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               Aan het bestuur van 

               Muziek in Huis

               Hillegomstraat 12-14

               1058 LS  AMSTERDAM

Halsteren, 3 mei 2018

Geacht bestuur,

1.1  Opdracht

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Muziek in Huis te Amsterdam gecontroleerd. 

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het is 

onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

De jaarrekening is met de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het boekjaar 2017.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van Stichting 

Muziek in Huis.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.



Muziek in Huis

Amsterdam

1.2  Algemeen

Opdracht

Ingevolge de door ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening van Stichting Muziek in Huis te 

Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 

stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

De jaarrekening is met de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken.
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Muziek in Huis

Amsterdam

1.3  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2017

€ €

Resultaat na belastingen -2.759

-2.759

Af:

Vennootschapsbelasting 689

689

-3.448

Af: verrekening verliezen middels carry back -674

Belastbaar bedrag 2017 -2.774

Door middel van carry back van dit verlies naar het jaar 2014 ontstaat een 

vordering vennootschapsbelasting van 134

31-12-2017

€

Balanspost vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2016 via carry back 134

Overzicht verrekenbare verliezen

 Saldo verlies  Verrekend  Resteert  Te verrekenen 

tot boekjaar 

€ € €

Verrekenbaar verlies uit 2017 3.448 674 2.774 2026

3.448 674 2.774

2017

Per 31 december 2017 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaal verrekenbare verliezen, welke tot 

het daarbij vermelde boekjaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

Aangezien het zeer waarschijnlijk is dat deze verliezen kunnen worden verrekend met toekomstige fiscale 

winsten wordt een latente belastingvordering in de balans opgenomen. Deze vordering is gewaardeerd tegen 

nominale of contante waarde.

De te vorderen vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 bedraagt € 134. Dit bedrag is als volgt 

berekend:
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Muziek in Huis

Amsterdam

1.3  Fiscale positie

Hoogachtend,

Audit Combinate B.V.

A.J. van der Vlugt 

Accountant-Administratieconsulent

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

gaarne bereid.
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2.  BESTUURSVERSLAG



Muziek in Huis

Amsterdam

2.1  Bestuursverslag directie

Het bestuursverslag van de directie ligt ter inzage ten kantore van de stichting. 

Hiernaast is het bestuursverslag in te zien op de website van de onderneming 

www.stichtingmuziekinhuis.nl/jaarverslagen.
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3.  JAARREKENING



Muziek in Huis

Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Instrumenten 13.920 18.400

Inventaris 490 1.110

Vervoermiddelen 1.000 1.000

15.410 20.510

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 1.967 1.412

1.967 1.412

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 8.920 1.752

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 134 -

Overlopende activa 2.804 5.015

11.858 6.767

Liquide middelen 81.485 71.803

Totaal activa 110.720 100.492

31 december 2017 31 december 2016
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.1  Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Reserves 30.104 32.863

30.104 32.863

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen - 500

- 500

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 268 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.115 821

Overlopende passiva 79.233 66.308

80.616 67.129

Totaal passiva 110.720 100.492

31 december 2017 31 december 2016
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Netto-omzet 296.296 300.696

Personeelskosten 233.541 228.159

Afschrijvingen 6.100 6.510

Huisvestingskosten 7.097 7.129

Verkoopkosten 5.553 10.504

Autokosten 28.879 28.588

Kantoorkosten 9.681 10.045

Algemene kosten 8.893 9.501

Som der bedrijfskosten 299.744 300.436

Bedrijfsresultaat -3.448 260

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 413

Som der financiële baten en lasten - 413

Resultaat voor belastingen -3.448 673

Belastingen 689 -134

Resultaat -2.759 539

2017 2016

 Pagina 11



Muziek in Huis

Amsterdam

3.3  Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -3.448 260

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 6.100 6.510

6.100 6.510

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen (excl. vennootschapsbelasting) -4.957 16.862

Kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen en 

vennootschapsbelasting) 13.621 -18.362

8.664 -1.500

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.316 5.270

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 413

Belastingen 421 1.162

421 1.575

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.737 6.845

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -1.000 -11.950

Mutaties overige financiële vaste 

activa -555 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.555 -11.950

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -500 -500

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -500 -500

Mutatie geldmiddelen 9.682 -5.605

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 71.803 77.408

Mutatie geldmiddelen 9.682 -5.605

Stand per 31 december 81.485 71.803

2017 2016
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Schattingen

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

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.

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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving

het bevorderen, verzorgen en (laten) uitvoeren van muzikale activiteiten primair in de zorg- en welzijnsector.

De activiteiten van Muziek in Huis, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit

Muziek in Huis, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 34110790. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hillegomstraat 12-14 te 

Amsterdam.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 

bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten.
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de 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.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 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 jaarrekening bekend zijn 

geworden.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het 

actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 

dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 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.
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

Belastingen

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op 

investeringen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 

waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren, permanente 

verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve 

belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

Instrumenten  Inventaris  Vervoer-

middelen 

 Totaal 2017 

€ € € €

Aanschafwaarde 87.658 19.842 5.000 112.500

Cumulatieve afschrijvingen -69.258 -18.732 -4.000 -91.990

Boekwaarde per 1 januari 18.400 1.110 1.000 20.510

Investeringen 1.000 - - 1.000

Afschrijvingen -5.480 -620 - -6.100

Mutaties 2017 -4.480 -620 - -5.100

Aanschafwaarde 88.658 19.842 5.000 113.500

Cumulatieve afschrijvingen -74.738 -19.352 -4.000 -98.090

Boekwaarde per 31 december 13.920 490 1.000 15.410

Afschrijvingspercentages: 20 % 20 % 20 %

Financiële vaste activa

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 1.412 1.412

Actieve belastinglatentie 555 -

1.967 1.412

VLOTTENDE ACTIVA

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 134 -

Overlopende activa

Diversen 44 15

Te verwachten subsidies 2.760 5.000

2.804 5.015
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2017 2016

€ €

Reserves

Stand per 1 januari 32.863 32.324

Uit voorstel resultaatbestemming -2.759 539

Stand per 31 december 30.104 32.863

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Onderhandse leningen

Lening - 500

2017 2016

€ €

Lening

Hoofdsom 2.500 2.500

Aflossing voorgaande boekjaren -2.000 -1.500

Stand per 1 januari 500 1.000

Aflossing -500 -500

Stand per 31 december - 500

Deze lening ad € 2.500 is verstrekt ter financiering van de aanschaf van instrumenten. Aflossing vind plaats 

middels een overeengekomen schenking van € 500 per jaar. Er is geen rente verschuldigd.
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.5  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting - 134

Omzetbelasting 1.115 687

1.115 821

Overlopende passiva

Accountantskosten 4.600 4.500

Subsidies komende jaren 71.095 61.000

Vooruitgefactureerde bedragen 3.538 -

Overig nog te betalen - 808

79.233 66.308

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten

Schenkingen

In juni 2014 is een Bluthner vleugel geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van 

schenken bedroeg € 25.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa in de balans op tegen 

verkrijgingsprijs, voor deze vleugel is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve het 

zichtbaar maken van de materiële vaste Activa.

In mei 2015 is een Perzina piano geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van 

schenken bedroeg € 4.500. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, voor 

deze piano is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar maken van 

de materiële vaste activa.

In januari 2016 is een Schiedmayer vleugel geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment 

van schenken bedroeg € 16.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, 

voor deze vleugel is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar 

maken van de materiële vaste activa.

In november 2017 is een piano geschonken aan de stichting. De actuele waarde op het moment van schenken 

bedroeg € 3.000. De onderneming neemt de materiële vaste activa op tegen verkrijgingsprijs, voor deze piano 

is een fictieve verkrijgingsprijs van € 1.000 aangehouden ten behoeve van het zichtbaar maken van de 

materiële vaste activa.
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Netto-omzet

Giften 39.428 65.303

Uitkoopsommen 256.868 235.393

296.296 300.696

Personeelskosten

Lonen en salarissen 231.331 224.619

Overige personeelskosten 2.210 3.540

233.541 228.159

Lonen en salarissen

Bruto lonen musici 81.905 88.739

Bruto loon directie 33.179 32.691

Kosten zelfstandige musici 116.247 103.189

231.331 224.619

Gemiddeld aantal werknemers:

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 7.097 7.129

Verkoopkosten

Representatiekosten 5.089 10.504

Auditiekosten 464 -

5.553 10.504

Vervoerskosten

Onderhoud en gebruik auto 5.295 4.542

Overige vervoerskosten 23.584 24.046

28.879 28.588

Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In 

het jaar 2016 was dit 1 werknemer.
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Muziek in Huis

Amsterdam

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.033 2.326

Portikosten 2.784 1.952

Accountantskosten 2.385 2.457

Administratieve dienstverlening 2.096 2.037

Telecommunicatie 913 861

Bankkosten 470 412

9.681 10.045

Algemene kosten

Notariskosten 272 -

Onderhoud inventarissen 6.623 7.057

Zakelijke verzekeringen 1.998 2.444

8.893 9.501

Amsterdam, 

Muziek in Huis

N. de Gier
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4.  OVERIGE GEGEVENS



Muziek in Huis

Amsterdam

4.1  Controleverklaring

Aan het bestuur van 

Muziek in Huis

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'. 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat 

uit het bestuursverslag, welke ten kantore van de stichting ligt en is in te zien op de website van de stichting. 

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

- de Staat van baten en lasten over 2017, en 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Muziek in Huis 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). 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Muziek in Huis te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van Muziek in Huis per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2017

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit 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. 
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Muziek in Huis

Amsterdam

4.1  Controleverklaring

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.

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 de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timming 

en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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 stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 balang als gevolg 

fouten of fraude. 

Verantwoordelijjkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

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 bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

- Het identificeren en inschatten van 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 geschriftem het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
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Audit Combinate B.V.

A.J. van der Vlugt 

Accountant-Administratieconsulent

Wij communiceren met de directie en 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. 

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

gebeurtenissen. 

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen. 

- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schatting door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

- 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.
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