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1.1 ALGEMEEN
Oprichting stichting
De stichting betreft een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. De stichting is opgericht bij
notariële akte d.d. 29 november 2005, verleden voor notaris mr. R.H. Sengers. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30209755.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Laureus Foundation the Netherlands, statutair gevestigd te Herengracht
436, Amsterdam bestaan voornamelijk uit: het steunen van Sport for Good projecten in Nederland. De
Stichting is verbonden met de Laureus Sport for Good Foundation, een wereldwijde organisatie.

1.2 FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.
Financiële structuur
31-12-2021
€
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

31-12-2020
€

65.037
6.410
555.360
2.214.108
2.840.915

83.187
1.133
409.804
1.001.728
1.495.852

579.678
2.261.237
2.840.915

541.005
954.847
1.495.852

Analyse van de financiële positie
31-12-2021
€
Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen
Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

31-12-2020
€

555.360
2.214.108
2.769.468
-2.261.237
508.231

409.804
1.001.728
1.411.532
-954.847
456.685

65.037
6.410
71.447
579.678

83.187
1.133
84.320
541.005

579.678

541.005

Financiering
Stichtingsvermogen

2. BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie
De Stichting Laureus Foundation The Netherlands is opgericht op 29 november 2005 en is
ingeschreven onder nummer 30209755. De Stichting heeft een ANBI inschrijving.
De doelstelling
De doelstelling van de Stichting betreft het steunen van Sport for Good projecten in Nederland. De
Stichting is verbonden met de Laureus Sport for Good Foundation, een wereldwijde organisatie.
Financiële informatie
Sponsorbijdragen
Diverse sponsors hebben bijdragen geleverd, helaas heeft het fondsenwervend diner geen plaats
kunnen vinden ,vanwege Covid-19. Er heeft wel een online Charity veiling plaats gevonden. In totaal
hebben de sponsors een bedrag van EUR 61.275, inclusief online Charity veiling €55.175, voor de
Stichting opgehaald. Onder de huidige economische omstandigheden is het de Stichting niet gelukt
meer sponsors c.q. donaties te verkrijgen.
Subsidiebijdragen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft, na zorgvuldige overweging, de Stichting benoemd als
uitvoerder van het programma ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (hierna: AJB). Nadere informatie over het
programma vindt u op www.alleenjijbepaalt.nl . De Stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie voor de
periode 1 september 2020 tot 1 september 2024. verdere groei in 2022 is in gang gezet met
aanvullende projecten.
In de loop van afgelopen jaren zijn er een aantal gemeenten (o.a. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag)
toegetreden tot het AJB programma en betalen een relevante subsidie aan de Stichting.
Toekomst vooruitzicht
De ontwikkeling met het uitvoeren van het AJB programma geeft het bestuur een optimistische blik
voor de toekomst. Het AJB programma geeft de Stichting de zichtbaarheid om verder te groeien door
middel van het aantrekken van nieuwe projecten. In het kader van AJB heeft de Stichting per januari
2017 een aantal werknemers in dienst genomen. In de loop van het verslagjaar zijn meerdere
gemeenten toegetreden tot het AJB programma en de verwachting is dat dit doorzet in 2022. Doel van
de Stichting blijft om een gerespecteerde partij te worden in het verbinden van sport en sociale
ontwikkeling.
COVID-19
De Stichting heeft vanwege de Covid-19 uitbraak de trainingen voor AJB een aantal weken gedwongen
moeten stoppen. Er is wel contact gehouden met alle deelnemers in het programma en waar mogelijk
via video verbindingen les gegeven en trainingen op afstand verzorgd. Op het moment van schrijven
zijn de trainingen, met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen, hervat.

Amsterdam, 01 juli 2022
H.H. Prins Pieter-Christiaan van
Oranje Nassau
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Overige immateriële vaste activa

1

Materiële vaste activa
Inventaris

2

31-12-2021

€

€

31-12-2020

€

65.037

83.187

6.410

1.133

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen
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3
4
5

20.250
76.975
458.135

6

6

146.861
262.943
555.360

409.804

2.214.108

1.001.728

2.840.915

1.495.852

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingreserve AJB
Overige reserve

€
7
8
9

31-12-2021

€

460.854
118.824

€

31-12-2020

433.624
107.381
579.678

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handels- 10
kredieten
Schulden ter zake van belastingen en 11
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
12
passiva
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541.005

192.416

76.870

20.286

11.341

2.048.535
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€

866.636
2.261.237

954.847

2.840.915

1.495.852

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
€
Baten
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

13
14
15

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
16
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa17
Overige bedrijfskosten
18
Totaal van som der kosten
Totaal van bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal van netto resultaat

19

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve AJB
Overige reserve
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€

2020
€

2.124.358
2.124.358

2.168.950
2.168.950

1.517.277
25.286
1.542.563

42.826
18.489
2.022.038
2.083.353

35.000
23.000
2.013.400
2.071.400

31.035
7.905
1.409.558
1.448.498

41.005

97.550

94.065

-2.332
38.673

97.550

-881
93.184

27.230
11.443
38.673

8

Begroting
2021

110.098
-16.914
93.184

3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Laureus Foundation the Netherlands is feitelijk en statutair gevestigd op Herengracht 436,
1017BZ te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30209755.

ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting Laureus Foundation the Netherlands bestaan uit het verzorgen van
trainingsprogramma's gelieerd aan de doelstellingen van AJB (alleenjijbepaalt.nl). Deze activiteiten
worden uitgevoerd en gecoördineerd vanuit Delft. financiering geschiedt door subsidies en sponsoring.
Zoals Nelson Mandela verkondigde: “Sport has the power to change the world. It has the power to
inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language
they understand. Sport can create hope where once there was only despair”
Door middel van AJB probeert Laureus de deelnemers een betere toekomst te geven.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting Laureus Foundation the Netherlands is feitelijk gevestigd op Herengracht 436, 1017BZ te
Amsterdam.
Informatieverschaffing over continuïteit
De uitbraak van het Covid-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste
decennia geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de
bedrijfsactiviteiten in vele sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de
onderbouwing van de continuïteitsveronderstelling) is de impact van Covid-19 op onze organisatie
geanalyseerd en gewogen. Bij deze analyse is rekening met de omzetdaling als gevolg van het COVID19-virus in 2021, de genomen maatregelen om kosten te besparen, de goede financiële buffer, de
ontvangen subsidiebijdragen en het gebruik van de door de overheid gestelde mogelijkheden. Van
belang is dat bij de bepaling van de verwachte impact op de stichting in 2022 en verder, en dus ook de
verwachte ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien
van de duur van het Covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en
op onze stichting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van RJ 640 en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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GRONDSLAGEN
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als
de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering, wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

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
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschiking van de stichting.
Vlottende activa
Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
Algemene reserve
De algemene reserve is het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire
beperkingen kan wordt beschikt voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
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De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Giften en baten uit fondsenwerving
Subsidies ten behoeve van projecten worden in het jaar van toekenning van de subsidie geboekt als
inkomsten. Vloeien uit deze toekenning verplichtingen voor een komend jaar, dan worden deze
opgenomen als lasten. Het per balansdatum nog niet bestede deel van de subsidie wordt op de balans
opgenomen als vooruit ontvangen projectsubsidie.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
1 Immateriële vaste activa
Overige immateriële
vaste activa
€
83.187
-18.150

Boekwaarde per 1 januari 2021
Afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2021

65.037

Afschrijvingspercentage 20%
2 Materiële vaste activa
Inventaris
€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

1.697
-564
1.133

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2021

5.616
-339
5.277

7.313
-903
6.410

Afschrijvingspercentage 20%

Jaarrekening 2021
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VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

3 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren

Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Stand per 1 januari
Oninbare debiteuren
Toevoeging ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

20.250
20.250
2021
€
21.580
-21.580
31-12-2021
€

4 Overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidies
Nog te ontvangen Charity

72.975
4.000
76.975
31-12-2021
€

5 Overlopende activa
Vooruitbetaalde subsidies AJB
Overige overlopende activa

458.009
126
458.135
31-12-2021
€

6 Liquide middelen
ABN AMRO

Jaarrekening 2021
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31-12-2021
€

2.214.108
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31-12-2020
€
21.580
-21.580
2020
€
21.580
21.580
31-12-2020
€
146.861
146.861
31-12-2020
€
262.943
262.943
31-12-2020
€
1.001.728

7 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestemmingr Overige reeserve AJB
serve
€
€
Stand per 1 januari 2021
433.624
107.381
Mutatie uit resultaatverdeling
27.230
Uit resultaatverdeling
11.443
Stand per 31 december 2021
460.854
118.824
31-12-2021
€

8 Bestemmingreserve AJB
Bestemmingsreserve AJB

460.854
2021
€

Bestemmingsreserve AJB
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december

433.624
27.230
460.854
2021
€

9 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december

107.381
11.443
118.824

Totaal
€
541.005
27.230
11.443
579.678
31-12-2020
€
433.624
2020
€
323.526
110.098
433.624
2020
€
124.295
-16.914
107.381

31-12-2021
€

31-12-2020
€

31-12-2021
€

31-12-2020
€

31-12-2021
€

31-12-2020
€

KORTLOPENDE SCHULDEN

10 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
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192.416

76.870

11 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

31-12-2021
€
18.413
1.873
20.286
31-12-2021
€

12 Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Nog te betalen subsidiekosten
Vooruitontvangen subsidies
Vakantiegeld
Ontslagkosten
Terug te betalen online Charity.

10.000
94.718
1.899.424
18.674
16.513
9.206
2.048.535

31-12-2020
€
11.341
11.341
31-12-2020
€
6.600
844.435
15.601
866.636

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Subsidies
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een vierjarige subsidie toegezegd voor de periode
2020-2024 van totaal €3.919.300. Dit komt neer op €979.825 per jaar.
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een vierjarige subsidie toegezegd voor de periode
2022-2026 van totaal € 7.635.000. Dit komt neer op € 1.908.750 per jaar.
Huurverplichting
Er is een huurcontract aangegaan voor kantoor activiteiten voor de duur van een jaar. De huurkosten
bedragen circa €30.000.
Leasecontracten
Er zijn twee operationele lease-contracten voor bedrijfswagens met een looptijd >1 jaar. De jaarlijkse
kosten bedragen circa € 8.400 per jaar.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

13 Baten
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten

2.124.358
2.124.358

-

-

25.286

2021
€
42.826

Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa

16

2020
€
-672
1.385.125
132.824
1.517.277

42.826

17 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

1.517.277
25.286
1.542.563

150.000
2.018.950
2.168.950

2021
€

Sociale lasten en pensioenlasten
Pensioenlasten

€

2020
€

55.794
2.062.464
6.100
2.124.358

15 Overige baten
Overige baten

16 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Sociale lasten en pensioenlasten

€

2.168.950
2.168.950
Begroting
2021

2021
€

14 Giften en baten uit fondsenwerving
Charity Dinner
Subsidie AJB
Bijdragen sponsoren
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Begroting
2021

2021
€

2021
€
18.150
339
18.489

2021
€
18.150

Begroting
2021

€

35.000
Begroting
2021

€

35.000
Begroting
2021

€

23.000
23.000
Begroting
2021

€

23.000

2020
€
31.035

2020
€
31.035

2020
€
7.563
342
7.905

2020
€
7.563

Afschrijvingen materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

339

2021
€

18 Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Algemene kosten
Kosten besteed aan doelstelling AJB
Kosten uit eigen fondsenwerving

24.345
11.148
112.735
1.838.710
35.100
2.022.038

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Relatiegeschenken
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren
Lunch en diner

2021
€

17

2020
€

Begroting
2021

€

27.000
36.000
85.000
1.815.400
50.000
2.013.400
Begroting
2021

€

342

2020
€
48.622
25.468
57.523
1.275.027
2.918
1.409.558

2020
€

25.000
2.000

24.869
1.250

1.295
24.345

27.000

21.580
923
48.622

11.148

Algemene kosten
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige algemene kosten

€

23.050
-

2021
€

Autokosten
Leasekosten
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Begroting
2021

2021
€

2021
€
112.735
112.735

Begroting
2021

€

36.000
Begroting
2021

€

85.000
85.000

2020
€
25.468

2020
€
1.857
55.666
57.523

Begroting
2021

2021
€

Kosten besteed aan doelstelling AJB
Loon -en salariskosten
Trainers
Go for your dream
Materiaalkosten
Koninkrijksspelen
Subsidie betaald
Huurkosten Delft
Kantoorkosten
Overige personeelskosten
Sportkader
Reis- en verblijfskosten
Algemene kosten

499.281
396.217
55.041
28.158
463.394
35.791
24.025
35.079
193.183
51.244
57.297
1.838.710

Kosten uit eigen fondsenwerving
Kosten Charity Dinner

35.100

648
1.684
2.332

Betaalde bankrente
Betaalde bankrente

1.684

Belastingen over de winst of het verlies
Amsterdam, 1 juli 2022
Stichting Laureus Foundation the Netherlands

H.H. Prins Pieter-Christiaan van
Oranje

John Fontaine

Lars Boellaard

Swen Grundmann
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€

2020
€
362.234
297.949
42.959
30.113
304
270.703
33.961
10.234
19.534
121.408
19.073
66.555
1.275.027

2020
€
2.918

2020
€

Begroting
2021

2021
€

€

50.000
Begroting
2021

2021
€

19 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente belastingen
Betaalde bankrente

432.000
320.000
49.000
640.000
37.000
8.400
52.500
26.500
250.000
1.815.400
Begroting
2021

2021
€

€

€
-

619
262
881

2020
€
262

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Laureus Foundation the Netherlands
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 5 tot en met 18 opgenomen jaarrekening 2021
van Stichting Laureus Foundation the Netherlands.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Laureus Foundation the
Netherlands op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’.
De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2021;
2) de staat van baten en lasten over 2021; 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 Laureus Foundation the Netherlands 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).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
•

het verslag van het bestuur;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven instellingen is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiele afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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, waaronder het
verslag van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
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 in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640
Organisaties zonder winststreven.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving 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 instelling in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de instelling haar activiteiten 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 materiele 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de
bijlage bij onze controleverklaring.
Hilversum, 1 juli 2022
KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs
w.g.

P. Heyman-Brand Msc RA

Bijlage bij de controleverklaring:
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 controleinformatie 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 instelling haar activiteiten 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 instelling 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.

