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Stichting GA! Harderwijk
T.a.v. het bestuur
Oranjelaan 3
3843 AA   HARDERWIJK

Harderwijk, 30 juni 2022

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,
ADW Accountants

W.G. Hilhorst AA

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting GA! Harderwijk.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. 

De jaarrekening van Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en 
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren 
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 
gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 
gegevens.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel 
te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Blijkens de akte d.d. 4 februari 2021 werd de stichting Stichting GA! Harderwijk per genoemde datum 
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81802641.

De doelstelling van Stichting GA! Harderwijk wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:
Het bevorderen en initiëren van samenwerking tussen organisaties, professionals en vrijwilligers uit de 
sectoren sport, bewegen, gezondheid, welzijn en cultuur en daarvoor een samenhangend en zo divers 
mogelijk aanbod aan sportieve en culturele activiteiten ontwikkelen voor alle inwoners van Harderwijk teneinde 
bewustwording onder inwoners in de gemeente Harderwijk over sport, bewegen en een gezonde leefstijl te 
bewerkstelligen.

Het bestuur wordt gevoerd door:
- P. de Fluiter - van Meerveld (Penningmeester)
- H.G.J. van het Erve (Voorzitter)
- G. Karsten (Secretaris)
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2.  JAARREKENING



Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 3.274
3.274

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 12.318

Overlopende activa 3.666
15.984

Liquide middelen 262.809

Totaal activazijde 282.067

Harderwijk, …............................2022
Stichting GA! Harderwijk

P. de Fluiter - van Meerveld (Penningmeester) H.G.J. van het Erve (Voorzitter)

G. Karsten (Secretaris)

31 december 2021

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2022
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves 117.567

117.567       

Langlopende schulden
Overlopende passiva 25.875

25.875

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 7.296

Overlopende passiva 131.329
138.625

Totaal passivazijde 282.067

Harderwijk, …............................2022
Stichting GA! Harderwijk

P. de Fluiter - van Meerveld (Penningmeester) H.G.J. van het Erve (Voorzitter)

G. Karsten (Secretaris)

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2022

31 december 2021

 - 7 -



Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting
 2021

€ €

Algemene subsidiebaten 446.000 446.000

Gamefication, activiteiten jeugd, jongerencoach etc 
subsidiebaten 19.395 -

Junior Sportcoach subsidiebaten 38.610 -

Wandelmaatjes subsidiebaten 4.492 -

AZC subsidiebaten 8.250 -

Baten 516.747 446.000

Algemene activiteitenkosten 268.191 314.633

Gamefication, activiteiten jeugd, jongerencoach etc 
activiteitenkosten 11.672 -

Junior Sportcoach activiteitenkosten 38.785 -

Wandelmaatjes activiteitenkosten 2.082 -

AZC activiteitenkosten 5.982 -

Activiteitenlasten 326.712 314.633

Saldo 190.035 131.367

Overige opbrengsten 100.095 64.402

Bruto exploitatieresultaat 290.130 195.769

Afschrijvingen materiële vaste activa 409 -

Huisvestingskosten 11.055 9.000

Exploitatiekosten 126.593 118.452

Kantoorkosten 18.991 22.365

Algemene kosten 14.760 21.150

Beheerslasten 171.808 170.967

Exploitatieresultaat 118.322 24.802

Rentelasten en soortgelijke kosten -755 -200

Som der financiële baten en lasten -755 -200

Resultaat 117.567 24.602

Resultaat 117.567 24.602

Harderwijk, …............................2022
Stichting GA! Harderwijk

P. de Fluiter - van Meerveld (Penningmeester) H.G.J. van het Erve (Voorzitter)

G. Karsten (Secretaris)

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2022
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 
winststreven'.

De activiteiten van Stichting GA! Harderwijk, statutair gevestigd te Harderwijk, bestaan voornamelijk uit:
Het bevorderen en initiëren van samenwerking tussen organisaties, professionals en vrijwilligers uit de 
sectoren sport, bewegen, gezondheid, welzijn en cultuur en daarvoor een samenhangend en zo divers 
mogelijk aanbod aan sportieve en culturele activiteiten ontwikkelen voor alle inwoners van Harderwijk teneinde 
bewustwording onder inwoners in de gemeente Harderwijk over sport, bewegen en een gezonde leefstijl te 
bewerkstelligen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Oranjelaan 3 te Harderwijk.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 
winststreven'.
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.

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 worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, 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.

Stichting GA! Harderwijk, statutair gevestigd te Harderwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 81802641.
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening 
als interestlast verwerkt.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa 
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek 
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van 
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 
over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

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.
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 
afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris
€

Aanschafwaarde 3.683

Afschrijvingen -409

Mutaties 2021 -409

Aanschafwaarde 3.683
Cumulatieve afschrijvingen -409

Boekwaarde per 31 december 3.274

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
2021

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 12.318

Overlopende activa
Waarborg 2.110
Vooruitbetaalde kosten 1.556

3.666

Liquide middelen
   NL54RABO 0340 6738 50 162.809
   NL22RABO 3296 1759 62 100.000

262.809

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021
€

Overige reserves
Bestemming resultaat boekjaar 117.567

Stand per 31 december 117.567

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva
    Ontvangen subsidie voor 2023 13.500
    Ontvangen subsidie voor 2024 12.375

25.875

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren 7.296

Overlopende passiva
     Vooruitontvangen bedragen vakleerkracht & Brede school 2022 108.021

     Ontvangen subsidie voor 2022 19.308
Overloop accountantskosten 4.000

131.329

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat 
van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 117.567.
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 
2021

€ €

Subsidiebaten algemeen
Subsidiebaten algemeen 410.000 410.000

Subsidiebaten Vakleerkrachten 36.000 36.000
446.000 446.000

Subsidiebaten jongeren
Subsidiebaten gamefication 8.820 -

Subsidiebaten activiteiten jeugd 8.400 -

Subsidiebaten jongeren sportcoach 1.050 -

Subsidiebaten sportcoach voortgezet onderwijs 1.125 -
19.395 -

Subsidiebaten junior sportcoach
Subsidiebaten JOGG 28.000 -

Subsidiebaten junior coach 10.610 -
38.610 -

Subsidiebaten wandelmaatjes

Subsidiebaten wandelmaatjes 4.492 -

Subsidiebaten AZC

Subsidiebaten AZC 8.250 -

Lasten subsidiebaten algemeen
Activiteitenkosten algemeen 7.773 63.000

Personeelskosten algemeen 47.721 251.633

Activiteitenkosten brede school 14.293 -

Personeelskosten brede school 184.234 -

Activiteitenkosten vakleerkracht 6.224 -

Personeelskosten vakleerkracht 6.195 -

Activiteitenkosten senioren 1.751 -
268.191 314.633

Lasten subsidiebaten jongeren
Activiteitenkosten gamefication 5.668 -

Activiteitenkosten activiteiten jeugd 650 -

Personeelskosten activiteiten jeugd 5.354 -
11.672 -
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 
2021

€ €

Lasten subsidiebaten junior sportcoach
Activiteitenkosten JOGG 4.735 -

Personeelskosten JOGG 19.172 -

Activiteitenkosten junior coach 14.878 -
38.785 -

Lasten subsidiebaten wandelmaatjes
Activiteitenkosten wandelmaatjes 557 -

Personeelskosten wandelmaatjes 1.525 -
2.082 -

Lasten subsidiebaten AZC

Personeelskosten AZC 5.982 -

Overige opbrengsten
Overige inkomsten 2.219 -

Overige inkomsten AZC 990 -

Overige inkomsten junior coach 9.000 -

Overige inkomsten JOGG 1.275 -

Overige inkomsten vakleerkracht 314 -

Opbrengst onderwijs financiering vakleerkracht 53.396 32.532

Opbrengst onderwijs (co)financiering brede scholen 21.656 20.625

Activiteitengeld restant 2020 11.245 11.245
100.095 64.402

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 409 -

Huisvestingskosten
Gas, water en electra 666 -

Overige huisvestingskosten 10.389 9.000
11.055 9.000

Exploitatiekosten
Inhuur derden 120.844 108.217

Werkkleding 1.477 5.235

Reis- en verblijfskosten 2.192 -

Scholings- en opleidingskosten 2.080 5.000
126.593 118.452
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Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 
2021

€ €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 2.622 1.000

Telecommunicatie 10.504 11.500

Kosten automatisering 1.252 3.815

Diverse aanschaffingen 4.613 6.050
18.991 22.365

Algemene kosten
Accountantskosten 4.212 6.050

Administratiekosten 9.660 12.100

Zakelijke verzekeringen 750 3.000

Overige algemene kosten 138 -
14.760 21.150

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 755 200
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3.  OVERIGE GEGEVENS



Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk

3.  Overige gegevens

3.1  Controleverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de bijgevoegde accountantsverklaring.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting GA! Harderwijk 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting GA! Harderwijk te Harderwijk  

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 GA! 

Harderwijk per 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 winst- en verliesrekening 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 GA! Harderwijk 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.  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring 

daarbij. 

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

de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

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 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 

bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640. 

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 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 vennootschap 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. 

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;  

- 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.   

 

Harderwijk 30 juni 2022  

ADW Accountants  

 

 

W.G. Hilhorst AA RB  
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