Ets

Stichti ng Wereldfou ndation

Assen
JAARREKENING 2017

§

Stichting Wereldfoundation, Assen

JAARREKENING 20í7

Stichting Wereldfoundation, Assen

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 20í7

!NHOUDSOPGAVE

INLEIDING

1. Opdracht
2. Algemeen
3. Jaarverslag

1.

2.
2.

JAARREKENING 20í7
Balans per 31 december 2017
Resultatenrekening over 2017
Grondslagen
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten

6.
7.

L
10.
12.

FISCAIT

I..ENING

Aan het bestuur van

RAAD Assen VOF

Stichting Wereldfoundation
Beilerstraat 41
9401 PC Assen

Borgstee 36
9403 TV Assen

Tëlefoon

E-mail

Web

0592 398830

info@raadassen.nl
www.raadassen.nl

Assen, 29 mei 2018

Geacht bestuur,

1.

OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 bij wfze van administratieve dienstverlening
samengesteld.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde
jaarrekening berust bij u.
Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het vezamelen, verwerken en samenvatten van
de financiële gegevens. Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze
de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
verslaggeving.

1.

Voor al onze diensten gelden de algemene vooMailden van het Register Belastingadviseuls, gedeponeerd bij de
Rechtbank te Utrecht, nr 51/2011.
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2. Alqemeen
2.

1

. Doelstellinq/bedÍiifsomschriivinq

Stichting Wereldfoundation is in 2006 opgericht en statutair gevestigd te Assen. De stichting heeft als
doel de armsten in de wereld de kans te geven een huis te realiseren. Dit doet zij door fondsen
beschikbaar te stellen waaruit aan mensen een lening - een zogenaamde microhypotheek - gegeven
kan worden. Mensen betalen deze lening in termijnen over een periode van zes jaren terug en met het
terugbetaalde geld kan aan een nieuw gezin een lening versÍekl worden.
2.2. Bestuur
De samenstelling van het bestuur en de directie is ten opzichte van 2016 ongewijzigd.
Directeur van stichting Wereldfoundation is Marjan HoltvlUwer. Zij is belast met de dagelijkse leiding
van de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J. Atsma
Dhr. J.W. BrUggenwirth
Dhr. G.J.A. HoltvlUwer (voozitter)
Zowel de bestuursleden als de directeur werken allen onbezoldigd.

3. Jaarverslaq

lnleiding
lk wil beginnen met alle donateurs en vrijwilligers die zicn in 20'17 hebben ingezet voor weÍeldjaar
foundatión te bedanken! Dankzij de inzet van veel mensen kunnen we terugkijken op een

waarin veel geld is opgehaald voor de bouw van huizen in Bangladesh Geweldig!
We hebben in juni een gala gehad met een opbrengst die boven verwachting was'
Gevolgd door het evenement "Fiels en loop voor een huis" met een recordaantal deelnemers en
opbreigst. ln Bangladesh kunnen we daarmee weer een groot aantal mensen van huizen voorzien
gekeerd in Bangladesh.
Na een jaar van veel politieke onrusten en geweld was in 2017 de rust weer
met de grootste
land
te
maken
het
Helaas 6leef het niet probleemloos, tiidens de moesson kreeg

gebouwde
overstroming sinds jaien. ln oktober was het water weer gezakt en konden wij alle door ons
geen
van
huizen weeibezoeken. We hebben toen geconstateerd dat alle huizen nog stonden en
de huizen schade had. Alle gezinnen beschikten dus nog over hun woning'
gebieden
Tegelijk een goed leermoment: in sommige huizen had wel water gestaan en in die
aanleggen.
funderingen
zullen we in de toekomst nog hogere

jaar'
Onderstaand wil ik graag stil staan bij de kernactiviteiten van het afgelopen
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Activiteiten 2017
Gala
Het gala was op 1 juni 20'l'7 , precies 10 jaar na de lancering van Wereldfoundation en dus
naast fonds wervend evenement- een jubileumfeestje. Het gala werd, net als de eerdere versies,
gehouden in theater De Kolk te Assen, die de ruimte om niet beschikbaar stelde.
We kijken terug op een heel geslaagde avond met een prachtige opbrengst van € 153.552.

Fiets en Loop voor een Huis
Voor de vijÍde en laatste maal hebben we het evenement'Fiets en loop voor een huis" gehouden.
Om nieuwe deelnemers te werven en eerdere deelnemers te motiveren hadden we een magazine
uitgegeven met daarin inspirerende en ontroerende verhalen van deelnemers aan eerdere edities van
het evenement en interviews met bewoners van nieuwe huizen in Bangladesh. De vijfde editie was
heroïsch. Niet in de laatste plaats omdat de 680 deelnemers de top van de Galibier moesten bereiken
terwijl het sneeuwde en hard waaide op de top en de beklimming dus een grote uitdaging vormde.
Daarnaast overtrof het resultaat van ruim € 775.000 (netto) alle verwachtingen.
Net als de voorgaande jaren heeft Bedrijfsbeeld weer een mooie aftermovie gemaakt (te vinden op
YouTube) die een goede imp[essie van dit evenement geeft.

Fietsreizen
ln 2018 was de situatie weer veilig genoeg om te starten met de fietsreizen. ln april en oktober zijn
twee fietsreizen geweest. TegehJk met de eerste groep Íietser heeft onze directeur in Bangladesh een
groep parlementsleden, die in het kader van een congres van de lnterparlementaire Unie een bezoek
bracht aan Bangladesh, ontvangen en de leden kennis laten maken met het werk van Wereldfoundation.
De groepen fietsers bestonden uit middelbare school leerlingen en volwassenen, die zich hadden
ingezet voor de bouw van huizen en die nu met eigen ogen gerealiseerde huizen konden zien. En
daarnaast kennis konden maken met het prachtige kleurrijke land en zijn inwoners.

Partners
Heel blij zijn wij nog steeds met de samenwerking met onze partners Woord en Daad en Banglabari.
Wij werken samen met Woord en Daad aan de bouw van huizen in Bangladesh en samen hebben we
opgetrokken bij het evenement "Fiets en Loop voor een huis".
Banglabari is het aÍgelopen jaar weer actief geweesi om sponsoren te werven in België en is met een
grote delegatie deelnemers aanwezig geweest bij 'Fiets en loop voor een huis".

Huizenbouw
ln 2017 zin 700 huizen gebouwd, 200 in het voorjaar, 500 in het najaar. Met de bouw in het najaar is
laat gestart vanwege de lang aanhoudende regen. Het terugbetalingspercentage op de uitgezette
leningen is nog steeds onveranderd 100%.
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CSEB
ln 2016 zijn wij gestart met een pilot betreffende bouwen met Compressed Stabilised Earth Blocks
(CSEB), een ecologisch minder belastende bouwmethode dan de traditionele methoden. lnmiddels is
(in 2017) een productieplaats gerealiseerd, zijn werknemers in dienst genomen voor de productie van
de stenen en is de ee[ste modelwoning gebouwd. De eerste stenen zijn nog geproduceerd met een
handpers. lnmiddels is ook een mechanische pers uit Nederland geïmporteerd waarmee de productie
verhoogd kan worden.

Doelstellingen 2018
Ook in 2018 willen we weer gaan bouwen aan huizen en een betere toekomst voor de mensen in
Bangladesh. Planning is om in 2018 450 nieuwe huizen te realiseren.
De Íinanciering van deze huizen gebeurt met name uit middelen uit de bestemmingsreserve
aangevuld met middelen uit het revolving fund in Bangladesh, het geld waar de afbetalingen op de
lening in worden gestort. ln 2018 zal het revolving fund een omvang hebben bereikt dat we -bU een
onveranderd terugbetalingspercentage- daarmee in de toekomst jaarlijks ruim 600 huizen kunnen
bouwen.
ln 2018 zullen wij ons gaan richten op samenwerking met bouwbedrijven. voor ons liggen hier
kansen, vanuit een wens om maatschappehJk veranwoord te ondernemen zijn er inmiddels
bouwbedrijven die hebben aangegeven financieel bij te willen dragen aan de bouw van huizen in
Bangladeih. Daarnaast wordt er inmiddels bi.igedragen in deskundigheid en natura, met name bij de
De opbrengst van deze nieuwe fondswervingsstÍategie hebben we in 2018 voozichtig begroot op
€ 100.000. Na 2018 verwachten we hier meer inkomsten uit te kunnen genereren'

wii hebben verder beslolen om, voordat we doorgaan met de organisatie van nieuwe, grote fonds-

wervende evenementen (in de plaats van "Fiets en loop voor een huis"), onze tijd en energie eerst
inzetten op de verdere ontwikkeling van de csEB. De vraag naar goede huisvesting in Bangladesh is
enorm. Tegelijk wil wereldfoundation biidragen aan een bouwmethode die beter is voor mens en
milieu en onzè ambitie is om al onze huizen op duuzame wijze te gaan bouwen. Wij zullen dan ook
weer nieuwe fonds wervende activiteiten oppakken wanneer de duurzame csEB-bouwblokken in
grote aantallen geproduceerd kunnen worden.
ln 2018 zullen we in Bangladesh ook een impacfmeting gaan houden. Dit betreft een onderzoek
waarbij we willen onderzoeken wat de gevolgen van onze activiteiten zijn. Daarbij moet gedacht
worden aan antwoord op de vragen: op welke wijze is het leven van de huiseigenaren veranderd, is
gevolgen?
hun gezondheid verbeterd, geeft het huis een andere sociale status, wat zijn de financiële
vaststellen
werk
van
ons
belang
w1;ze
het
Dooidit onderzoek willen we graag op wetenschappelijke
en aantonen.

4.

Stichting Wereldfoundation, Assen

Naast de opbrengsten die we hebben begroot uit de samenwerking met de bouwbedrijven hebben we
een bedrag van € 20.000 begroot aan inkomsten uit evenementen. Dit betreffen evenementen die op
eigen initiatief door onze donateurs georganiseerd worden.
Tenslotte zullen we naar verwachting 2 Íietsreizen organiseren in 2018 en zullen we de samenwerking
met Banglabari en Woord en Daad voortzetten.
Marjan HoltulUwer-Veenstra

DirecteuÍ

Assen, 22 Mei 2018
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BALANS PER 31 DECEMBER 20í7
31-12-2017

31-12-2016

3.375

10.128

307

307

51.770

67.847

ACTIEF

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderinqen en overlooende activa
Liquide middelen

302.5í

I

57.745

Totaalactiva

357.971

'136.027

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Bestemmingsreserve FVEH

-162.733

-168.725
263.337

49s.851

94.612

333.1 18

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Vooruitonfuangen donaties
Overige schulden en overlopende passiva

1

18.555
14.383
8.477

8.1 75

0

6.678

24.853

Totaalpassiva

JAARREKENING

357.971

41.415

136.027
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí7
2017

2016

44.565
153.552
837.582
21.921

1.903
0

Ontvangsten
Donaties / sponsoring algemeen
Gala diner "benefiet(s) voor een huis"
Baten uit eigen evenmenten
Baten Banglabari (België)

321.245
102.000
425.148

1.057.620

Uitgaven
Besteed aan doelstelling
Huizenbouw Bangladesh

570.000

462.772

65.810
62.146

30.199

3.764

4.680

57.598

53.122

Wervingskosten
Kosten Gala diner
Kosten evenement Fiets voor een Huis

3.714

Beheer en administratie
Reis- en verblijÍkosten
lnhuur personeel
Vergoeding management kosten
Afschrijvingen
Pilot CSEB
Diverse bedrijfskosten
Publiciteit & Bewustwording
Accountants- admin. kosten

-20.320

0

6.753

6.753
14.785
9.237

0

41.021
28.325
4.017

13.964
3.1 79

819.114

602.405

238.506

-177.257

Resultaat deelnemingen
0

Wereldhypotheek BV

Resultaat

238.506

-177.257

5.992
232.514

-82.128

238.506

-177.257

Toevoeging/onttrekking aan reserves
Overige reserves
Bestemmingsreserve FVEH

JAARREKENING

-95,129
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TOELICHTING
Algemeen
Activiteiten
Stichting Wereldfoundation is statutair gevestigd te Assen, KvK-nummer 04083914. De stichting heeft tot doel
het ondersteunen van de bouw van woningen in ontwikkelingslanden, alsmede projecten die daarmee
samenhangen teneinde een menswaardiger leefomgeving voor de lokale bevolking te creeren
De stichting is opgericht op 20 november 2006. De stichting onwangt haar middelen door subsidies, donaties
en dergelijke.

Groepsverhoudingen
Voor een ovezicht van groepsmaatschappijen woÍdt veMezen naar de toelichting op de Íinanciële vaste activa.

Consolidatie
Groepshoofd is vrijgesteld van consolidatie op grond van artikel 407 lid 2 aanhef en sub a Boek 2 BW.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende lnstellingen. Richtlijn 650
Fondsenwervende lnstellingen schrijft voor èen begroting op te nemen in de jaarrekening. Omdat een
totaalbegroting niet als beheersingsinstrument is gebruikt, is geen begroting in de jaarrekening opgenomen.

De waardeÍing van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van histoÍische
kosten. TenzÍ bij de betreffende grondslag voor de specifleke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voot zovet zii op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor hel opmaken van
de jaarrekening bekend zrln geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondslagen van stichting Wereldfoundation.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting
geheel oÍ ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectieveli'ik de feitelijke
verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staal te stellen, wordt
een vooziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze vooziening wordt rekening gehouden met
reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voozieningen voor oninbaarheid.

JAARREKENING
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Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste veruverking opgenomen tegen de reéle waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostpÍijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid woÍden in
mindering gebÍacht. Deze voozieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeèn
Het rësultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voozienbaar
zljn.

Beheer- en administratiekosten
Kosten van beheer en administÍatie zijn die kosten die de stichting maakt in het kader van de beheersing en
administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.

JAARREKENING
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TOELICHTING OP DE BALANS PER

3í

DECEMBER 20í7

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Boekwaarde per

I januari

2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatie afschrijvingen en waardeverminderingen

33.763
-23.635
10.128

Mutaties
lnvesteringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatie afschrijvingen en waardeverminderingen

0
0

33.763
-30.388
3.375

Financiële vaste activa
Deelneming Wereldhypotheek BV

31-12-17

31-12-16

307

307

0

6.500
30.440
30.107
800
67.847

Betreft een 100% deelneming in Wereldhypotheek BV te Assen.
Vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen donaties / sponsoring
Doorberekende personeelskosten
Waarborgsom huur kantoor DDZ

50.970
0

800
51.770

Liquide middelen
ING Bank
Kruisposten

299.512
3.007
302.519

57.745
0

57.745

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

JAARREKENING
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EIGEN VERMOGEN

31-12-17

31-12-16

Overiqe reserves
Saldo 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie bestemmingsreserve FVEH

-168.725
238.506

-86.597
-177.257
95.129

Saldo 31 december

-162.733

-168.725

-232,514

Bestemminosreserve FVEH
januari
Correctie 2016
Bij: bijdragen FVEH )
Af: uitgaven
FVEH )
Bij: bijdragen Banglabari )
Af: uitgaven
Banglabari )
Saldo 31 december

Saldo

1

263.337

0

780.593

-570.000
21

.921
0

495.851

358.466
-34.250
304.095
-462.772
102.000

4.202
263.337

De bestemmingsreserve betreft een door het besluur afgezonderd deel van
hel vermogen dat een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft.
Crediteuren
Crediteuren

't8,'t75

18.555

2,000
.250
3.428
0
6.678

2.000
1 .250
5.227
14.383

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overiqe schulden en overlooende oassiva
Accountantskosten
Administratiekosten
Nog te betalen kosten
Vooruilontvangen donaties

JAARREKENING
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't

1.

Stichting Wereldfoundation, Assen
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

20't7

2016

Baten uit eigen evenmenten
Evenemenl Gala diner "Fiels voor een Huis"
Evenement Galibier "Fiets voor een Huis"

153.552
0
8 321.245

831 .01

984.570

321

.245

Evenement Gala diner "Fiets voor een Huis"
Donaties en giften
Eigen veiling / loterij

75.027
78.525
153.552

0
0
0

Evenement Galibier "Fiets voor een Huis"
Contributies ( deelnemersgelden )
Donaties en giften

50.425 17.150
304.095
831 .018 321 .245
780.593

Aantal personeelsleden
Het aantal personeelsleden in 2017 bedraagt 1 (2016 : 1)

Bezoldiging bestuurders
De directie en bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Zij werken geheel op vrijwillige basis.

JAARREKENING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Wereldfoundation
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Wereldfoundation te Assen 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 Wereldfoundation per 31 december
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
650 voor Fondsenwervende Instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; 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 Wereldfoundation 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 jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen 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
jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens
in overeenstemming met de Richtlijn voor jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende
Instellingen.
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 jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen.
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 stichting 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.
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
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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 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 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.
Emmen, 23 mei 2019
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