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Stichting Activiteiten Horsterpark

Duiven

1. FINANCIELE POSITIE

1.1 Financieringsstructuur

Voor de analyse van de financiële positie van de onderneming dient de volgende opstelling, 

welke is ontleend aan de gegevens uit de balans:

x €  1.000 % x €  1.000 %

Kapitaalcomponenten

Materiele vaste activa 49 26 58 34

Financiële vaste activa 5 3 10 6

Voorraden 6 3 7 4

Vorderingen 130 67 61 36

Liquide middelen 1 1 34 20

191 100 170 100

Vermogenscomponenten

Eigen vermogen -9 -5 -6 -4

Voorziening 88 46 93 55

Kortlopende schulden 112 59 83 49

191 100 170 100

1.2 Liquiditeitspostitie

31-12-2019 31-12-2018

x €  1.000 x €  1.000

Voorraden 6 7

Vorderingen 130 61

Liquide middelen 1 34

137 102

Kortlopende schulden 112 83

Werkkapitaal 25 19

Stijging (daling) werkkapitaal 6

                 31-12-2019                  31-12-2018
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Behorende bij de jaarrekening 2019 d.d. 15 april 2020

Stichting Activiteiten Horsterpark

Duiven

2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa 48.595 57.805

Financiele vaste activa 5.263 9.695

Vlottende activa

Voorraden 6.261 7.263

Vorderingen 130.329 61.773

Liquide middelen 732 33.900

Totaal activa 191.180 170.436

                 31-12-2019                  31-12-2018
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2 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen -9.002 -6.180

Bestemmingsreserve 0 0

-9.002 -6.180

Voorzieningen 87.546 93.144

Kortlopende schulden

Belastingen 9.125 9.851

Overige schulden 103.511 73.621

112.636 83.472

Totaal passiva 191.180 170.436

                 31-12-2019                  31-12-2018
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3 Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Overige omzet 69.694 62.545

Exploitatiesubsidie 64.880 50.931

134.574 113.476

Bruto-resultaat 134.574 113.476

Algemene kosten

Afschrijvingskosten 15.232 15.229

Personeelskosten 94.642 100.701

Huisvestingskosten 119 -10.008

Overige bedrijfskosten 42.715 42.127

152.708 148.049

Bedrijfsresultaat -18.134 -34.573

Financiële baten en lasten

Rentebaten/lasten -248 -262

-248 -262

Exploitatieresultaat -18.382 -34.835

Ontvangen giften 19.992 13.631

Deelnemingsresultaat -4.432 4.588

Resultaat -2.822 -16.616
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4 TOELICHTING ALGEMEEN

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 09143958.

De stichting is opgericht per 15 juni 2004 en heeft ten doel:

a. Het realiseren en exploiteren van bouwwerken ten behoeve van het organiseren van sociaal culturele

en educatieve activiteiten in het Horsterpark te Duiven voor de plaatselijke gemeenschap, het beheren van 

(het beheer voeren over) een theepaviljoen, een beheerderswoning en een muziekkoepel, een evenementen-

terrein en een kinderboerderij en in verband hiermee het uitoefenen van horeca-activiteiten; zij beoogt niet 

het behalen van winst;

b. Het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Raad van Toezicht van Stichting Activiteiten Horsterpark wordt per rapportdatum gevoerd door:

De heer J.H. de Baas, voorzitter, de heer N. Hooiveld, lid, mevrouw G. de Jong, secretaris,

de heer G.J.Th. Hendriksen, lid, de heer C.H.C.M. Thijssen, lid, de heer P. Beker, lid en

de heer E.B.C. Hansen, lid.

De directie wordt gevoerd door de heer C.A.W.M. van de Ven.

Jaarrekening

De richtlijnen voor de jaarverslaggeving geven inhoud aan de normen voor het opstellen en inrichten van de jaarrekening

die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Voor organisaties zonder winststreven is een 

richtlijn (RJ 640) gepubliceerd met algemene verslaggevingvoorschriften. Deze richtlijn heeft werkingskracht voor verslagen

die aanvangen op of na 1 januari 2010. Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij RJ 640. 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de 

onderneming. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende 

maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die

nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemers in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit 

moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling

van de omzet, het resultaat en daarmee het vermogen van Stichting Activiteiten Horsterpark.

4.1 Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingsprijs, 

verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. De af- 

schrijvingen bedragen een percentage van deze aanschaffings- of vervaardigingsprijs.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen

tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Indien noodzakelijk vindt 

een afwaardering in verband met eventuele incourantheid plaats.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de  

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije

beschikking.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een vrij besteedbaar vermogen en een bestemmingsreserve. Het bestuur stelt 

de resultaatverdeling voor.

Voorzieningen

De voorziening groot onderhoud is vastgesteld aan de hand van een intern opgesteld onderhoudsplan en dient ter egalisatie

van het periodieke groot onderhoud van de activa.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarden.

4.2 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en alle hiermede

verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inacht-

neming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in aanmerking

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen

voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering

en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend d.m.v. vaste percentages van de verkrijgings-

prijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekresultaten bij verkoop van materiële vaste

activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.

4.3 Vestigingsadres

Stichting Activiteiten Horsterpark (geregistreerd onder 09143958) is feitelijk gevestigd op Horsterparklaan 4 te Duiven.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

5.1 Materiële vaste activa

Project

 Horsterpark Inventarissen Totaal

€ € €

Boekwaarde op 01-01-2019 34.396 23.409 57.805

Bij: Investeringen 0 6.022 6.022

34.396 29.431 63.827

Af: Desinvesteringen 0 0 0

34.396 29.431 63.827

Af: Afschrijvingen 8.937 6.295 15.232

Boekwaarde op 31-12-2019 25.459 23.136 48.595

Cumulatief:

Aanschafwaarde 115.697 83.052 198.749

Cumulatieve afschrijvingen 90.238 59.916 150.154

Boekwaarde op 31-12-2019 25.459 23.136 48.595

Het project Horsterpark is in 2006 gerealiseerd en in gebruik genomen. De totale bouwkosten in 2006

waren € 1.546.066. Hiervan is € 1.543.730 gefinancierd middels subsidies en giften. Het restant van

€ 2.336 is in 2006 geactiveerd.

31-12-2019 31-12-2018

5.2 Financiële vaste activa

100% deelnememing in Horsterpark Horeca BV 5.263 9.695

5.3 Voorraden

Voorraad dieren 6.261 7.263

6.261 7.263

5.4 Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren 61.164 2.877

Rekening-courant Horsterpark Horeca BV 65.328 48.154

Vooruitbetaalde kosten 2.658 1.293

Nog te ontvangen bedragen 1.179 9.449

130.329 61.773

5.5 Liquide middelen

Rabobank, Bedrijfstelerekening 100 30.000

Rabobank, rekening-courant 632 3.618

Kas 0 282

732 33.900
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

31-12-2019 31-12-2018

€ €

5.6 Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Saldo begin boekjaar -6.180 35.634

Naar schoorstichting 0 -25.000

Correctie op deelneming 0 -198

Resultaatbestemming -2.822 -16.616

Saldo einde boekjaar -9.002 -6.180

Bestemmingsreserve

Saldo begin boekjaar 0 25.000

Naar schoorstichting 0 -25.000

Saldo einde boekjaar 0 0

Schoorstichting

In 2018 is er een afsplitsing geweest van St Achtiviteiten Horsterpark. Hierdoor ontstond er een nieuwe stichting met exact 
dezelfde doelstellingen als de moederstichting echter met een aanvulling. De nieuwe stichting heeft tot doel een financiële buffer te 

te zijn voor de moederstichting.

De akte van splitsing is opgesteld om bij financiële tegenvallers niet direct een beroep op de overheid te hoeven doen.

5.7 Voorzieningen 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Voorziening groot onderhoud

Saldo begin boekjaar 93.144          93.144          

Dotatie -               -               

Onttrekking 5.598-            -               

87.546            93.144                   

Voorziening deelneming Horsterpark Horeca -                  -                        

5.8 Kortlopende schulden

Belastingen

Loonbelasting en sociale lasten 6.365 5.907

Pensioenen 2.760 3.944

9.125 9.851

Overige schulden

Crediteuren 1.964 995

Accountants- en administratiekosten 2.480 2.480

Reservering vakantiegeld 10.065 7.656

Reservering vakantierechten 12.509 9.845

Bankkosten 4e kwartaal 17 48

Netto lonen 3.134 2.597

Gemeente Duiven vooruitgefactureerd groenonderhoud 2020 32.440 0

Gemeente Duiven, nog te betalen pacht 2019 7.500 0

RC Schoorstichting 33.402 50.000

103.511 73.621
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

Meerjarige financiële verplichtingen

De stichting heeft in 2007 een huurovereenkomst afgesloten voor erfpacht van twee percelen grond met opstallen, te weten -

een kinderboerderij, een dienstwoning en een paviljoen voor een periode van 30 jaar, ingaande op 15 oktober 2007 en lopende

tot 15 oktober 2037.

Na het verstrijken van de hierboven genoemde periode wordt de huurverhouding alleen verlengd, indien de verhuurder gebruik 

maakt van zijn optierecht zoals genoemd in de erfpachtovereenkomst om de looptijd met een periode van 30 jaar te verlengen.

Vanaf 2019 bedraagt de huurprijs € 15.000,- en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De stichting is in 2007 een verhuurovereenkomst aangegaan met Stichting Zozijn voor een deel van het Horsterparkcomplex.

De looptijd is voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst kan bij aangetekende brief worden opgezegd met een opzegtermijn 

van twee jaar voor verhuurder en een opzegtermijn van een jaar voor de huurder.

De stichting is in 2006 een verhuurovereenkomst aangegaan met de directeur van de stichting voor de dienstwoning.

De looptijd is voor onbepaalde tijd. De verhuur bedraagt in 2019 € 14,844,-- en wordt jaarlijks geindexeerd.

Voor het jaar 2019 is een subsidie verleend door de gemeente Duiven van  € 43.426,-. Van de gemeente Westervoort

is in 2019 een subsidie ontvangen van € 21.454,--

Met de gemeente Duiven is overeengekomen dat het SAH, voor een periode van tien jaar (vanaf 2018), 

het onderhoud van het park volgens bestek zal uitvoeren. Hiervoor is een vergoeding afgesproken van € 63.609,-

Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd

De stichting is in 2019 een investeringsverplichting aangegaan voor € 2.693,-
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

2019 2018

6.1 Netto-omzet € €

Overige omzet 69.694 62.545

69.694 62.545

6.2 Afschrijvingen 2019 2018

€ €

Project Horsterpark 8.937 10.615

Inventarissen 6.295 4.614

15.232 15.229

6.3 Bedrijfslasten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Brutolonen inclusief vakantiegeld 221.471 199.635

Sociale lasten 38.860 34.514

Werkkleding 1.753 540

Pensioenen 9.613 8.838

Reiskostenvergoeding 1.303 1.157

Kostenvergoedingen (o.a.stage) 6.344 3.222

Verlofrecht 580 1.365

Personeelsuitje -2.884 618

Diversen 2.858 -1.285

279.898 248.604

Af: vergoeding Stichting Zozijn -44.737 -1.235

vergoeding RIBW en PGB -3.513 -47.888

Doorberekend aan Horeca BV -137.006 -98.780

Totaal personeelskosten 94.642 100.701

In het jaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers op fulltime-basis 14,9,3 (2018: 7,3).

Huisvestingskosten

Pacht 15.000 15.000

Energie 12.846 8.736

Diverse belastingen 2.684 826

Aanschaf kleine inventaris 695 175

Schoonmaak 843 207

Onderhoud 6.013 2.794

38.081 27.738

Af vergoeding Stichting Zozijn -23.118 -23.118

ontvangen huur dienstwoning -14.844 -14.628

Totaal huisvestingskosten 119 -10.008
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

2019 2018

€ €

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten

Activiteiten en evenementen 1.282 337

1.282 337

Kantoorkosten

Telefoon- en internetkosten 858 936

Contributies, contracten 803 2.602

Kantoorbenodigdheden 195 302

1.856 3.840

Algemene kosten

Accountants- en administratiekosten 3.636 2.706

Kosten en onderhoud dieren 13.682 12.754

Aanschaf klein materiaal/machines 3.075 705

Onderhoud machines en brandstof 14.704 15.756

Parkonderhoud 2.032 3.354

Dotatie voorziening groot onderhoud 0 0

Verzekeringen 7.982 2.647

Betalingsverschillen -117 -7

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -5.598 0

Diversen 181 35

39.577 37.950

Totaal overige bedrijfskosten 42.715 42.127

6.4 Financiële baten en lasten

Rentebaten

Rente en bankkosten 248 262

6.5 Overige opbrengsten

Overige giften 4.821 1.187

Horsterparkexpress, giften minus kosten 11.619 8.129

Giften via voederpotten 3.552 4.315

19.992 13.631
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7 OVERIGE TOELICHTINGEN

7.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 15 april 2020. Het bestuur heeft de bestemming van 

het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Stichting Activiteiten Horsterpark

C.A.W.M. van de Ven

Directeur-bestuurder

J.H. de Baas N. Hooiveld G. de Jong E.B.C. Hansen

voorzitter lid lid lid

C.H.T.M. Thijssen P. Beker G.J.Th. Hendriksen

lid lid lid
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: De Raad van Toezicht van Stichting Activiteiten Horsterpark 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019  
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Activiteiten Horsterpark te Duiven gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Activiteiten Horsterpark per  
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019;  
2. de staat van baten en lasten over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Activiteiten Horsterpark zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), 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). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 
 
Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Activiteiten Horsterpark. Wij vestigen de aandacht op 
de toelichting die is opgenomen onder de grondslagen in de toelichting op de jaarrekening waarin het 
bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie heeft 
beschreven. Zij geven aan dat er onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment 
redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten op de financiële resultaten en 
financiële positie van Stichting Activiteiten Horsterpark in te schatten. 
 
Wij hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en 
zijn van mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Doordat er onzekerheid is 
over wat de uiteindelijke economische impact van het coronavirus zal zijn, spreekt er ook veel 
onzekerheid uit deze toelichting.  
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Op grond van de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij 
van mening dat, rekening houdend met de onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze 
controleverklaring zijn, de onderneming de situatie in haar jaarrekening goed toelicht en haar 
jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in overeenstemming met het 
verslaggevingsstelsel.  
 
Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de controlestandaarden - een 
goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt in deze controleverklaring. 
 
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met 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 onderneming 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 stichting 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 onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting.  
  
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Doetinchem, 15 april 2020 
 
Stolwijk Kelderman 

 
 
 
 
drs. G.J. Bouwhuis RA 
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