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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van stichting ATD Vierde Wereld Nederland
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting ATD Vierde Wereld
Nederland te Den Haag beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële
overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat
ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van
de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens
alsmede het evalueren van de verkregen informatie.
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting ATD Vierde Wereld Nederland per 31 december 2016 en van de
staat van baten en lasten over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen”.
Rijswijk, 31 maart 2017
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g.
Drs. T.H. de Rek RA
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