
VERTROUWELIJK
Kaizen BV
Ter attentie van de heer A.J.B. Schrama
Zuidplein 12
1077 XV Amsterdam

    

    Enschede Onze referentie      Voorbereid door:
10 april 2020    7215800 I. Haafkes

Betreft: jaarstukken 2019 Kaizen BV

Geachte heer Schrama,

Hierbij doen wij u toekomen de jaarrekening van Kaizen BV voor het jaar 2019, voorzien van onze 
controleverklaring gedateerd 6 april 2020.

Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen controleverklaring voorzien van een elektronische 
handtekening, waarmee het document electronisch beveiligd is. Bij het openen van dit elektronisch 
ondertekend document verschijnt een mededeling dat deze en door wie deze electronisch ondertekend is. 
Deze handtekening is dusdanig opgebouwd dat, indien er een wijziging in de jaarrekening wordt 
aangebracht in het electronisch gewaarmerkte document, de elektronische handtekening komt te 
vervallen.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring, zoals opgenomen in
de overige gegevens van bijgaande stukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening 
ongewijzigd wordt vastgesteld, respectievelijk goedgekeurd, door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders en wordt gedeponeerd ten kantore van het handelsregister. Openbaarmaking van de 
controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. Indien u deze jaarstukken en de 
controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden 
van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in 
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen 
indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde 
jaarrekening").

Eén exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de directie en te worden 
aangeboden aan de aandeelhouder. Bij Kaizen BV zijn de directeur en aandeelhouder (indirect via personal 
holding) dezelfde persoon. Bij ondertekening van deze jaarstukken is de jaarrekening tevens vastgesteld. 
De vaststelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient te worden genotuleerd.

Uiterlijk 8 dagen na vaststelling (datering jaarrekening) door de aandeelhouder moet de te deponeren 
jaarrekening bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Bij het deponeren 
dient de datum te worden aangegeven van vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering 
van aandeelhouders.
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Wij willen u erop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet
deponeren bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren er zelfs toe leiden dat
u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt.

Tenslotte is bijgevoegd het door ons gewaarmerkte exemplaar van het bestuursverslag zoals opgesteld 
door directie. Dit verslag wordt door de directie van Kaizen BV ten kantore van de vennootschap 
aangehouden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn vanzelfsprekend tot het geven van
nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,
KroeseWevers Audit BV 

R. Ikink MSc RA

Bijlagen:
- Jaarrekening 2019, voorzien van onze controleverklaring gedateerd 6 april 2020.
- Bestuursverslag 2019, gewaarmerkt

    
    

   
    

    
   










