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P/A Mailumse Molenweg 18
7152 AT Eibergen

datum:

Kem►erk:

15 juni 2018

15040854
AR4S0

Verslag penningmeester
Opdracht
Bijgesloten vindt u de jaamekening 2017 van Stichting Vrienden van Oldenkotbe, statuteir gevestigd
be Rekken (Gemeenbe BericeNandj.
De jaarrekening is opgesteld under verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting.

Algemeen
Het boekjaar 2017 sluit met een nadelig saldo van E 98.737 {2016: E 2.236287 positiefl
Hiefiij dienst be wortlen opgemerkt dat de ongerealiseerde koerswinst effecten per balansdetum
ad E 145.738 (2016: E 77.895) niet als bate is meegenomen.
Voorgesbeld wordt dft resultaat (n mindering be brengen op f'~et eigen vemtogen.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is daze resuttaatbesOerrsming als zodani~ rceds
in de jaamekening verwerkt_
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S~ich~ing ~Irienden

van Oldenko~te
Financiele positie
Onderstaand voigt een samernratting van de balans pet 31 december 2017 met de overeenkomstige
cijfers per 31 december 2016.

AcBef
Fnanci~le vaste activa
Vorderingen
Liquids middefen

Passlsi
Eigen vemtogen
Kor~opende schulden

F 000

37-12-2017
%

E 000

31-12-2016
°k

3.239
4
637
3.880

83,5%
0,1%
16,d9'o
10Q,4°Yu

3235
8
685
3.828

82,4%
0,2%
17,4°~
'f00,t7°b

E 0~0

31-12-2077
%

E OQO

31-12-2016
9~0

3.758
124
3.880

96,8%
3,29
100,036

3.855
73
3.928

98,195
1,9°~b
104,0%

Warickapftaal

Op basis van dit overzicht kan een opstelling worden gegeven van het werkkapfidal. Onder
werkkapitaal w~ordt verstaan het geheel van vlotiende ae~va verminderci met de kortlope~de schulden.

31-12-2017
E 000
Vorcleringen
Liquids middelen
Kortlopende schulden

31-12-2016
E 000

Mutate
E OW
~
~8
-52
-51
-103

8
4
685
637
B93
641
73
124
620
517 ~----

Het werkkapitaal Es gedaald met E 103.000.
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S~ich~ing Vrienden

man Oldenkoi~e
De oorzaak hiervan bliJkt uit onderstaande analyse van de kasstromen.

2017
E 000
Herkomst en besteding der middelen:
Resultaet boekjaar-cash-flow
Hierin begrepen ge~+ealiseerde koerswinst bij verkoop effscten

-9B
26
-125
22
-103

Opbrengst vericwp effecter
Aflame werlckapitaal

Resultaat
Teneinde inzicht to geven in de onlwikkeling van het resuliaat aver 2017 volgt hiema een overzict~t
gebaseerd op de staat van baler en fasten 2017.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in duizenden euro's en in een percentage van de som
der opbrengsten. Ats verpelijking zijn de cijfers o~rer 2016 opgenomen.

Realisatie 2017
£ 000
%

Realisatie 2016
E 000

1
19
26
1
47

2,196
40,4°~6
55,3%
2,1°~6
100,0

6
7
205
2.10Q
2.318

0,3%
0,3%
8,8%
90,6%

Koster beleggingen
Algemene kosten
ProJeden
Kosben

24
6
116
146

51,1%
12,894,
2468%
31Q,8%

13
8
61
82

0,6%
0,3°~
2,696
3,596

Resuftaat boei~aar

-99

-210,6%

2.236

96,5°k

Rente
Ontvangen dividend
Gerealfseende koerswinst efFecten
Liquidatie uitfcerin8 Stichting Oldenkotte
Opbrengsten
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenko~e
De aniwiklceling van het resuttaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als vo{gt worden geanalyseerd:
~~~
Resultaat huger door.
12
2
74

Meer orrtvangen dividend
Daling ei~emene kosben
Resuttaat huger met
Resultaat layer door:
LaQere rentebate
Legere (gerealiseerde) koerbwinst op efFec6an
Legere 4quidatie uiticerirro Stichting Oldenkotte
HoBere kosEan beleggingen
Hoser+~ kos5en p~}eden
Resultaat lager met
Per saldo gig~r rosuftaai

5
179
2.099
1i
55
2.349
-2.335

De penningmeester van Stich6ng Vrienden van Oldenkotbe,

G.ter Mors
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenkoi~e
Jaarvsralag bestuur
De Stichting Vrienden v~ Oidenkotte fs opflericht op 18 Juli 2003 en heeR als doe! het verlenen van
gerichte sbeun aan de voorzieningen van Stichtlng Oldenkotbe. Aanleiding voor de oprichting was
de liquidatie van de Van Ouweneller Vereni~ing(VOA en de S'tichting tot Steen aan de Van
Ouwenalier Vereniging.
De Stichting krijgt hear middelen uit giften, subsidies, legaten en opbrengst van beleggingen.
De Stichdng is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI(A4gemeen Nut Beogende
Installing)
Per 1 januari 2015 is de Idfniek in Rekken gesloben, wat tevens het erode betekende van Stichting
Oldenkotbe. De poll- en degkliniek De Tender is samen met de forensische GGz afdeling Forence op
1 maart 2014 onder~gebradit in Stichfing Transfore to Deventer, onderdeel van de Dimence Groep.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Oldenkome heeft hierop besloten hear zsffstandige
stich~ng wort be zetten, hear naam eft histaisch besef to behouden en hear Joel"bevordering van
forensische psychiatrische behandeling" aan to passes aan de or~ne nieuwe sftuatle.
De statutes zijn hiervoor aangepast in 2015.
Het niewve doe! ken afs volgt worden omschreven:
Doel van de Stichting Vrienden van Oldenkatte is het stimuleren van farensisch psychiatrisch
onderzoek Daamaast worden met name in Oost Nederland extra ac~ivi~eiten in de torensisch
psychiaMsche zor~ Qefinancierd die niet uit reguliere middelen kunnen wo►den bekostigd.
Per 31 december 2017 bestond het bsstuur uit de volpende personas:
-De hear J.H.M. Nijhuis, voorzitter
-De hear G. bar Mors, pennin~mcester
-De hear J.A van Vliet, Ifd van bestuur
-De hear FAM. Kortrnann, Ild van het bestuur
-De hear E. Griner, lid van het besiuur
In 2017 is esn nieuw Huishoudelijk Reglement vastgesbeld.
Het bestuur heeft in 2017 drie keer vet~aderd. De belangrijkste agendapunten ajn de behandelinp
van projecten aangeleverd door Stichtinfl Transfore,
de fmanciering van een leerstcel Forens~e Psychiatrie, voarstel herbesl~emming middelen gran
virtual reality en de besprsking van het resultaat, de sarnertsbelling en ontwikkeling van de door de
ING bank beheerde beleggingspor6e~FeuiNe.
Verder zijn er vericennencie gesprekken gesiart over een moQelijke samern~rerkin8 tussen
de besturen van de s~chtingen Vrienden van Oklenkotts en Koningsheide. Met ingang van 2018 zijn
hierbe een aarrtaf concrabe steppes gezet, zoafs het het ~ebruik makes van he~efFde aecretsriaat
a(smede de uitwisselinp van informatie over mogefijke (al den niet gezamelijke) projec~en.
De toezepgingen van de bijdragen van de door het bestuur goedgekeur+de projecten zijn in de
explo'~hatie apgenomen. Bij realisatie van een proJed tegen lapere kosten vatt het verschll vey in
de staat van bates en fasten. In 2017 is niets vrijgevailen.
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenkoi~e
Jaarverslag bestuur vervolg
Over~ic~t van ultimo 2017 nag bpende projecten:
Yitual Reality Exposure Therapy(VRE~:
Voor de aanschaf, assemblage van VR set, indusief de VR-bril, alsmede het
n en scholing van
personeel in de hulpverlening aan pati~nten in de omgang met agressie fs een bedrag van
E 38.865 ter beschikking gesteld,
Onderzoeksprogramma forensische psychietrie:
In het eersta kwartaal van 2016 is het conversant getekend tussen Stic~ting Vrienden van Oldenkotte,
Erasmus MC en Universiteit Twente om samen ears onderzoeksprogramma forensische psychiatrie
be starters en to finanderen. Het onderzoeksprogramma ricfit zich op de toepassing van technologie
bij predictie, preventie en behandeling in de f~orer~sisc~e psychiaMe.
5'taat van bates en fasten:
De onperealiseerde koerswinst beleggingen 2017 ad ~ 145.738 is nfet meegenomen in het
resultaat (2076: E 17.895).
Het onde2oeksprogramma forensische psychiafie drukt in 2017 voor het hale jeer op de e~loitade,
in 2016 slecht voor ears gedeeke, de meerkosten bedroegen E 55.137 ten opzichte van 2016
De rertte is fiors lager door de dalende rerrte op de kapitaalmarkt.
Merle hierdoor is het resuttaat op bijna E 98.000 nepatief uitgekomen..
In 2017 heeft nag ears restuiticering plaatsgevonden van de financiCle afwikkeling van Stichting
Oldenkotte.
Resuftaatbestemming:
Door het bestuur is besloten het resultaat 2017 ad negatief € 98.737 in mindering to brengen op de
algemene reserve.
Er zijn gears gebeurtenissen na balansdatum met befangrijke finandtlle gevolgen,
Tijdens de bestuursvergedering gehouden op 14 februari 2018 is de begrodng voor 2018 vastgesteld.
Voor 2018 is besloten om in tutee! £ 200.000 beschikbaar to steNen voor projecten.
Hiervan is reds +rastAelegd E 130.000 voor de leerstoel forensische psychiatrie, waardoor sr nog
ears bedrag resteert van E 70.000 voor nleuwe aanvragen.
Bankrente en dividend
Kcersresul~at
Totaal begrote balers in 2018
IGosten beleggingen
Algemerte kosten
Beschikbaar gesteld voor projeden
Totaal begrobe fasten 2018
Begroot resuftaat 2018

E
E
E

20,000
175.000
195.000

E
E
E
24.000
6.000
2Q0.000
E
E

230.000
-35.000

Jaarlijks wordt vastgesteld walk bedrag van het vrij besteedbaar veRnogen beschikbaar is voor
projecten.
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van Oldenko~e

Jaarrakening 2017
Balans per 31 decembec 2017
StBat van baben en lastien over 2017
Toelichting op de balans en staat van baton en ias~en
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S~ich~ing Vrienden

van ~ldenko~e
Balans per 37 decembe~ 2017
31.12.2Q17
f

31.12.2018
E

3.239.259

3.234.765

Actfef
Vasty acth+a
F'inana~le vaste active:
Effecter

Vlottertde active
Vorderingen:
Rente
Dividendbelasting

5.948
1.778

987
2.808

7.726

3.785
Liquids middelen:
ING Bele99ingsrekeni~g Vermogensbeheer
ING Zakelyke RekenlnD
ING Private Banking SpaamekeninA

21.103
43.182
621.286

37.270
49.944
550.000
637.214

3.680.2fi8
~~
~

685.571

3.928.062
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S~ich~ing Vrienden

~a.~ Oldenkoi~e

31.122017
E

31.12.2016
6

3.756.341

3.855.078

Passief
Etg~n vertnogen
Ngemene ►reserve
Korttopend~ ~chuld~n
ProJecben
Overige schutden

117.563
6.364

68.255
4.729
123.927

72.964

3.880.288

3.828.082
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenko~te
Staat van batsn en lasten over 2017

Renbe
Ontvangen dividend
Gerealiseerde koerawinst effeden
Liquidatie u(ticering Stichdng Otdenkotte
Bates

E

E

E

a)

1.000
20.000
124.000
0
145.000

1.031
19.315
25.826
554
46.726

5.961
6.957
245.080
2.099.821
2.317J99

b)

24.000
6.000
115.000
145.000

23.715
6.104
115.644
145.463

12.619
8.386
60.507
51.512

a-b)

0

-98.737

2.23fi.297

Kosien befegg(ngen
PJgert3ene ko~n

ProJecben
ls~n

Bates minus lastsn

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Begroting
2017
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenko~e
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemeen
Algemene gron~lagen voor de opstelling van de ~atreker~ing
De waardering van ac6va en passiva en de bepaling van het nesuttaat vinden plaats op basis van
historisct~e kosten en in overeenstemming met de Richtiijn voar de Jaarverslaggeving(RJk C1j
"organlsaties zonder winsfstrev+en". Tetw~ bij het dasbetreffende balanshoofd ande~s wordt vermeld,
wor~den active en passive opgenomen tegen nomfnale waarde.
Baten en lasten worden tc~egerekend aan hetjeer waarop zij betr~elcking hebben. Winsten worden
slec~~tts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Vertiersn en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het versiagjaar, warclen En acht genomen indien zij vaor het
opmaken van de jaa►rekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waaRiering van active en passive
Finartci8le vests active
Effecters worden gewaardeerd tegen kostprijs of indien daze lager is tegen de marktwaarde
per balansdatum. Waardeveranderingen worden verwerkt via de sleet van beben en fasten.
Yordarineen
De vorderingen worden opgenomen voor nominate waarde onder aftnek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Demme voorzieningen worden bepaald op basis van
indfviduele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resuftaat
Opbrongsten
Onder opbr~engsten wordt verstaan de omzet van de in het verstagjaar ~eleverde goederen en
verleende diensten ender aiftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Kost4n
Oe kasten van de omzet omvat de direct ears de in het boekjaar geleverde gcederen en verieende
diensten Uoe to rekenen inkoopwaarden en gemaaMde kosten.
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S~ich~ing Vrienden

man Oldenkoi~e
Fina~c~81e vests actfva
Effeclen
Het verbop van de effiecten is als volgt:

Balans per 1 januari
Aan- en ve~lcopen in boekjaar
Boekwaarde
Gerealiseerd koersverschil in boekjaar
Baians per 31 december

2017
~

2016
E

3.234.785
-2'1.332
3.213.433
25.$26
3.239.259

1.552.591
1.477.114
3.029.705
205.Q60
3.234.765

De vert~ouding tussen beurswaarde, verkrijgingsprijs en balanswaarde Is als volgt:

Beurswaarde
Verschil tussen beurswaartie en verkrijgingsprijs
Verkrijgfn8sprijs
Verschil tussen verlcrijgingspnjs en balanswaarde
Balanswaa~de

31.12.2017
E

31.12.2D16
E

3.384.997
-134.141
3.25D.85~
-11.597
3239.259

3.252.660
x.592
3.244.088
-9.303
~234._76~5
3

31.12.2017
E

31.12.201&
f

De beurswaarde van de efiectsn is als volgt verdeeld:

Aandelen
Vastgoed
Obligaties

1.050.874
49.918
2.284.205
3.384.997
~
~~

976.458
108.127
2.168.074
3.252.660
s
~

De beleggingsstratsgie is duurzaam. Duurzaam heeit een dubbefe doelstellir~ omdat de selectie
van belep~ingen plaatsvindt op beefs van towel financi~le ale nietfinanci@le(duurzame)criteria.
Naast goede financiLle vooruitzicMen is ook van belang in Welke mete een onderneming in zijn
bedrijisprocessen r8kening houdt met mess, milieu en maatschappij.
In 2016 is besloten in verband met de Haar ven~rachting licht stijgende ~rrte, het belegginpsproflel(en
de bandbreedte) van de verhouding tussen zakelijke en vastrente waarden aan to passen Haar
30%(miNmax 20140°k) en 709b (min/max 60l80~'0). WerlceliJk ultimo 2017: 32,5% en 67,5%.
De ongereallseerde koerswinst 2017 ad E 145.738 (2016: E 17.895) is niet meegenomen ale
bate in de staat van bates en lastien.
f~4480-17/15
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenko~Ye
Ylotbende active
Dividendbelasting:
De specificafie van de vordering dividendbslasiing is als vaigt:

2017
2016
2015

31.12.2Q17
E

31.12.2016
E

2.808
0
0
2.808

0
1.Q31
747
1.n8

~

Eipen vermogeo
Algemene reserve:

Sind per begin boekjaar
Uit de res~ttaatbestemming
Stand per ultimo boekjaar

2017
E

2016
E

3.855.076
-98.737
3.756.341

1.618.791
2.236.287
_3.6
_5

31.12.2017
E

31.12.2016
~'

37.634
12.523
30.541
8U.698
36.665
117.563

17.905
11.212
2.273
37.390
36.865
68.255

Ko~tlopende schulden
Projecten:

Leerstoel Forensische Psychiatrie
OIO Universiteit Twente
OIO Erasmus Universihair Medisch Centrum Rotberclam
Onderzoekspmgramma forensisc~+e psychiahie
Virfual Reality► Erasure TheraPY (VRE~
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S~ich~ing Vrienden

van Oldenkoi~e
Kortiopende schulden
Overige schuiden:

Reservering accountantskosten en administratiekosten
Af: betaafd voorschot
Afrelcening ac~ountarrtskosten en administratiekost~en
Service Fee 4e kwartaal
Overige kantooricosten

31.12.2017
E

31,12.2016
E

3.957
3.630
327
6.024
13
6.364

3.673
3.025
648
4.081
0
4.729

2017
E

2016
E

0
0
554
554

2.096.918
2.903
0
2.099.821

2017
E

2016
E

2.985
90
665
1.307
0
79
143
410
0
50
363
32
6.104

2.783
0
581
1.234
3.514
0
67
0
154
50
0
7
8.366

Opbrengsten
Liquidatie uitkering Stiditing Oidenkotbe:

Voorschotbetaling (april 2016)
Sbtuiticering (mei 2016)
Aanwflends sbtuiticering (juni 2017)Stichbng GGZ centr.

Kosten
Algemene kosben:

Reservering controlekosien jaarrekening lopend jeer
Afrekening cantrolekosben voorgaand jaar
Samenatellen jaamekening
Adminislratiekosben
Logo, briefpapisr en webstbe
Kamer van lCoophandel
Reiskosben bestuur
Eten~e bestuur {afscheid Dick Dondorp)
Atbentie (oud) medewericers Oldenkotte
Attentie secretariaat
Kosten bestuursreglement
Postregets en overige kantoorfcosben
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S~ich~ing Vrienden

v~ Qldenkoi~e
.._.~_

~,~E

2~,7
E
Lopands Pr'o~tn.
4nderzaaka~xoQramma forenaPsche
-Leerstcel Forenaisc~e Psychiafie
-OIO tlnive►
Tweate
-Ofd Erasmus Uni~e~si~ir Mediach Cbnhvtn Rot~am

37.834
47.4BB
30.541
115.644

36.811
22423
2.273
—~?
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S~ich~ing Vrienden

van Qldenko~e
ove~ige gegevens
CoMroleve~aNng van de onaftwnkelijke accountant
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AUDIT NEDERLAND

C4NTRflLEVERKLARING VAN DE ONAFHANI{ELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de bestuurders van Stichting vrienden van Oldenkotte
A.Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening over 2017 voor het jaax geeindigd op 31 december
2017 van Stichting vrienden van Oldenkotte to Rekken, gemeente Berkelland, gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte eci de samenstelling van het vermogen van Stichting vrienden van Oldenkotte
per 31 december 2017 en van het resultant aver 2017 in overeenstemming met de in
Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk Cl `Kleine Organisaties-zonder-winststreven'.
De jaanekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2Q 17;
2. de staat van oaten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele
verslaggeving en andere taelichtingen.
De basis voor ons oordeei
Wij hebben onze controle uitgevoerd valgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie'Onze verantwaardelijkheden vaor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn ona#hankelijk van Stichting vrienden van Oldenkotte zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties(Wta), de Verordening intake de onafllankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten ~Vi4)en andere voor de apdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij valdaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants(VGBA).
Wij vinden dot de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voar ons oordeel.
B.Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, ornvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dot de andere informatie met
de jaarrekening verenigbaar is en Been materiele afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van ante kerulis en ons begrip,
verkregen vanui# de controle of anderszins, nverwogen of de andere informatie materiele
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720 en RJk C 1 `Kleine Organisaties-zonder-winststreven'. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met RJk C 1 `Kleine Organisaties-zonder-winststreven'.
C.Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tat de jaarrekening
Veranrivoordetijkheden van het bestuur vaor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming rnet de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJk C]'Kleine
Organisaties-zonder-winststreven'. In dit leader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk to maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten offraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen ofde onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuiteit wort to zetten. Qp grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het vaornemen heeft om de vennootschap to
liquideren of de bedrijfsactiviteiten #e beeindigen of als beeindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en oms#andigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming.haar bedrijfsactiviteiten in continutteit lean voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controte van de jaarrekening
C?nze verantwoordelijkheid is het zodanig planner en uitvoeren uan een cantroleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ors of to
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is ciat wij tijdens onze controle niet aIte materiele fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen ~Cunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs lean worden verwacht d~.t deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
learner zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de acrd, timing en omvang van onze
cantrolewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van anderkende afwijkingen op ors
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
retevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhanlcelijkheidsetsen. Onze contrale
bestond order andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afiuijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's
bepa2en en uitvo~ren van controlewerlczaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ans oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt grater dan bij fouten. Bij frauds
lean sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast to leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het daorbreken
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van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant
is voor de controle met als Joel controlewerkzaamheden to selecteren die passend zijn in
de amstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit to
spreken aver de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grandslagen voor financiele
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 continuitei#sveronderstelling
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 continuiteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in ante con#roleverklaring to 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 ooze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen ofornstandigheden
kunnen er echter toe Leiden dat een onderneming haar continuiteit niet larger kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaanekening en de daarin
opgenomen toelichtingsn; en
het evalueren ofde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen order andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindngen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuete significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Enschede, 12 juli 2018

Hoogachtend,
SMK Audit B.V.
namens deze
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