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Stichting Investico te Amsterdam  

1.1  Algemeen

Oprichting

Bestuurders: 

Wermuth, Mir 

1.2  Resultaatvergelijking

€ % € %

Giften, subsidies en partnerbijdragen 447.214 100,0% 385.509 100,0%

Directe kosten journalistieke projecten 222.761 49,8% 155.950 40,5%

Totale baten 224.453 50,2% 229.559 59,5%

Vaste redactie & zakelijke leiding 134.884 30,2% 126.139 32,7%

Masterclass 27.087 6,1% 26.107 6,8%

Huisvestingskosten 30.175 6,8% 26.510 6,9%

Verkoopkosten 14.248 3,2% 1.437 0,4%

Kantoorkosten 8.550 1,9% 13.629 3,5%

Algemene kosten 9.256 2,1% 35.340 9,2%

Totale lasten 224.200 50,3% 229.162 59,5%

Resultaat na laten 253 -0,1% 397 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -253 -0,1% -397 -0,1%

Saldo staat van baten en lasten - -0,2% - -0,1%

Myjer, Egbert (voorzitter)

Tjeenk Willink, Herman

Laroes, Hans

Schutte, Xandra (secretaris)

Steensma, Aege (penningmeester)

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20182019

Blijkens de akte d.d. 15-01-2014 werd Stichting Investico per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 59727543.

Het dienen van het algemeen maatschappelijk belang en in het bijzonder de versterking van de

democratische rechtstaat, door bij te dragen aan een geïnformeerd publiek debat, middels het versterken

van de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland, met: (1) Het opzetten en instand houden van

een onafhankelijke organisatie voor hoogwaardige onderzoeksjournalistieke producties; en (2) Het

stimuleren van onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

De activiteiten van Stichting Investico, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan, conform de doelstellingen

vastgelegd in de statuten, voornamelijk uit:

De bestuurders zijn onbezoldigd. 
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Stichting Investico te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Waarborgsom huur 6.720 6.720

6.720 6.720

Vlottende activa

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 6.694 7.642

Overlopende activa 19.008 8.283

25.702 15.925

Liquide middelen 359.009 367.930

Totaal activazijde 391.431 390.575

Amsterdam, 

Stichting Investico

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Investico te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 61.897 61.897

61.897 61.897

Kortlopende schulden

Crediteuren 3.109 68

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 7.686 4.902

Overlopende passiva 318.739 323.708

329.534 328.678

Totaal passivazijde 391.431 390.575

Amsterdam, 

Stichting Investico

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Investico te Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten 2019

€ € € €

Giften, subsidies en partnerbijdragen 447.214 385.509

Directe kosten journalistieke projecten 222.761 155.950

Totale baten 224.453 229.559

Vaste redactie & zakelijke leiding 134.884 126.139

Masterclass 27.087 26.107

Huisvestingskosten 30.175 26.510

Verkoopkosten 14.248 1.437

Kantoorkosten 8.550 13.629

Algemene kosten 9.256 35.340

Totale lasten 224.200 229.162

Resultaat na lasten 253 397

Rentelasten en soortgelijke kosten -253 -397

Som der financiële baten en lasten -253 -397

Saldo staat van baten en lasten - -

Amsterdam, 

Stichting Investico

2019 2018
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Stichting Investico te Amsterdam

2.3  Waarderingsgrondslagen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Lasten

De activiteiten van Stichting Investico, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan, conform de doelstellingen

vastgelegd in de statuten, voornamelijk uit: 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen donaties en de

kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde

waarderingsgrondslagen.

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar ontvangen donaties en subsidies.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de

kleine rechtspersoon. In het bijzonder C1 Kleine Organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrij beschikking van de onderneming. Het betreffen de directe opeisbare vorderingen op

kreditinstellingen.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominiale waarden.

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.

Het dienen van het algemeen maatschappelijk belang en in het bijzonder de versterking van de

democratische rechtstaat, door bij de dragen aan een geïnformeerd publiek debat, middels het versterken

van de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek in Nederland, met: (1) Het opzetten en instand houden van

een onafhankelijke organisatie voor hoogwaardige onderzoeksjournalistieke producties; (2) en het

stimulieren van onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek. 

 - 6 -



Stichting Investico te Amsterdam  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

Overige vorderingen

Waarborgsom huur 6.720 6.720

Waarborgsom huur

Stand per 31 december 6.720 6.720

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 6.694 7.642

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 2.342 2.283

Nog te ontvangen subsidie 16.666 6.000

19.008 8.283

Liquide middelen

Triodos bank NL29 TRIO 0197 8537 14 359.009 367.930

 - 7 -



Stichting Investico te Amsterdam  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Algemene reserve

Stand per 31 december 61.897 61.897

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Crediteuren 3.109 68

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 7.686 4.902

Overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties 260.556 313.270

Foutief ontvangen betaling 30.000 -

Nog te betalen kosten 82 612

Nog te betalen accountantskosten 2.500 2.500

Nog te betalen pensioenkosten PGB 10.159 7.326

Terug te betalen subsidie van SvdJ 15.442 -

318.739 323.708

De nog te besteden donaties op 1 januari 2019 bestaan uit: vooruitontvangen financiering van Stichting

Adessium Foundation (€62.500), Stichting De Versterking (€100.000), Stimuleringsfonds voor de

Journalistiek (€78.952) en overige nog te besteden donaties (€71.818).

De nog te besteden donaties op 31 december 2019 bestaan uit: vooruitontvangen financiering van

Stichting Adessium Foundation (€69.000), Subsidie voor 2020 van de Stimuleringsfonds voor de

Journalistiek (€64.371) en overige nog te besteden donaties (€127.185).

Stichting Adessium Foundation heeft per 1 april 2016 €800.000 toegekend voor een periode van 3 jaar,

lopend tot en met maart 2019. Hiervan is voor 2019 €62.500 ter beschikking gesteld. Stichting Adessium

Foundation heeft per 1 april 2020 €300.000 toegekend voor een periode van drie jaar. Hiervan is voor 2019

€75.000 ter beschikking gesteld. Stichting 1877 doneerde voor 2019 €30.000. Een groot aantal lezers

doneerden in 2019 samen €7.922,67. Stichting De Versterking heeft voor 2019 €100.000 ter beschikking

gesteld. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft voor 2019 €131.451 ter beschikking gesteld, hiervan

is besteed in 2019 €116.009. De niet bestede subsidie wordt terugbetaald aan het Stimuleringsfonds voor

de Journalistiek. Stichting Cornelis Goekoopfonds heeft voor 2019 €10.000 ter beschikking gesteld. Stichting

ASN Fountation heeft per 1 november 2019 €200.000 toegekend voor een periode van twee jaar, lopend

tot en met oktober 2021. Hiervan is voor 2019 €16.667 tet beschikking gesteld. In totaal heeft Investico

voor 2019 €452.072 aan subsidies en donaties ontvangen om te besteden, hiervan is in 2019 €410.176

besteed. De niet bestede subsidie van €15.442 wordt terugbetaald aan het Stimuleringsfonds voor de

Journalistiek.
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Stichting Investico te Amsterdam  

2.4  Toelichting op de balans
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Stichting Investico te Amsterdam  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Subsidie en donatie baten

Omzet Artikelen 78.520 36.676

Donatie Stichting Democratie en Media - 30.000

Donatie Stichting Adessium 143.500 250.000

Donatie Stichting 1877 30.000 30.000

Donatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 116.009 -

Donatie Cornelis Goekoopfonds 10.000 -

Donatie ASN Foundation 16.667 -

Donatie Stichting De Versterking 100.000 -

Giften uit fondsenwerving 7.885 43.069

Nog te besteden donaties vorig boekjaar 71.818 67.582

Nog te besteden donaties huidig boekjaar -127.185 -71.818

447.214 385.509

Directe kosten journalistieke projecten

Honorarium schrijvende medewerkers 170.050 134.836

Honorarium datajournalistiek & WOB 2.865 9.423

Onkosten journalisten 13.859 7.238

Honorarium fotografen & tekenaars 1.280 593

Opmaakkosten 35 -

Honorarium webredactie 6.140 3.860

Honorarium podcast & geannoteerde versie 23.485 -

Congres & studiekosten 5.047 -

222.761 155.950

Personeelskosten

Brutolonen redactie 85.695 72.840

Pensioen redactie 21.770 19.506

Reservering vak.geld Redactie 7.042 5.827

Sociale lasten Redactie 13.036 10.833

Doorbelaste kosten masterclass -16.902 -16.133

Reiskosten Redactie 2.043 1.946

Honorarium Zakelijke Leiding 22.200 31.320

134.884 126.139

15% van loonkosten hoofdredacteur wordt doorbelast aan de masterclass 

Masterclass

Masterclass Docent 16.902 16.133

Masterclass Opleiding ondersteuning 7.063 7.442

Masterclass honorarium 3.122 2.532

27.087 26.107

Huisvestingskosten

Huur 23.641 19.282

Gas, water en elektra 4.689 3.041

Schoonmaakkosten 1.845 473

30.175 26.510

 - 10 -



Stichting Investico te Amsterdam  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Verkoopkosten

Marketingkosten 118 -

Representatiekosten 1.055 1.131

Reis- en verblijfkosten 2.149 306

Onderhoud website 10.926 -

14.248 1.437

Kantoorkosten  

Kantoorbenodigdheden 2.050 5.746

Kantinekosten 1.135 711

Telefoonkosten 700 420

Internetkosten 844 845

Website/automatiseringskosten - 2.694

Contributies, abonnementen, KV 2.689 3.130

Literatuur/tijdschriften 1.117 83

Kopieerkosten 15 -

8.550 13.629

Algemene kosten

Accountantskosten 3.328 3.025

Administratiekosten 4.800 4.800

Advieskosten - 25.277

Advocaatkosten 1.084 1.780

Verzekeringen - 305

Overige algemene kosten 44 153

9.256 35.340

Rentelasten en soortgelijke kosten  

Bankkosten 253 258

Boetes belastingdienst - 139

253 397
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Stichting Investico te Amsterdam  

3.1  Bijlage 1, Managementtoelichting 2019

2019(€)

Baten

Projectbijdrage journalistieke partners 78.520

Stichting Adessium Foundation* 137.500

Donatie Stichting De Versterking 100.000

Donatie Stimulieringsfonds vd Journalistiek 116.009

Donatie Stichting 1877 30.000

Donatie Cornelis Goekoopfonds 10.000

Donatie ASN Foundation** 16.667

Giften uit fondsenwerving*** 7.885

Subsidies**** 60.000

Inzet redactie partners 210.000

Totale baten 766.581

Lasten

Honorarium schrijvende medewerkers / beeld 163.186

Honorarium datajournalistiek 2.865

Honorarium webredactie 6.140

Honorarium Podcastmaken 23.485

Honorarium Coördinatie Regio-ondersteuning 6.379

Honorarium Begeleiding Junior redacteuren 1.800

Onkosten freelancers 13.859

Congres en studiekosten 5.046

Loonkosten redactie 112.684

Kosten masterclass 27.087

Zakelijke leiding 22.200

Huisvestingskosten 30.175

Verkoopkosten 14.248

Kantoorkosten 8.551

Algemene kosten 9.255

Bankkosten 254

Subsidies, rechtstreeks betaald aan redacteuren*** 60.000

Inzet redactie partners 210.000

Totale lasten 717.214

Resultaat uit operationale activiteiten 49.367

Deze managementtoelichting geeft een volledig overzicht van de baten en lasten van masterclasses en

projecten die door de stichting worden geïnitieerd. Veel van de activiteiten die Stichting Investico initieert,

krijgen steun van journalistieke fondsen. In 2019 waren dat het Fonds Bijzondere Journalistieke Producties,

het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en Fonds1877. Ook worden journalistieke projecten

gecofinancierd door journalistieke partners van de stichting, zoals radioprogramma Argos, De Groene

Amsterdammer(via Fonds1877), Nieuwsuur en Trouw. Een deel van de betalingen van deze subsidies en

partnerbijdragen gaat naar de Stichting, een deel gaat rechtstreeks naar de auteurs van deze journalistieke

projecten. De journalistieke partners zetten bovendien zonder vergoeding hun redacteuren in voor

projecten van Investico.
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Stichting Investico te Amsterdam  

3.1  Bijlage 1, Managementtoelichting 2019

* Stichting Adessium Foundation heeft per 1 april 2016 €800.000 toegekend voor een periode van drie jaar,

lopend tot en met maart 2019. Per 1 april 2019 is er €300.000 toegekend voor een periode van drie jaar.

Lopend tot en met maart 2022. Toe te rekenen aan 2019 is €137.500.

** Stichting ASN Foundation heeft per 1 november 2019 €200.000 toegekend voor een periode van twee

jaar, lopend tot en met oktober 2021. Toe te rekenen aan 2019 is €16.666,67

*** Investico ontving in 2019 kleine particuliere donaties twv. € 7.922,67

**** Subsidies: Bijdragen van journalistieke subsidieverstrekkers aan specifieke door de stichting

geïnitieerde projecten die de subsidieverstrekkers rechtstreeks betalen aan redacteuren. 
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Stichting Investico te Amsterdam  

3.2  Bijlage 2, Overzicht journalistieke onderzoeken

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw, vakblad Medisch Contact

Juni 2019: 'Datagedreven Landbouw'

Overzicht journalistieke producties Investico 2019

Oktober 2019: 'Wietplantages in Brabant'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Nieuwsuur

Oktober 2019: 'Gameverslaving'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Brabants Dagblad, BN De Stem, Eindhovens Dagblad

Juli 2019: 'Ondermijning, Brabantse drugscriminelen'

Maart 2019: 'Russisch witwassen'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer

Mei 2019: 'Desinformatie bij de Europese verkiezingen'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Vers Beton

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer

April 2019: 'Stadsvernieuwing in Rotterdam-Zuid'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Nieuwsuur

April 2019: 'Verslaafd aan Opioïden'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer

Maart 2019: 'Kunstmatig laaggehouden criminaliteitscijfers van de Politie'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Argos

Januari 2019: 'Autoriteit Persoonsgegevens'

December 2019: 'Onder bewind in de zorg '

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Nieuwsuur

November 2019: 'Fraude en slechte administratie pensioenfondsen'

Mei 2019: 'Onrechtmatig WMO-maatwerk'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Tubantia 

April 2019: 'Curatoren en privacy'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, De Limburger

Juni 2019: 'Universiteit Maastricht opgelicht'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw

Juli 2019: 'Zorgbeveiligers in de ggz'

Juli 2019: 'Moord op de MER'

Juni 2019: 'Kredit via Crowdfunding'

Boek Uitgebuit: Het verhaal van de Nederlandse werkvloer

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant,

EenVandaag

Oktober 2019: 'Het Waddenfonds'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw

December 2019: 'Co2-Compensatie'

November 2019: 'De achterkant van het Asielbeleid in Nederland'

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw, De Monitor

Partners: Investico, De Groene Amsterdammer, Brabants Dagblad, BN De Stem, Eindhovens Dagblad
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Stichting Investico te Amsterdam  
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Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Investico te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Investico te Amsterdam 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Investico per 31 december 2019 

en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 Investico 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 jaarrapport opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport 

andere informatie, die bestaat uit: 

 het rapport; 

 bijlage 1, Managementtoelichting 2019; 

 bijlage 2, Overzicht journalistieke onderzoeken. 
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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, waaronder het rapport, in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine 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 C1 Kleine 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 organisatie 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 organisatie 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 organisatie 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 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.  
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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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

 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 organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 

zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

controleverklaring 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

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.  

 

 

Amsterdam, 3 juni 2020 Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

 J.J.H.G. Stengs RA 
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