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Huurdersvereniging InterWhere
t.a.v. de heer H. Slooten
Kometenstraat 6A
1443 BA Purmerend

Mam,27 februari 2019

Geachte heer Slooten,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Huurdersvereniging InterWhere te
Furmerend.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Huurdersvereniging InterWhere

De jaanekening van Huurdersvereniging InterWhere te Furmerend is door ons sÍunengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2018 en de winst-en-verliesrekening
over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410,'Samensellingsopdrachten'. op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij
u ondersteunen bij het opstellen efl presenteren van dejaarrekening. lMij hebben daarbtj onze deskundigheid op hei
gebied van administratieve venrerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samensteltingsopdracht bent u sr verant\ryoodolijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
tlfonrytie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamhsden, in overeenstemming met de daa*oor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotituk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam Ínet onze kennis van Huurdersvereniging lnÍedfVhere.

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 §GBA). U en andere gebruikers van deze
jaanekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioueel, vakbekwaam en zàrgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgíum met de door u verstrekte gegsvens.
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Algemeen

Acfiviteiten

InterWhere is een onaÍhankelijke huurdersvereniging. InterWherc heeft als doet de bclangen te behartigen van alle
bewoners die een woning huren van Stichting IntermaÍis in de regio Purmerend/Watedand.

Kamervan Koaphandel

Huurdersvereniging Inteililhere staat ingeschreven bij de Kamer van Koophanóel onder numm er 59647655.
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