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Almere, 2 april 2019

Betreft:

Bevestiging bij de jaarrekening 2018 van Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam

Geachte heren,
In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van Stichting Brahm
Rishi Kaylaash Dhaam over 2018, bevestigen wij naar ons beste weten en overtuiging het volgende:
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Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening met inachtneming van
het beoogde gebruik en de verspreidingskring in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor Kleine organisaties zonder winststreven.
Wij hebben u de juiste gegevens verschaft m.b.t. de gehele financiële administratie en daarbij
behorende bescheiden.
Bij de opdracht voor het opstellen van de jaarrekening hebben we alle benodigde gegevens verschaft.
Waaronder:
—
belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die dienen te worden
verantwoord of toegelicht;
—
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 31 december 2018 en die de huidige financiële
positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of die
een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de jaarrekening;
—
verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten;
—
transacties met niet-onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende vorderingen of
schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, lease-overeenkomsten en
garantieverplichtingen;
—
overeenkomsten met financiële instellingen betreffende compensatie van saldi of andere
overeenkomsten met beperkende bepalingen betreffende kas- en banksaldi, kredietfaciliteiten of
andere overeenkomsten van vergelijkbare strekking;
—
overeenkomsten met recht of plicht van terugkoop van eerder verkochte activa.
Er is geen sprake van plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de huidige
waarde of rubricering van activa en passiva.
Het economische eigendom van de activa berust bij de vennootschap. Er zijn geen pand- of
hypotheekrechten gevestigd op de activa van de vennootschap.
De onderneming heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed
zouden hebben op de jaarrekening.
Wij bevestigen dat de vordering omzetbelasting ultimo 2017 ter hoogte van € 42.693 niet inbaar is bij de
belastingdienst en als materiële vaste activa verwerkt dient te worden in de jaarrekening.
Wij bevestigen dat wij instemmen met de door u samengestelde jaarrekening over onderhavig boekjaar.

Hoogachtend,
Stichting Brahm Rishi Kaylaash Dhaam
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