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Balans per 31 december 2021
voor resultaatbestemming

Activa      31 december 2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.174.202   

Machines en installaties -               

Andere vaste bedrijfsmiddelen 859.185      

Activa in uitvoering (gevelherstel) -               

2.033.387   

Vlottende activa

Voorraden 42.078        

Vorderingen

Debiteuren 200.596     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 71.963       

Overige vorderingen en overlopende activa 1.065.158 

1.337.717   

Liquide middelen 2.404.055   

3.783.850   

TOTAAL ACTIVA 5.817.237 

Passiva      31 december 2021

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 288.000      
Bestemmingsreserve 633.154      
Overige reserve 1.981.086   
Resultaat lopend boekjaar -272             

2.901.968

Voorzieningen 318.464      

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren 272.640      
Aflossingsverplichting komend jaar -               
Belastingen en premies sociale verzekeringen 105.772      
Overige schulden en overlopende passiva 2.218.393   

2.596.805   

TOTAAL PASIVA 5.817.237 

Pagina 2



Winst- en Verliesrekening over 2021

Fondsen en Partners 359.723     359.050     
Netto omzet 2.229.893 1.429.877  
Kostprijs van de omzet 1.055.936- 532.077-     
Bruto-omzetresultaat 1.533.680  1.256.850  

Personeelskosten 3.957.738- 3.855.133-  
Afschrijvingen op materiële vaste activa 207.314-     197.205-     
Overige bedrijfskosten 1.314.254- 1.316.911-  
Som der kosten 5.479.306-  5.369.249-  

Netto-omzetresultaat 3.945.626-  4.112.399-  

Rentelasten en soortgelijke kosten 17.161-       16.000-       
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -              -              
Bijzondere baten en lasten 1.925          -              

Subsidies
Overige subsidies 169.608     154.414     
Educatie subsidie regiogemeenten 462.475     499.116     
Reguliere Subsidie Gemeente Doetinchem 2.289.500  2.289.500  
Steunmaatregelen Corona 1.039.007  275.217     

Resultaat voor belastingen 272-             910.152-     

Vennootschapsbelasting -              -              

Resultaat na belastingen 272-             910.152-     

Geconsolideerd 2021 Begroting 2021
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Toelichting op de financiële verantwoording

Algemeen
Consolidatie
Stichting Amphion Cultuurbedrijf, opgericht op 30-12-2020 met KVK-nummer 81585667, te Doetinchem 
stelt een geconsolideerde verantwoording op ten behoeve van gemeente Doetinchem en andere stakeholders.

In de geconsolideerde verantwoording zijn de volgende entiteiten opgenomen:
* Stichting Amphion Cultuurbedrijf
* N.V. Cultureel Centrum Amphion
* Stichting De Gruitpoort
* Stichting Muziekschool Oost-Gelderland
* Stichting personeel Muziekschool Oost-Gelderland
* Stichting Centrum voor Dans Oost-Gelderland

De geconsolideerde financiële verantwoording is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de 
waardering en de resultaatbepaling van Stichting Amphion Cultuurbedrijf. De financiële gegevens van de 
in de consolidatie betrokken entiteiten zijn volledig in de geconsolideerde financiële verantwoording 
opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Algemene grondslagen voor de opstelling van deze financiële verantwoording
De financiële verantwoording is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij 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 het opmaken van de financiële verantwoordingbekend 
zijn geworden.

Continuïteitsveronderstelling
Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Het effect op de 
vennootschap en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. 

Per 1 januari 2021 is Amphion Cultuurbedrijf actief. Gemeente Doetinchem verstrekt subsidie aan het 
Cultuurbedrijf dat de subsidies verdeelt over de entiteiten en activiteiten. Gemeente Doetinchem heeft 
naast de reguliere subsidie, in 2021 aanvullende steun toegezegd aan het Cultuurbedrijf. Daarnaast is er
gebruik gemaakt van de steunmaatregelen in het kader van de NOW. De verliezen kunnen komend
jaar opvangen worden binnen het eigen vermogen, daarnaast blijft Amphion in gesprek met de gemeente 
Doetinchem voor steun in het kader van Corona.

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. Subsidies en bijdragen zijn
 in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
 ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt volgens de componentenmethode op het moment van 
verwerking van het actief. Bij de componentenmethode worden belangrijke componenten onderkend die 
worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur van de component. Het groot onderhoud aan de 
componenten loopt hiermee, normaal gesproken, gelijk aan de verwachte gebruiksduur van de component.
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Voorraden 
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk verondersteld aan 
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde 
van geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar
 is, wordt de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
De geamortiseerde kostprijs wordt gelijk geacht aan de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en ander lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Pensioenen
De entiteiten in het Amphion Cultuurbedrijf hebben een pensioenregeling, die wordt gefinancierd door 
afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds voor Zorg en Welzijn en ABP. De pensioenverplichting wordt 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de
aan de pensioenitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. 
 De pensioenregeling is te kwalificeren als een middelloonregeling. 
Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de vennootschap geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies, derhalve is geen voorziening
opgenomen. 
De betaalde pensioenpremies zijn als lasten in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarop de subsidie 
betrekking heeft.

Financiële baten en lasten
De  financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten van 
ontvangen leningen, bankkosten en rentebaten op het rekening-courant met de bank.

Vennootschapsbelasting
N.V. Amphion is vennootschapsbelastingplichtig. Belastingen worden berekend op basis van het voor dat jaar 
geldende tarief. In geval van fiscale verliezen worden geen latente belastingvorderingen opgenomen, omdat 
compensatie met toekomstige fiscale winsten onzeker is. De overige entiteiten zijn vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen Machines en Andere Activa in TOTAAL
en terreinen installaties bedrijfsmiddelen uitvoering (gevel)

Standen per 1-1-2021
Aanschafwaarde 1.279.971            -                         2.586.055            233.117             4.099.143    
Cumulatieve afschrijving 79.228-                  -                         1.951.742-            -                      2.030.970-    
Boekwaarde 1.200.743            -               634.313                233.117             2.068.173    

Mutaties boekjaar
Investeringen -                        -                         408.516                2.168.865          2.577.381    
Investeringsbijdrage -                        -                         -                        2.401.982-          2.401.982-    
Desinvestering aanschafwaarde -                        -                         25.845-                  -                      25.845-         
Desinvestering cum. Afschrijving -                        -                         4.953                    -                      4.953           
Afschrijvingen 26.541-                  -                         162.752-                -                      189.293-       
Totaal 26.541-                  224.872                233.117-             34.786-         

Standen per 31 -12-2021
Aanschafwaarde 1.279.971            -               2.968.726            -                      4.248.697    
Cumulatieve afschrijving 105.769-                -               2.109.541-            -                      2.215.310-    
Boekwaarde 1.174.202            -                         859.185                -                      2.033.387    

Op de investering in terreinen, bedrijfsgebouwen, installaties en activa in uitvoering is een investeringsbijdrage 
gesaldeerd. De aanschafwaarde en boekwaarde exclusief investeringsbijdrage van gemeente Doetinchem, 
regiogemeenten, provincie en sponsoren is als volgt:

Bedrijfsgebouwen Machines en Andere Activa in TOTAAL
en terreinen installaties bedrijfsmiddelen uitvoering (gevel)

Standen per 31 -12-2021
Aanschafwaarde 21.568.868          7.878.868   2.962.726            2.401.982          34.812.444 
Cumulatieve afschrijving 5.177.993-            3.977.321-   2.105.340-            -                      11.260.654- 
Boekwaarde 16.390.875          3.901.547   857.386                2.401.982          23.551.790 
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Vlottende activa

2021
Geconsolideerd

(in euro's)

Voorraden
Buffetvoorraden 33.330              
Emballage 8.748                

42.078              

Vorderingen

Debiteuren
Debiteuren 216.719            
Af: Voorziening voor mogelijke oninbaarheid -16.123             

200.596            

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 71.963             
Vennootschapsbelasting -                    

71.963             

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 49.385              
Teruggave energiebelasting 7.500                
Te vorderen verzuimverzekering 15.011              
Nog te ontvangen subsidies 16.990              
Nog te ontvangen subsidie gD 76.380              
Nog te ontvangen steun gD 886.000            
Nog te ontvangen bedragen Silo art tour 13.892              

1.065.158        

Liquide middelen
Rabobank, rekeningen-courant 1.575.624        
Rabobank, spaarrekeningen 781.192            
ABN-AMRO rekeningen 34.266              
ING rekeningen 8.728                
Kruisposten 2.075                
Kas 2.170                

2.404.055        
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Eigen Vermogen
2021

Geconsolideerd

Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal, te weten 640 aandelen van nominaal € 450,00, is per 31 december 2021
eigendom van:
Gemeente Doetinchem 570 aandelen
Gemeente Bronckhorst 23 aandelen
Gemeente Montferland 22 aandelen
Gemeente Oude IJsselstreek 25 aandelen

640 aandelen 288.000    

Bestemmingsreserve
Reservering toekomstige vervangingsinvesteringen NV 72.067        
Bestemmingsreserves GP 67.011        
Bestemmingsreserves MOG 186.076     

Reservering verwachte Coronatekorten 308.000     
633.154       

Overige reserve 
Algemene reserve NV 1.698.793 
Algemene reserve GP 81.653       
Algemene reserve MOG 200.640     

1.981.086 

Resultaat lopend boekjaar -272           

Voorzieningen
2021

Geconsolideerd

Voorziening jubilea CAO 59.665       
Voorziening FPU/seniorenregeling 6.289         
Voorziening algemeen 32.500       
Voorziening Tegemoetkoming Vaste Lasten 220.010     

318.464    

Kortlopende schulden
2021

Geconsolideerd

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 91.613        
Omzetbelasting 8.843          
Pensioenen 5.316          

105.772    
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Kortlopende schulden
2021

Geconsolideerd

Crediteuren 272.640    

Overige schulden en overlopende passiva
Gemeente Doetinchem 15.125        
Vooruitontvangen entreegelden 1.570.403  
Accountants- en advieskosten 19.165        
Te verwachten afrekening voorstellingskosten 9.330          
Te betalen salarissen 94.870        
Tegoedbonnen Amphion 33.444        
Cadeaubonnen Amphion 57.430        
Vakantiegeldreservering 77.993        
Vooruitontvangen bedragen 78.163        
Vooruit gefactureerde bedragen 52.779        
Vooruitontvangen fondsen en subsidies 79.963        
Vooruitontvangen bijdrage Gevelherstel 91.274        
Te verwachte afrekening erfgoedpact 16.876        
Overige overlopende passiva 21.578        

2.218.393 

Niet in de balans opgenomen activa

Borgstelling lening BNG
De gemeente Doetinchem heeft op 28 mei 2015 besloten een borgstelling af te geven voor een bij de
Bank Nederlandse Gemeenten op te nemen lening van maximaal €500.000 in verband met de gevelkosten.
Vooralsnog is deze lening niet opgenomen, de borgstelling blijft wel staan.

Reservering toekomstige vervangingsinvesteringen
De gemeente Doetinchem reserveert vanaf 2016 tot en met 2030 jaarlijks een bedrag van €50.000 (totaal
€750.000) ter financiering van toekomstige vervangingsinvesteringen. In het geval vervangingsinvesteringen
noodzakelijk zijn, dient Amphion een investeringsaanvraag in, waarna de gemeente Doetinchem besluit
of deze voor financiering uit de gevormde bestemmingsreserve in aanmerking komt. Tevens zal Amphion
bij positieve resultaten 25% van het jaarresultaat, met een maximum van €50.000 per jaar, in een
bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen doteren.

Calamiteitenregeling
In geval van onvoorziene omstandigheden die leiden tot grote financiële problemen en/of
buitenproportionele stijging van de kosten kan het gemeentebestuur op verzoek van Amphion
een aanvullende budgetsubsidie verlenen op basis van een calamiteitenregeling.
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Toelichting op de Winst en Verliesrekening

2021 2021
Geconsolideerd Begroting

Fondsen en Partners 359.723     359.050       

Netto omzet
Recettes voorstellingen 718.857     250.000       
Recettes film 40.575       53.028         
Opbrengsten toeslagen 62.200       30.000         
Opbrengsten projecten GP 21.300       5.000           
Onderwijsactiviteiten 661.061     622.251       
Omzet horeca 205.498     92.198         
Opbrengst verhuur 173.124     81.500         
Opbrengst sponsoring/CBCA/vrienden 217.765     188.950       
Overige opbrengsten 129.513     106.950       

2.229.893  1.429.877   

Kostprijs van de omzet
Kosten voorstellingen 635.620     275.000       
Kosten film 17.607       24.923         
Kosten projecten 44.123       53.368         
Kosten onderwijsactiviteiten 203.625     119.305       
Kosten horeca 81.760       28.731         
Kosten verhuur 27.066       3.750           
Kosten sponsoring/CBCA/vrienden 22.057       17.000         
Kosten overige 24.078       10.000         

1.055.936  532.077       

Personeelskosten
Lonen en salarissen 3.005.165  -               
Sociale lasten 418.387     -               
Pensioenkosten 306.980     -               
Dotatie voorziening Jubilea CAO 15.927       -               
Overige personeelskosten 211.279     -               

3.957.738  3.855.133   

Gemiddeld aantal werknemers (fte's) CAO NP 26,0            
Gemiddeld aantal werknemers (fte's) CAO KE 15,6            
Gemiddeld aantal werknemers (fte's) CAO SGO 14,9            

56,5            

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen 26.541        -                     
Andere vaste bedrijfsmiddelen: 162.753      -                     
Boekverlies desinvesteringen 18.020        -                     

207.314     197.205       
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Toelichting op de Winst en Verliesrekening

2021 2021

Geconsolideerd Begroting

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 816.016     787.633       

Reclamekosten 97.633       133.812       

Algemene Kosten 400.605     395.466       
1.314.254  1.316.911   

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en bankkosten 17.161       16.000         

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Renteopbrengst -              -               

Bijzondere lasten -              -               

Bijzondere baten 1.925          -               

Subsidies 
Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW) 293.007 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 140.000- 

Gemeente Doetinchem 500.000 

Gemeente Doetinchem (extra steun) 386.000 

Steunsubsidies i.v.m. Covid19 1.039.007  275.217       

Overige subsidies 169.608     154.414       

Educatie subsidies Gemeente Bronckhorst 77.500   

Educatie subsidies Gemeente Montferland 170.208 

Educatie subsidies Gemeente Oude Ijsselstreek 214.767 

Educatie subsidies regiogemeenten 462.475     499.116       

Reguliere exploitatiesubsie Gemeente Doetinchem 2.289.500  2.289.500   
3.960.590  3.218.247   

Vennootschapsbelasting Amphion N.V. -              -               

Resultaat na belastingen 272-             910.152-       
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Ondertekening

Doetinchem,  9-9-2022. 

C.H. Droste D. Haank

directeur voorzitter Raad van Toezicht

E.A. van de Haar R. van Gils

directeur lid Raad van Toezicht

A. Hiddink

lid Raad van Toezicht

N. Mansfield

lid Raad van Toezicht

B. Witteveen

lid Raad van Toezicht

F. Wijnbergen

lid Raad van Toezicht



 

 
A. Verklaring over de in het rapport opgenomen financiële verantwoording 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de financiële verantwoording 2021 van Stichting Amphion Cultuurbedrijf te Doetinchem 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen financiële verantwoording een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het geconsolideerde vermogen van Stichting Amphion Cultuurbedrijf 
per 31 december 2021 en van het geconsolideerde resultaat over 2021 in overeenstemming met haar 
eigen grondslagen, welke Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) volgen. 

De financiële verantwoording bestaat uit: 

 de geconsolideerde balans per 31 december 2021; 

 de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021; en 

 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 financiële verantwoording'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Amphion Cultuurbedrijf 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. 

Reikwijdte van de groepscontrole 

Stichting Amphion Cultuurbedrijf staat bestuurlijk aan het hoofd van een groep van entiteiten. De 
financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde financiële verantwoording 
van Stichting Amphion Cultuurbedrijf. 

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen op basis van omvang 
en/of specifieke risico's. Bij de groepsonderdelen hebben wij zelf (specifieke) controlewerkzaamheden 
of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben geen gebruik gemaakt van andere accountants 
bij de controle. 

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende 
werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met 
betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de 
geconsolideerde financiële verantwoording. 

 
 
 
 

 

 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE  

ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan het bestuur van:  

Stichting Amphion Cultuurbedrijf 
 
 
 

 



 

 

 

2 / 3 

Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring 

Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op het onderdeel “Toelichting op de 
financiële verantwoording” waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De financiële 
verantwoording is opgesteld voor gemeente Doetinchem en de regiogemeenten met als doel Stichting 
Amphion Cultuurbedrijf in staat te stellen te voldoen aan het verantwoorden van de door haar ontvangen 
subsidiegelden. Hierdoor is de financiële verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 
Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Amphion Cultuurbedrijf en 
gemeente Doetinchem en de regiogemeenten en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. 

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële verantwoording 

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de financiële verantwoording 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de financiële 
verantwoording in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de financiële verantwoording 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 financiële verantwoording 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 financiële 
verantwoording. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording 

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 financiële verantwoording 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 financiële verantwoording 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 financiële verantwoording staan; 
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 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 financiële verantwoording. 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 financiële verantwoording en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

 het evalueren of de financiële verantwoording 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. 

 

Doetinchem, 30 augustus 2022 

 

Coöperatie ConFirm U.A. 

 

 

 

drs. J. Westdijk RA 
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