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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018
Onze oordeelonthouding
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2018 van stichting Wereldkampioenschap Cyclocross
2018 te Valkenburg aan de Geul te controleren.
Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening van de
rechtspersoon. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor
onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie
te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening te
kunnen baseren.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor onze oordeelonthouding
Het eenmalige karakter, de omvang van de activiteiten in combinatie met de beperkte omvang van de
entiteit resulteerden in een beperkt niveau van interne beheersing binnen het proces
opbrengstverantwoording, zodanig dat dat door accountantscontrole niet op rationele wijze de vereiste
zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de hospitalitybaten, de sponsorbijdragen
alsmede de baten ticketing en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten, zoals opgenomen in de
jaarrekening van de entiteit.

Koenen en Co Audit & Assurance B.V. is lid van Nexia International
Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co Audit & Assurance B.V. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig het in de algemene voorwaarden
bepaalde. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 4 december 2018.

Gegeven de mogelijke financiële impact van de beschreven onzekerheid met betrekking tot de
volledigheid van bovengenoemde baten in relatie tot de van toepassing zijnde materialiteit van 1% van
de lasten ad € 18.598 (conform het controleprotocol Provincie Limburg bij subsidiëring), zijn wij van
mening dat deze onzekerheid van diepgaande invloed zou kunnen zijn op het beeld dat de jaarrekening
2018.
Wij zijn onafhankelijk van stichting Wereldkampioenschap Cyclocross 2018 zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de vrijwillig gekozen grondslagen van BW2 titel 9 (afdeling 2 – 6) en de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de rechtspersoon in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de rechtspersoon te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de rechtspersoon.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis
voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controleinformatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.
Maastricht, 18 december 2019
Koenen en Co
Audit & Assurance B.V.

drs. C.M.J. Rosbeek RA w.g.

