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Stichting de Nieuwe Liefde te Amsterdam
1 Bestuursverslag
1.1 Algemeen
Oprichting
Stichting De Nieuwe Liefde is opgericht op 4 juni 1980 bij notariële akte verleden voor notaris Mr. Jelle
Dingeman van der Beek te Amsterdam en is statutair gevestigd te Amsterdam. De stichting is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 41200881.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting de Nieuwe Liefde wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
Een huis te zijn voor 'bezield verband' waar het woord beschaving opnieuw inhoud krijgt boven de chaos uit:
- centrum voor studie, bezinning en debat;
- ruimte voor godsdienst, religie en spiritualiteit;
- podium voor poëzie, muziek en theater.
Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
- het aanbieden van velerlei soorten publieksprogramma's, zoals debatten, lezingen, cursussen en
boekpresentaties;
- het organiseren van 'leerhuisbijeenkomsten' en andere vormen van studie van de culturele en religieuze 'joods-christelijke' - bronnen en tradities van onze beschaving en in het licht daarvan actuele religieuze,
levensbeschouwelijke, ethische en maatschappelijk-politieke vraagstukken;
- het betrachten van openheid en tolerantie voor alle vormen van religie en wereldbeschouwing, met speciale
aandacht voor de kennisname van en het gesprek met de islam:
- het bieden van een plaats van samenkomst voor de Amsterdamse Studentenekklesia;
- het ontwikkelen en produceren van literaire en muzische, theatrale en liturgische programma's, boeken,
tijdschriften, websites, geluids- en beelddragers, die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling.

Samenwerking met Amerpodia
Om de continuïteit van de programmering op de lange termijn te waarborgen heeft Stichting De Nieuwe
Liefde in 2017 haar krachten gebundeld met drie andere cultuur- en debathuizen in Amsterdam: De Rode
Hoed, Felix Meritis en het Compagnietheater. De vier partners blijven programmatisch onderscheidend. De
exploitatie van de huizen wordt gebundeld in één organisatie Amerpodia BV om die onderscheidende
programmering optimaal te faciliteren en om de exploitatie te versterken.
De stichting heeft hiervoor de exploitatiemiddelen overgedragen. Personeel, voorraden en vaste activa zijn
door Amerpodia BV overgenomen. Een overzicht van de overgedragen middelen staat op pagina 13.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
- de heer G.C. Boot (voorzitter),
- mevrouw dr. A.B. van Berkel (secretaris),
- mevrouw C.M. Borgdorff (penningmeester),
- de heer mr. M.R. van Schooten (lid);
Statutenwijziging
Middels een notariële akte d.d. 29 mei 2012 is de naam van Stichting Leerhuis & Liturgie gewijzigd in
Stichting De Nieuwe Liefde.
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1.2 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de Stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2017
€

2016
%

€

%

239.734
181.792
57.942

100,0%
75,8%
24,2%

1.451.704
306.756
1.144.948

100,0%
21,1%
78,9%

9.740
9.740

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,1%
4,1%

569.728
104.641
314.325
112.764
63.911
11.868
17.082
42.065
1.236.384

39,2%
7,2%
21,7%
7,8%
4,4%
0,8%
1,2%
2,9%
85,2%

48.202

20,1%

-91.436

-6,3%

Rentelasten en soortgelijke
kosten
Som der financiële baten en lasten

-340
-340

-0,1%
-0,1%

-1.024
-1.024

-0,1%
-0,1%

Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten

539
539

0,2%
0,0%
0,2%

-

0,0%
0,0%
0,0%

48.401

20,2%

-92.460

-6,4%

Baten
Direct toerekenbare kosten
Bruto-marge
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Marketingkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten
Exploitatieresultaat

Resultaat

Resultaatbestemming
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
Toevoeging/onttrekking overige reserves

48.401

-92.460

Na de overdracht van activiteiten aan Amerpodia bestaan de opbrengsten van de Stichting in 2017
voornamelijk uit giften, waaronder een geoormerkt legaat ad € 160.000.
Het legaat wordt besteed conform de bestemming. De Vereniging Ekklesia Amsterdam ontvangt de helft, de
tweede helft wordt aan het componeren en produceren van muziek aangewend en verdeeld tussen
Amerpodia BV (in 2017 gemaakte kosten) en de eind 2017 opgerichte Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam
(toekomstige composities).
Daarnaast werd een zesde en laatste bijdrage aan de Schillebeeckx leerstoel toegekend.
De overige kosten hebben voornamelijk betrekking op nagekomen kosten over 2016.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Automatisering

-

1.424
-

1.424

Vlottende activa

Voorraden
Voorraden

-

58.767
-

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen
Overlopende activa

58.767

3.422

600

-

-

757

3.345
4.179

3.945

Liquide middelen

220.763

70.201

Totaal activazijde

224.942

134.337

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2017
€
€
104.132

31 december 2016
€
55.731

104.132
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

55.731

2.434

15.734

247
116.570
1.559

13.463
22.990
34.448
120.810

86.635

224.942

142.366
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

€

€

239.734
181.792
57.942

Baten
Direct toerekenbare kosten
Bruto exploitatieresultaat
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Marketingkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

2016
€

9.740

Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-340

Bijzondere baten
Som der bijzondere baten en lasten

539

1.451.704
306.756
1.144.948
569.728
104.641
314.325
112.764
63.911
11.868
17.082
42.065

9.740

1.236.384

48.202

-91.436
-1.024

-340

Resultaat

-1.024
-

539

-

48.401

-92.460

48.401

-92.460

Resultaatbestemming
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:
Toevoeging/onttrekking Ov. reserves
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2.3 Waarderingsgrondslagen voor balans en resultaatbepaling
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
RJ640 'Organisaties-zonder-winststreven' en Titel 9 BW2.
Schattingswijzigingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
In 2017 hebben zich geen stelselwijzigingen of schattingswijzigingen voorgedaan.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend
met een eventuele restwaarde.
Afschrijvingspercentages:
Website

20 %

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten,
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 of
vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikneming.
Afschrijvingspercentages:
Automatisering
Website

20 %
20 %

Financiële vaste activa
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto opbrengstwaarde waarbij de
opnamekosten van CD's worden geactiveerd. Deze kosten worden naar rato van tijdsverloop
afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
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Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
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, welke gelijk is aan de nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd
tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten
diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan: a. het kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke
economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op
betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden
gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken
tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). De met de opbrengsten samenhangende lasten
worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Direct toerekenbare kosten
Onder de direct toerekenbare kosten wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten
toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens
incourantheid van de voorraden.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Bijzondere baten en lasten
De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening
voortkomen en derhalve van incidentele aard zijn.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Automatisering
€
12.067
-10.643
1.424

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2017

-1.424
-1.424

Desinvesteringen: overdracht aan Amerpodia BV
Mutaties 2017

-

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2017
VLOTTENDE ACTIVA
31 december
2017
€

31 december
2016
€

-

43.345
11.401
4.021
58.767

3.422

600

Voorraden
CD's en DVD's
Boeken
Partituren

De voorraden zijn aan Amerpodia BV overgedragen
Debiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Overlopende activa
Overige
Liquide middelen
ABN AMRO Bank 54.79.61.960
ING Bank 395.505
ING Bank 154333
Triodos inzake Huub Oosterhuisfonds
Kas

-

757

3.345

5.027
207.452
8.284
220.763

7.265
57.589
2.621
250
2.476
70.201
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31 december
2017
€

31 december
2016
€

55.731
48.401
104.132

148.191
-92.460
55.731

2.434

15.734

247
247

13.463
13.463

53.070
32.500
31.000
116.570

250
20.539
2.201
22.990

250
-250
-

-776
1.026
250

20.539
-20.539
-

376
20.330
-167
20.539

1.559
1.559

20.817
13.631
34.448

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing en premies sociale verzekeringen

Overige schulden
Amerpodia BV
Vereniging Ekklesia Amsterdam
Stichting Leerhuis Ekklesia Amsterdam
Huub Oosterhuisfonds
Overige schuden
Rekening-courant Vereniging Ekklesia Amsterdam

Stand per 1 januari
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december
Huub Oosterhuisfonds

Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 1 januari
Donaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeldreserve
Nog te betalen kosten
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€
Baten
Gift Vereniging Ekklesia Amsterdam
Giften
Stichting AM Foundation
Maandbrief
Publieksprogrammering
CD's / Boeken / Partituren / Lieddagen
Royalties
Overige

Direct toerekenbare kosten
Kosten composities
Kosten maandbrief
Kosten programmering
Kosten CD's / Boeken / Partituren / Lieddagen
Inhuur derden
Verstrekte financiële bijdragen
Kosten fondsenwerving en vriendenactie
Bijzondere projecten Leerhuis

2016
€

47.500
189.688
2.546
239.734

91.087
56.658
1.030.000
21.154
187.662
26.354
37.662
1.127
1.451.704

1.950
-2.158
182.000
181.792

26.300
10.215
23.713
60.897
84.837
60.222
15.005
25.567
306.756

Verstrekte financiële bijdragen
Vereniging Ekklesia Amsterdam
Amerpodia BV
Stichting Ekklesia Leerhuis Amsterdam
Schillebeeckx leerstoel
Huub Oosterhuis Fonds
Poëziefestival 2015

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Vakantietoeslag
Managementvergoeding
Bijdrage oudedagsvoorziening
Ontvangen uitkeringen ziekengeld

80.000
49.000
31.000
22.000
182.000

22.000
20.000
18.222
60.222

-

479.388
36.984
43.500
27.155
587.027
-17.299
569.728

Gemiddeld aantal werknemers:
In 2017 is het personeel in dienst van Amerpodia BV. In het jaar 2016 waren 13 werknemers in dienst
op basis van een fulltime dienstverband.
Sociale lasten
Sociale lasten uitvoeringsinstanties
Premies verzuimverzekering
Overige sociale lasten

-

82.706
21.212
723
104.641
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Overige personeelskosten
Personeel doorbelast door De Nieuwe Liefde B.V.
Inhuur derden
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Doorbelaste huur Vereniging Ekklesia Amsterdam

Marketingkosten
Reclame- en advertentiekosten
Streaming-project
Overige marketingkosten

Autokosten
Leasekosten
Overige autokosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Communicatiekosten
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Advieskosten
Afschrijvingen vaste activa
Overige algemene kosten

-

251.353
54.316
8.656
314.325

-

112.764
112.764

-

20.961
42.950
63.911

-

10.646
1.222
11.868

-

1.973
2.628
12.481
17.082

8.217
288
1.235
9.740

17.088
6.344
13.133
5.500
42.065

340
340

1.024
1.024

539

-

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en -provisie

Bijzondere baten
Overige baten
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3. Overige gegevens
3.1 Verklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

3.2 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016
Het bestuur van Stichting De Nieuwe Liefde heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld en goedgekeurd
in haar vergadering van 28 juni 2017.

3.3 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Het resultaat wordt ten laste van de Overige reserves gebracht.

3.4 Overdracht van middelen aan Amerpodia BV
Inventaris algemeen incl. kantoor
Materiële vaste activa
Voorraad boeken, CD's, partituren Leerhuis
Totaal activa

1.424
1.424
58.767
60.191

Nog te betalen vakantietoeslag
Vooruit ontvangen (divers)
Totaal verplichtingen

-20.817
-2.201
-23.018

Overnamesom

37.173

3.5 Gebeurtenissen na balansdatum
De activiteiten van het Leerhuis worden vanaf 2018 uitgevoerd door de nieuwe Stichting Ekklesia
Leerhuis Amsterdam. Hierdoor luidt de doelstelling van Stichting De Nieuwe Liefde voortaan:
het (doen) initiëren van activiteiten ten behoeve van bezinning en reflectie op ons dien en handelen,
onder meer, doch niet uitsluitend, met poëzie, literatuur en woordkunst.

3.6 Ondertekening jaarrekening
G.C. Boot (voorzitter),

A.B. van Berkel (secretaris),

C.M. Borgdorff (penningmeester),

M.R. van Schooten (lid);
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting de Nieuwe Liefde te Amsterdam 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 de Nieuwe Liefde per 31 december
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst- en verliesrekening 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 de Nieuwe Liefde 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 bestuursverslag;
de overige gegevens.

Prof J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen
Postbus 15968, 1001 NL Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 645 82 81
www.auren.nl

AUDIT & ASSURANCE

Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V. – amsterdam@auren.nl – K.v.K. nr. 33269864

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 controle 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 in overeenstemming
met de 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-zonderwinststreven. 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.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de Stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
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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 Stichting;

-

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.
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Wij communiceren met het bestuur 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.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en
andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Amsterdam, 26-06-2018
Auren Audit & Assurance Amsterdam B.V.
Origineel getekend door:
Drs. G.M.P. Recter RA

AUDIT & ASSURANCE

Pagina 4 van 4

