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Aan het bestuur van
Stichting ROAT
Westerzicht 64
4385 AM Vlissingen
Betreft: Financieel verslag 2019
0577100/JR19
Middelburg, 28 mei 2020
Geachte bestuursleden,

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 307.530 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 56.152,
gecontroleerd.
Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 21 van dit
rapport.

Stichting ROAT
te Vlissingen

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting ROAT bestaan voornamelijk uit het bevorderen en stimuleren van
toekomstperspectief onder achterstandsgroepen.
Bestuur
Per balansdatum werd het bestuur gevoerd door:
Mr. B. van der Veer, voorzitter
E. van der Heijden, secretaris
A.G. Anzola is directeur van de stichting.
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Stichting ROAT
te Vlissingen

FINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal

72.216

128.368

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa

46.343

57.650

Werkkapitaal

25.873

70.718

15.556
245.631

12.509
204.371

261.187

216.880

235.314

146.162

25.873

70.718

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal
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Stichting ROAT
te Vlissingen

FISCALE POSITIE
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Rijkse accountants & adviseurs

M. Baas MSc RA
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FINANCIEEL VERSLAG

Stichting ROAT
te Vlissingen

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2019
Ingevolge artikel 2:300 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van het opmaken van een jaarverslag van het
bestuur.
Door de stichting wordt een separaat activiteitenverslag uitgebracht.

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Vlissingen, 28 mei 2020

A.G. Anzola, directeur

E. van der Heijden, secretaris

Mr. B. van der Veer, voorzitter
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JAARREKENING

Stichting ROAT
te Vlissingen

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019
€

31 december 2018
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen
Huurdersinvesteringen

11.758
6.993
27.592

9.816
10.042
37.792
46.343

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

21

5.082

15.535

7.427

Liquide middelen
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57.650

15.556

12.509

245.631

204.371

307.530

274.530

31 december 2019
€

31 december 2018
€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Overige reserves

5.881
24.164
42.171

5.881
30.204
92.283
72.216

128.368

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

16.487

6.614

45.621
173.206

46.759
92.789
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235.314

146.162

307.530

274.530

Stichting ROAT
te Vlissingen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Subsidiebaten
Overige baten

930.101
61.833

907.920
61.863

Som der baten

991.934

969.783

93.376

80.195

770.111
18.294
165.835

706.386
11.869
177.116

954.240

895.371

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

-55.682
-470

-5.783
-474

Saldo

-56.152

-6.257

-6.040
-50.112

-3.411
-2.846

-56.152

-6.257

Baten

Lasten
Projectkosten
Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
Overige reserves
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Stichting ROAT
te Vlissingen

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting ROAT, statutair gevestigd te Vlissingen, bestaan voornamelijk uit het
bevorderen en stimuleren van toekomstperspectief onder achterstandsgroepen door middel van sport,
muziek en cultuurprojecten en hierdoor het bevorderen van de leefbaarheid en tegengaan van polarisatie.

Vestigingsadres
Stichting ROAT (geregistreerd onder KvK-nummer 24476233) is feitelijk gevestigd op Westerzicht 64 te
Vlissingen.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving. De finaciële gegevens van Stichting ROAT zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Stichting ROAT.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
(Hoofdstuk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven).
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting ROAT zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het
voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
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Stichting ROAT
te Vlissingen

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
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.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve betreft het deel van het vermogen van de stichting dat door het bestuur is
gereserveerd voor specifieke toekomstige uitgaven.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
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Stichting ROAT
te Vlissingen

Subsidiebaten
Subsidiebaten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen.
Personeelslasten
De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Pensioenfonds Zorg &
Welzijn). De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering". De aan het fonds betaalde premies worden als last in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben. Voor zover verschuldigde premies nog
niet zijn voldaan, worden zij als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten uit hoofde van banktegoeden.
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Stichting ROAT
te Vlissingen

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIEF

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

Vervoermiddelen

Huurdersinvesteringen

Totaal

€

€

€

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

39.871
-30.055

17.738
-7.696

51.002
-13.210

108.611
-50.961

9.816

10.042

37.792

57.650

6.987
-5.045

-3.049

-10.200

6.987
-18.294

1.942

-3.049

-10.200

-11.307

46.858
-35.100

17.738
-10.745

51.002
-23.410

115.598
-69.255

11.758

6.993

27.592

46.343

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingspercentages
%
20
20
20

Inventaris
Vervoermiddelen
Huurdersinvesteringen
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Stichting ROAT
te Vlissingen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018
€

€

21

5.082

1.666
13.869

6.060
1.367

15.535

7.427

1.394
272

5.550
500
10

1.666

6.060

1.679
12.190

1.367
-

13.869

1.367

243.254
1.798
579

173.244
30.279
848

245.631

204.371

Debiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen
Overlopende activa

Overige vorderingen
Personele vorderingen
Gemeente Vlissingen inzake 5 mei project
Diversen

Overlopende activa
Diversen
Vooruitbetaalde kosten technisch beheer Kedo 2020

Liquide middelen
Rabobank Bedrijfsspaarrekening nr. 3315.7786.71
Rabobank rekening-courant nr. 1313.85.968
Kas
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Stichting ROAT
te Vlissingen

PASSIEF
31-12-2019

31-12-2018
€

€

5.881
24.164
42.171

5.881
30.204
92.283

72.216

128.368

Reserves en fondsen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Bestemmingsreserves
2019

2018
€

€

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Overige mutaties

30.204
-6.040
-

16.287
13.917

Stand per 31 december

24.164

30.204

Bestemmingsreserve afschrijvingen verbouwing dagbesteding

Vanuit de Bestemmingsreserve dagbesteding is door het bestuur een reserve gevormd voor de
afschrijvingslasten van de verbouwing van de dagbesteding aan de Productweg in Vlissingen, de
Bestemmingsreserve afschrijvingen verbouwing dagbesteding. De dagbesteding is in 2019 in gebruik
genomen ,de reserve valt jaarlijks vrij met de afschrijvingslasten van deze verbouwing.
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

92.283
-50.112

95.129
-2.846

42.171

92.283

Kortlopende schulden
31-12-2019

31-12-2018
€

€

16.487

6.614

Crediteuren
Crediteuren
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Stichting ROAT
te Vlissingen

31-12-2019

31-12-2018
€

€

3.695
40.470
1.456

3.937
43.472
-650

45.621

46.759

173.206

92.789

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva is per 31 december 2019 een vooruitontvangen subsidie verantwoord ter zake
van het project "Aan de Buurt" over boekjaar 2018 en 2019 voor een totaal bedrag van € 143.976
(2018 € 67.774).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
Het jaarlijks bedrag van de met de Gemeente Vlissingen aangegane huurverplichting voor het pand aan
Westerzicht 64 te Vlissingen is € 23.515 in 2019. De einddatum van de overeenkomst is 1 december 2030
en kan daarna worden voortgezet voor aansluitende perioden van vijf jaar. Vanaf 1 januari 2017 wordt de
huurprijs jaarlijks aangepast.
Daarnaast heeft de stichting nog een huurverplichting jegens een derde voor de huur van 2 panden aan de
Productweg te Vlissingen. De jaarlijkse huur bedraagt € 13.618 in 2019. De einddatum van de
huurovereenkomst was 31 augustus 2018, de overeenkomst wordt telkens met een periode van één jaar
verlengd.
Tevens heeft de stichting nog een huurverplichting jegens een derde voor de huur van het pand aan de
Alexander Gogelweg 59 te Vlissingen. De jaarlijkse huur bedraagt € 5.400. De huurprijs wordt jaarlijks, met
ingang van 1 mei 2021, aangepast. De einddatum van de huurovereenkomst is 30 april 2017. De
opzegtermijn betreft 3 maanden, de overeenkomst wordt telkens met een periode van één jaar verlengd.
Verlenging heeft plaatsgevonden.
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Stichting ROAT
te Vlissingen

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

304.936
282.323
315.074
27.768

297.426
284.260
297.324
9.988
18.922

930.101

907.920

Subsidiebaten
Subsidie Gebiedsteams
Opbouw- en Jongerenwerk
Subsidie Risicoaanpak
Subsidie Buurtpreventie
Subsidie "Aan de Buurt"

Voor de subsidies van de Gemeente Vlissingen moet voldaan worden aan de algemene subsidieverordening
Vlissingen. De subsidieafrekeningen 2019 zijn nog niet door de subsidieverstrekker goedgekeurd.
De Gemeente Vlissingen heeft eisen gesteld inzake de aard en omvang van de uit te voeren activiteiten.
Daarnaast stelt het College van B&W van de Gemeente Vlissingen een percentage vast voor de maximale
hoogte van de egalisatiereserve.
Ten aanzien van het project "Aan de Buurt" bedraagt de totale subsidie die aan 2019 toegekend is
€ 104.000. Hiervan is € 76.232 opgenomen als vooruitontvangen subsidie, zie toelichting op de overlopende
passiva.
Onder de Subsidie Risicoaanpak is een bedrag ad. € 10.000 voor het project 'Buurtpreventie' begrepen.
Overige baten
Opbrengsten Gemeente Terneuzen
Overige baten
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50.000
11.833

50.000
11.863

61.833

61.863

Stichting ROAT
te Vlissingen

Projectkosten

Kosten Catering en jeugdcentra
Kosten Gezondheidsmarkt
Kosten Sleutelwerkplaats
Kosten Jongerenwerk
Kosten Opbouwwerk
Kosten Buurtpreventie
Kosten VUP
Kosten Gemeente Terneuzen
Kosten "Aan de Buurt"
Overige kosten projecten
Kosten project 'dit is mijn dag'

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

2.029
16.883
3.046
4.470
856
33.115
7.576
24.791
610

1.781
989
2.505
16.349
1.088
3.229
1.224
33.004
4.236
15.790
-

93.376

80.195

546.521
92.422
46.735
84.433

518.371
89.533
48.051
50.431

770.111

706.386

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

De pensioenregeling van Stichting ROAT betreft een middelloon-regeling. Opgebouwde aanspraken worden
steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De
dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder bedraagt op balansdatum 99,2%. Op basis van de
uitvoeringsovereenkomsten heeft de stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
anders dan door hogere toekomstige premies.
Lonen en salarissen
Bruto lonen
Mutatie vakantiedagenverplichting
Ontvangen ziekengelduitkeringen

541.784
8.060
-3.323

545.619
8.403
-35.651

546.521

518.371

92.422

89.533

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten
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Stichting ROAT
te Vlissingen

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Pensioenlasten
Pensioenlasten

46.735

48.051

30.231
6.279
5.242
257
31.274
11.150

5.646
5.752
999
1.513
26.110
10.411

84.433

50.431

Overige personeelslasten
Uitzendkrachten
Reis- en verblijflasten
Kantinelasten
Bedrijfskleding
Opleidingslasten
Vrijwlligerskosten
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 12 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018:
14).
Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris
Vervoermiddelen
Huurdersinvesteringen

5.045
3.049
10.200

4.661
3.048
4.160

18.294

11.869

62.057
62.559
41.219

60.494
62.189
54.433

165.835

177.116

Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten
Kantoor- en beheerkosten
Algemene lasten
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Stichting ROAT
te Vlissingen

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Huisvestingslasten
Huur
Energie en water
Onderhoud
Waterschap en zuiveringskosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingslasten

42.432
13.637
2.310
608
2.802
268

41.739
13.959
820
648
2.561
767

62.057

60.494

3.354
10.486
18.942
12.775
282
16.720
-

2.478
13.290
20.018
10.862
99
15.285
157

62.559

62.189

6.085
3.000
1.172
25.731
1.251
2.762
1.218

6.251
1.750
816
34.794
461
3.019
7.342

41.219

54.433

10
-480

10
-484

-470

-474

Kantoor- en beheerkosten
Kantoorbehoeften
Drukwerk
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Verzekering
Geldboeten

Algemene lasten
Accountantskosten
Advieslasten
Bestuurskosten
Autokosten
Representatiekosten
Loonadministratie- en advieskosten
Overige algemene lasten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten
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WNT-verantwoording 2019 Stichting ROAT
De WNT is van toepassing op Stichting ROAT. Het voor Stichting ROAT toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2017
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

A. Anzola
Directeur
01/01 – 31/12
1,0
ja

81.061
7.610
88.671

194.000

N.v.t.
88.671

N.v.t.
N.v.t.

A. Anzola
Directeur
01/01 – 31/12
1,0
ja

79.183
6.335
85.518

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

189.000

Totale bezoldiging

85.518

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

H.C.P.A. Nijssen
B. van der Veer
M. Kassrioui
E. van der Heijden

Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking
Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

Stichting ROAT
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Vlissingen, 28 mei 2020

A.G. Anzola, directeur

E. van der Heijden, secretaris

Mr. B. van der Veer, voorzitter
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting ROAT statutair gevestigd te Vlissingen

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting ROAT te Vlissingen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting ROAT op 31 december 2019 en van het resultaat over
2019 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder
winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2019;
2.
de winst-en-verliesrekening over 2019;
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 ROAT 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.
B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie, die
bestaat uit:
de overige gegevens;
de WNT-verantwoording.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
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-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en
krachtens de WNT.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven en
met de bepalingen bij en krachtens de WNT. 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.
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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften, de onafhankelijkheidseisen en Regeling controleprotocol WNT 2019. 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;

-

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 controleinformatie 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 met governance belaste personen 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.
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Middelburg, 28 mei 2020
Rijkse accountants & adviseurs

M. Baas MSc RA
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