance, one of [he worla's IeaOing international alliantes of indepenGen[ legai and accounting frtns.


