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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

1.1  Algemeen

Oprichting

Verantwoording over de ontvangen subsidie

De stichting NCDO werd op 28 december 1995 opgericht, als opvolger van haar rechtsvoorgangers. De

Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41215665. De doelstelling

van NCDO is het leveren van een bijdrage aan inzicht in, kennis over en betrokkenheid bij internationale

samenwerking en duurzame mondiale ontwikkeling in de Nederlandse Samenleving. 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41215665.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft NCDO in 2014 en 2017 totaal een subsidie van € 12.725.000,-

toegekend. Deze is bestemd voor de uitvoerende activiteiten in de periode 2015-2017, innovatie van

OneWorld als zelfstandige organisatie en de afwikkeling van NCDO. In eerdere, door het Ministerie

goedgekeurde jaarrekeningen en jaarverslagen over de jaren 2015 t/m 2018 heeft NCDO zich verantwoord

over de besteding van de subsidie. In deze jaarrekening over 2019 verantwoordt NCDO zich over de eigen

bestedingen van de subsidie in 2019. NCDO zal zich daarnaast naar het Ministerie 'getrapt' verantwoorden

over de nog resterende besteding van de subsidie, die is overgedragen aan de stichting One World resp.

uitgeverij Young & Connected.

Op grond van een aanvullende beschikking van het Ministerie in 2019 is de laatste tranche van de subsidie

van € 636.250,- (5% van het totale subsidiebedrag van € 12.725.000,-) teruggebracht tot € 50.000,- In

2020 heeft NCDO op grond van liquiditeitsbehoefte het bedrag van € 586.250,- van het Ministerie

ontvangen.

Bij de liquidatie van de Stichting NCDO, voorzien voor 2022, of zoveel eerder als NCDO de toegekende

subsidie geheel zal hebben verantwoord, zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken de subsidie aan NCDO

definitief vaststellen. Eventueel bij liquidatie niet bestede subsidie zal NCDO terugbetalen aan de

Nederlandse overheid. 
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende personen: 

Drs. Pieter van Geel (voorzitter)

De Raad van Toezicht kwam in 2019 twee maal bijeen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder en de

controller. Leden van de Raad waren tussentijds betrokken bij activiteiten van NCDO via bilateraal contact

en telefonisch overleg. De agenda van de Raad van Toezicht stond in 2019 het teken van de

verantwoording over het gevoerde beleid en de besteding van de subsidie van het ministerie van

Buitenlandse Zaken over de periode 2015 - 2017, het overdragen van taken, het definiëren van de

nalatenschap van NCDO en het voorbereiden van de afwikkeling van de Stichting NCDO. 

Doelstelling van NCDO is het leveren van een bijdrage aan inzicht in, kennis over en betrokkenheid bij

internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in de Nederlandse Samenleving.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het Bestuur van NCDO bestond geheel 2019 uit directeur-bestuurder Jan Bouke Wijbrandi. NCDO had

daarnaast een controller in de persoon van Arsalan Alim. 

- Bespreken van de voortgang van werkzaamheden bij resp. Young & Connected en OneWorld en besteding 

van aan hen overgedragen financiele middelen.

- Bespreken en goedkeuring van jaarplan en begroting van NCDO voor 2020.

Mr. Herman Mulder (audit commissie)

Drs. Jan Hoekema (vice-voorzitter)

- Bespreken van de voortgang van projecten in het kader van de nalatenschap van NCDO.

De Stichting NCDO hanteert de Beleidsregels Wet Normering Topinkomens 2019 als normenkader voor de

beloning van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder wordt beloond

op basis van gedeclareerde uren. De leden van de Raad ontvangen per vergadering een vacatiegeld,

inclusief de vergoeding voor gemaakte kosten. Een specificatie hiervan is te vinden in paragraaf 3.5 van

deze jaarrekening.

- Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van NCDO over 2018 en decharge van de directeur-

bestuurder.

- Bespreken van inhoudelijke en finaciële voortgangrapportages.

De Raad heeft op 19 maart 2018 besloten tot een statutenwijziging, waarmee de zittende leden van de

Raad in 2019 herbenoembaar zijn tot aan de opheffing van de Stichting, die wordt voorzien voor 2022. Zo

kan NCDO op optimale wijze aan al haar resterende formele verplichtingen voldoen. 

Tijdens de vergaderingen van de Raad kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Toetsen van de voortgang van werkzaamheden aan de hand van de in het jaarplan 2019 opgenomen

kpi’s.

- Bespreken van de voortgang van de uitvoering van de Sociaal Plannen voor oud-medewerkers.

 - 3 -



Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

2.1  Bestuursverslag

Uitgeverij Young & Connected heeft bij de overname van Samsam een transitievergoeding ontvangen van €

400.000,-, met als voorwaarde dat Samsam in ieder geval in de periode tot en met schooljaar 2019/2020

zal worden uitgegeven. Deze vergoeding komt ten laste van de subsidie die NCDO in de periode van 2015-

2017 heeft ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Young & Connected heeft in 2019 aan

NCDO het voornemen tot continueren van de uitgave Samsam kenbaar gemaakt voor het schooljaar

2019/2020. Op grond hiervan en na ontvangst van inhoudelijke en financiële rapportages over 2018/2019

heeft NCDO in 2019 een derde en laatste tranche van € 100.000,- van de transitie-vergoeding aan

uitgeverij Young & Connected overgemaakt. NCDO heeft in 2020 een rapportage over de besteding van de

transitievergoeding van Young & Connected ontvangen. Er resteert nog een gering bedrag waarover Young

& Connected zich op korte termijn aan NCDO zal verantwoorden. Overigens heeft Young & Connected aan

NCDO mondeling kenbaar gemaakt dat samsam ook de komende jaren zal worden uitgegeven.

Hieronder wordt de stand van zaken voor elk van de twee organisaties kort toegelicht.

Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft NCDO per beschikking in 2014 een afbouw-subsidie verleend voor

de periode 2015 - 2017. Deze bedroeg € 12.000.000,-. Dit bedrag was deels bestemd voor

verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen. Daarnaast betrof de subsidie het afwikkelen van de Stichting

NCDO en het nakomen van verplichtingen in het kader van sociaal plannen na achtereenvolgende

reorganisaties.

In 2017 heeft NCDO een aanvullende beschikking van het Ministerie ontvangen, waarin een extra subsidie

van € 725.000,- is toegezegd voor de innovatie van OneWorld.
     

Vanaf 2018 heeft NCDO geen inhoudelijke uitvoerende werkzaamheden meer verricht met subsidie van het

ministerie van Buitenlandse Zaken. 

NCDO draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de sociaal plannen voor oud-medewerkers.

De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door APG. Momenteel maken nog oud-medewerkers

gebruik van regelingen in het kader van de sociaal plannen. De omvang van de voorziening voor het

uitvoeren van de sociaal plannen wordt periodiek herijkt. Daarbij blijkt tot heden dat deze toereikend is om

aan alle verplichtingen in dit verband te voldoen.

Een deel van deze werkzaamheden van NCDO is in 2017 overgedragen aan derde organisaties (resp. de

Stichting OneWorld en uitgeverij Young & Connected). De overdracht van deze activiteiten en van rechten

is vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten. In 2019 heeft NCDO geregeld overleg gevoerd met deze twee

organisaties. Deze contacten betroffen de voortgang van werkzaamheden, de personele situatie van oud-

medewerkers van NCDO en de besteding van de bij de verkoop van activiteiten overgedragen

subsidiemiddelen. De conclusies uit dit overleg zijn, dat beide organisaties de aan hen toevertrouwde

werkzaamheden volgens de gemaakte - en in een overeenkomst vastgelegde - afspraken uitvoeren. 

Beleid en Activiteiten
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AMSTERDAM  

2.1  Bestuursverslag

NCDO heeft in 2017 op grond van de met de Stichting OneWorld afgesloten koopovereenkomst een bedrag

van € 725.000,- overgemaakt aan de Stichting OneWorld, bestemd voor de innovatie en verdere

verzelfstandiging van de organisatie. In 2019 heeft de Stichting OneWorld zich naar NCDO verantwoord

over de besteding van een deel van deze subsidie in het jaar 2018. De verantwoording over de besteding in

2019 en begin 2020 van het resterende deel van de subsidie heeft plaatsgevonden in 2020. NCDO heeft in

2018 voor de uitvoering van het sociaal plan voor NCDO-medewerkers die bij de overdracht in dienst zijn

getreden bij de Stichting OneWorld een bedrag van € 270.000,- aan de Stichting OneWorld overgemaakt.

Daarbij is overeengekomen dat de Stichting OneWorld dit bedrag opneemt in een voorziening en tot eind

2019 jaarlijks over de besteding van dit bedrag aan NCDO zal rapporteren. Tevens is bepaald dat eventueel

resterende middelen per eind 2019 door de Stichting OneWorld geoormerkt worden voor de

kostencategorie ’Personeel & Organisatie’. In 2018 en 2019 heeft de Stichting OneWorld geen middelen aan

deze voorziening onttrokken. NCDO heeft in 2019 aan de Stichting OneWorld schriftelijk toestemming

verleend om het per 31 december 2019 vrijgevallen bedrag van € 270.000,- te gebruiken om de

continuïteitsvoorziening aan te vullen. Hiermee is de oormerking voor de kostencategorie ‘Personeel en

Organisatie’ vervallen. Hiertoe ligt een voorstel ter goedkeuring bij het bestuur van de Stichting OneWorld. 

NCDO heeft in de loop der jaren een erfenis op het gebied van mondiaal burgerschap opgebouwd in de zin

van kennis en ervaring, een uitgebreid netwerk en zelf verworven, vrij besteedbare financiële middelen. De

organisatie stelt deze beschikbaar aan organisaties, die actief zijn op het vlak van burgerschap in relatie tot

de de wereldwijde duurzaamheidsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDGs). In 2018 zijn hierover

contacten gelegd en plannen ontwikkeld met derde organisaties. In 2018 heeft NCDO besloten projecten te

financieren van een viertal organisaties, te weten SDG Nederland, de Stichting OneWorld, Number 5

Foundation en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. In 2019 zijn overeenkomsten

van schenking afgesloten met SDG Charter resp. Number 5 Foundation. De schenking aan de Stichting

OneWorld verloopt via SDG Charter, waarmee de aanhechting van werkzaamheden van beide organisaties

kan worden versterkt. In 2020 is een overeenkomst van schenking tussen SDG Charter en de Stichting

OneWorld getekend. In 2019 zijn diverse gesprekken gevoerd met de Universiteit Leiden. Deze zullen leiden 

tot het instellen van een promotieplaats binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het onderzoeksthema is

‘Nederlandse Jongeren en Mondiaal Burgerschap, in het licht van duurzame internationale ontwikkeling en

samenwerking’. De overeenkomst van schenking tussen beide partijen wordt in 2020 getekend. NCDO zal

de loonkosten van de promovendus (m/v) betalen; de Faculteit staat garant voor alle andere kosten.

Namens NCDO zal Jan Hoekema zitting nemen in de begeleidingscommissie voor dit project. 

Met het oog op de goede voortgang werkzaamheden en een goed verloop van de inhoudelijke en financiële

verantwoording door de Stichting OneWorld heeft de directeur-bestuurder van NCDO tot eind 2019 als

       waarnemer deel uitgemaakt van het Bestuur van de Stichting OneWorld.   

Met het ministerie van Buitenlandse Zaken is de afspraak gemaakt dat NCDO zich getrapt zal

verantwoorden voor de besteding van de aan resp. Samsam en OneWorld overgedragen subsidie.

Aangezien deze inmiddels geheel zijn besteed en aan NCDO verantwoord, zal NCDO zich bij het indienen

van de jaarrapportage over 2019 hierover verantwoorden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De inhoudelijke rapportages van beide organisaties zijn opgenomen als bijlagen bij het jaarverslag van

NCDO over 2019. De financiele rapportage zijn, voorzien van een verklaring van externe accountant,

opgenomen als bijlagen bij de jaarrapportage over 2019 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De nalatenschap van de NCDO
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

2.1  Bestuursverslag

Belangrijke bestuurlijke voornemens voor 2020 

Vanaf januari 2019 zijn er bij NCDO geen mensen meer in dienst. Werkzaamheden betreffende het bestuur,

financiën & control en personele zaken werden op urenbasis uitgevoerd. 

NCDO is gehuisvest in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Met de drie organisaties waarmee een overeenkomst van schenking is afgesloten, zijn nadere schriftelijke

afspraken gemaakt over de financiële en inhoudelijke rapportage aan NCDO in de periode 2020 - 2022. 

In 2019 zijn de projecten van Number 5 Foundation, SDG Charter en OneWorld van start gegaan. De

eerste inhoudelijke en financiële rapportages zullen in de loop van 2020 worden ontvangen. Het

promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden zal vóór eind 2020 van start gaan.

NCDO heeft in verband met deze overeenkomsten een verplichting op de balans opgenomen. 

Per 31 december 2019 bedraagt deze                € 705.000,-. 

De organisatie

Het explotatieresultaat van NCDO voor de bijzondere baten en lasten komt uit op € 160.728 negatief. Voor

de toelichting over de resultaatbestemming wordt verwezen naar staat van baten en lasten op pagina 15.

Een meer gedetailleerde toelichting op de gerealiseerde kosten en baten in 2019 ten opzichte van de

begroting is opgenomen in hoofdstuk 3 van de jaarrekening.

Nu de uitvoerende werkzaamheden van NCDO zijn beëindigd, betreffen de belangrijkste bestuurlijke

voornemens in 2020 de afwikkeling van de Stichting NCDO, communicatie met diverse partijen, het

nakomen van verplichtingen inzake de sociaal plannen in verband met achtereenvolgende reorganisaties en

het volgen en afleggen van verantwoording over de ontvangen subsidie, inclusief eventueel nog resterende

aan andere organisaties overgedragen financiële middelen. Daarnaast zal NCDO contacten onderhouden

met derde organisaties in het kader van haar nalatenschap.

De belangrijkste ontwikkelingen na balansdatum betreffen de mogelijke gevolgen van de corona-crisis, die

zich in maart 2020 manifesteerde. Hoewel deze inhoudelijke en financiële gevolgen kan hebben voor de

organisaties waarmee NCDO een overeenkomst heeft afgesloten in het kader van haar nalatenschap,

voorziet NCDO geen financiële risico's voor de eigen organisatie.

Resultaat NCDO 2019
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2020
€ €

-

-

-

Personeelskosten 100.000

Huisvestingskosten 12.000

38.000

Totaal 150.000

(150.000)

(150.000)

AMSTERDAM, 

Jan Bouke Wijbrandi

Directeur-bestuurder

Exploitatieresultaat

Bruto exploitatieresultaat

Totaal

Beheerslasten

Resultaat

Baten

Het negatieve resultaat van € 160.728,- is geheel onttrokken aan de bestemmingsfonds operationeel, die

begin 2019 € 278.234,- bedroeg. Na vrijval van € 270.000 en onttrekking bedraagt deze fonds € 387.506,-.

De bestemmingsreserve in 2019 is met € 945.000 euro afgenomen. Dit is op basis van aangegaan

verplichtingen van € 1.145.000 en een vrijval van € 200.000 uit de reorganisatievoorzieningen.

Reserve en Fonds

Hieronder vindt u een beknopte versie van de begroting voor 2020.
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

3.1  Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 1.355 2.449

1.355 2.449

Vlottende activa

Vorderingen 
Subsidievorderingen 645.859 645.859

Overlopende activa [4] - 1.260

645.859 647.119

Liquide middelen [5] 2.259.850 3.221.547

Totaal activazijde 2.907.064 3.871.115

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

3.1  Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [6]

Stichtingskapitaal 45 45

Bestemmingsreserves 741.230 1.686.230

741.275      1.686.275   

Bestemmingsfondsen 387.506 278.234

387.506 278.234

Voorzieningen 

Overige voorzieningen [7] 1.029.666 1.741.399

1.029.666 1.741.399

Langlopende schulden

340.000 -

340.000 -

Kortlopende schulden

Crediteuren [8] 29.117 41.254

Overlopende passiva [10] 379.500 123.953

408.617 165.207

Totaal passivazijde 2.907.064 3.871.115

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

3.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroting

 2019

2018

€ € €

Baten [12] - - 501

Totaal Baten - - 501

Bruto exploitatieresultaat - - 501

Lonen en salarissen [14] - - 26.160

Sociale lasten [15] - - 4.552

Pensioenlasten [16] - - 3.647

Afschrijvingen materiële vaste activa [17] 2.574 - 2.192

Overige personeelskosten [18] - - 2.740

Huisvestingskosten [19] 5.040 5.000 (3.577)

Kantoorkosten [21] 12.343 13.000 57.373

Algemene kosten [22] 140.403 132.000 328.456

Beheerslasten 160.360 150.000 421.543

Exploitatieresultaat (160.360) (150.000) (421.042)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [24] 22 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten [25] (390) - (395)

Som der financiële baten en lasten (368) - (395)

Bijzondere baten [26] - - (182)

Bijzondere lasten [27] (675.000) - 349.853

Som der bijzondere baten en lasten (675.000) - 349.671

Resultaat uit gewone exploitatie (835.728) (150.000) (71.766)

Resultaat (835.728) (150.000) (71.766)

Bestemming resultaat:

Bestemmingsfonds operationeel (160.728)

Ontrekking bestemmingsreserve algemeen (945.000)

Toevoeging bestemmingsfonds operationeel 270.000      

Totaal (835.728)
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

3.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (160.360)

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen [17] 2.574

Mutatie voorzieningen [7] (711.733)

(709.159)

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [2] 1.260

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [8] 243.410

244.670

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (624.849)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [24] 22

Rentelasten en soortgelijke kosten [25] (390)

Bijzondere baten [26] -

Bijzondere lasten [27] (675.000)

(675.368)

Kasstroom uit operationele activiteiten (1.300.217)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Desinvesteringen in immateriële vaste activa -

Investeringen in materiële vaste activa (1.479)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1.479)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie stichtingskapitaal (160.728)

Mutatie langlopende schulden 340.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 179.272

Mutatie geldmiddelen (1.122.424)

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 3.382.274

Mutatie geldmiddelen (1.122.424)

Stand per 31 december 2.259.850

2019
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Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Personeelsleden

Bezoldiging van bestuurder en Raad van Toezicht

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Stichting NCDO, statutair gevestigd te AMSTERDAM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 41215665.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

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.

Voor de bezoldiging van bestuurder Dhr. Jan Bouke Wijbrandi vanaf 1 Januari 2019 tot en met 31

december 2019 kwam een bedrag van € 77.426 ten laste van Stichting NCDO. Deze vergoeding voldoet aan

de regelgeving inzake de Wet normering bezoldiging topfunctinarissen publieke en semipublieke sector

zonder dienstbetrekking (WNT). Voor de uitgebereide toelichting over de WNT-norm bedragen zie tabel 1a

op blz. 25.

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

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine Organisaties

zonder winststreven'.

De activiteiten van Stichting NCDO, statutair gevestigd te AMSTERDAM, bestaan voornamelijk uit:

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 staat van baten en lasten.

Het leveren van een bijdrage aan inzicht in, kennis over en betrokkenheid bij internationale samenwerking

en duurzame mondiale ontwikkeling, inclusief de rol die Nederland daarin speelt ten behoeve van de

Nederlandse burger en overheid.

Gedurende het jaar 2019 waren geen personeel in dienst bij NCDO.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Mauritskade 64 te AMSTERDAM.

Voor de bezoldiging van Raad van Toezicht kwam in 2019 een bedrag van € 3.000 (2018: € 4.500) ten

laste van de stichting NCDO.
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AMSTERDAM  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Materiële vaste activa

Inventaris/Software/Hardware 20-33 %

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

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.

Afschrijvingspercentages:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De langlopende schulden betreffen de verplichtingen met SDG Nederland en Stichting No 5 met een looptijd

langer dan één jaar. Het gedeelte van de verplichting dat wordt uitbetaald 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.

Voorziening reorganisatie:

De opgenomen voorziening betreft toekomstige wachtgeldverplichtingen en transitievergoedingen als

gevolg van de reorganisatie NCDO 2010/2011, 2014/2015, 2015/2016 en 2017/2018.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Bijzondere baten en lasten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

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

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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 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.

De financiële baten en lasten betreffende op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten

komen ten gunste van de exploitatie. De renteinkomsten worden in overeenstemming met de

subsidievoorwaarden aangewend voor de financiering van activiteiten.

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 bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening

voortkomen en van incidentele aard zijn.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in

het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële

leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een

uitgave uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

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

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

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

Totaal 2019 Totaal 2018

€ €

Aanschafwaarde 244.993 244.993

Cumulatieve afschrijvingen (242.543) (240.352)

Boekwaarde per 1 januari 2.450 4.641

Investeringen 1.479 -

Afschrijvingen (2.574) (2.192)

Mutaties 2019 (1.095) (2.192)

Aanschafwaarde 246.472 244.993

Cumulatieve afschrijvingen (245.117) (242.544)

Boekwaarde per 31 december 1.355 2.449

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Subsidievorderingen

Subsidievordering 645.859 645.859

Subsidievordering
Te vorderen subsidie 2007/2010 9.609 9.609

Te vorderen subsidie 2015/2017 636.250 636.250

Stand per 31 december 645.859 645.859

Overlopende activa  [4]

Vooruitbetaalde organisatiekosten - 1.260

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Liquide middelen  [5]

NL17 RABO 3180 530 227 2 -

NL45 RABO 3180 530 111 1.564.947 2.369.937

NL94 RABO 3314 3833 12 686.043 840.033

NL70 RABO 0154 4366 66 2.716 7.028

NL51 RABO 0102 8291 28 5.749 4.092

NL96 RABO 0130 7471 49 393 457

2.259.850 3.221.547

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 45 45

Bestemmingsreserves  [6]

Bestemmingsreserve algemeen 741.230 1.686.230

Bestemmingsreserve algemeen
Stand per 1 januari 1.686.230 1.336.230

Toevoeging bestemmingsreserve 200.000 350.000

Ontrekking betstemmingsreserve (1.145.000) -

Stand per 31 december 741.230 1.686.230

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds 387.506 278.234

2019 2018

€ €

Bestemmingsfonds
Stand per 1 januari 278.234 700.000

Dotatie bestemmingsfonds operationeel 270.000 -

Ontrekking bestemmingsfonds (160.728) (421.766)

Stand per 31 december 387.506 278.234

Dit bestemmingsfonds betreft subsidie van het ministerie voor de afronden van het sociaal plan. Begin 2019

was er nog een bedrag van € 278.234 aan subsidie voor operationele kosten en afwikkelingskosten

beschikbaar en te verantwoorden. De operationele kosten over 2019 ad € 160.728 zijn onttrokken. In 2019

is een vrijval van € 270.000 verwerkt op de voorzieningen in verband met de reorganisaties. Deze is

toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor de operationele afwikkeling van NCDO, omdat deze vrijval

subsidiemiddelen van het ministerie betreffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de

subsidietermijn, waarbinnen NCDO de subsidie kan besteden, verlengd tot 31 december 2021. NCDO blijft

langer actief bij het afwikkelen van de subsidie en dit noodzaakt tot een aanvulling van de financiële

middelen daarvoor. 

Conform het voorstel van de directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht het resultaat van € 945.000

onttrokken aan de Bestemmingsreserve algemeen.

De Bestemmingsreserve per 31 december 2019 geeft NCDO voldoende financiele dekking voor een

onvoorziene omstandigheden tot aan liquidatie van stichting NCDO.

 - 18 -



Stichting NCDO  

AMSTERDAM  

3.5  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

VOORZIENINGEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige voorzieningen  [7]

Voorziening reorganisatie 2014/2015 64.750 157.396

Voorziening reorganisatie 2015/2016 591.978 602.871

Voorziening reorganisatie 2010/2011 104.299 512.493

Voorziening reorganisatie 2017/2018 268.639 468.639

1.029.666 1.741.399

2019 2018

€ €

Voorziening reorganisatie 2014/2015
Stand per 1 januari 157.396 254.808

Mutatie af (92.646) (97.412)

Stand per 31 december 64.750 157.396

2019 2018

€ €

Voorziening reorganisatie 2015/2016
Stand per 1 januari 602.871 765.942

Mutatie af (10.893) (13.071)

Vrijval - (150.000)

Stand per 31 december 591.978 602.871

Voorziening reorganisatie 2010/2011
Stand per 1 januari 512.493 753.887

Mutatie af (138.194) (241.394)

Vrijval (270.000) -

Stand per 31 december 104.299 512.493
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3.5  Toelichting op de balans

2019 2018

€ €

Voorziening reorganisatie 2017/2018
Stand per 1 januari 468.639 892.632

Vrijval (200.000) (200.000)

Mutatie af - (223.993)

Stand per 31 december 268.639 468.639

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Verplichting SDG Nederland 290.000 -

Verplichting Stichting No 5 50.000 -

340.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren  [8]

Crediteuren 29.117 41.254

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende passiva  [10]

Nog te betalen aan Young & Connected inzake Samsam - 100.000

Reservering accountantskosten 13.000 13.000

Nog te betalen organisatiekosten 1.500 10.953

Verplichting SDG Nederland 290.000 -

Verplichting Stichting No 5 75.000 -

379.500 123.953

De voorzieningen zijn gevormd met subsidiemiddelen en eigen middelen. NCDO legt separaat

verantwoording af aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over de besteding van de subsidiemiddelen. 

In 2019 is bij de voorziening 2010/2011 een vrijval gerealiseerd van € 270.000. Deze vrijval betreft een met

subsidiegeld gevormde voorziening. Om die reden is dit bedrag van de vrijval via de resultaatverdeling

toegevoegd aan het bestemmingsfonds ministerie van Buitenlandse Zaken voor de operationele afwikkeling

van NCDO. Dit bestemmingsfonds betreft subsidie van het ministerie waaruit de jaarlijkse exploitatiekosten

voor de afwikkeling van het sociaal plan gedekt moeten worden. 

De vrijval van € 200.000uit de voorziening 2017/2018 betreft een voorziening die volledig met eigen

middelen van NCDO gevormd is. Deze vrijval is via de resultaatverdeling over 2019 toegevoegd aan de

algemene reserve. 
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3.5  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Huurtermijn per maand € 420

Verplichting voor 6 maanden € 420 x 6 2.520 

De Stichting heeft een huurcontract tot en met December 2020. 
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Marktbaten  [12]

Overige baten - - 501

Lonen en salarissen  [14]

Brutolonen en salarissen - - 24.237

Vakantietoeslag - - 1.923

- - 26.160

Sociale lasten  [15]

Sociale lasten - - 4.552

Pensioenlasten  [16]

Pensioenpremie personeel - - 3.647

Afschrijvingen materiële vaste activa  [17]

Inventaris 2.574 - 2.192

Overige personeelskosten  [18]

Reis en verblijfkosten - - 159

Woon-/werkverkeer - - 1.109

Lunchkosten en verteringen - - 1.472

- - 2.740

Huisvestingskosten  [19]

Huur 3.780 4.000 (6.060)

Servicekosten 1.260 1.000 2.483

5.040 5.000 (3.577)

Kantoorkosten  [21]

Kosten automatisering 3.738 4.000 15.184

Contributies en abonnementen 492 1.000 25.139

Sofware licenties 5.594 5.000 5.644

Kantoorbenodigdheden 2.519 3.000 8.447

Printkosten - - 2.544

Telecommunicatie - - 415

12.343 13.000 57.373

Gedurende jaar 2019 waren geen personeel in dienst bij NCDO.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Algemene kosten  [22]

Externe advies en ondersteuning 119.036 112.000 305.449

Accountantskosten 16.638 13.000 15.254

Vacatiegelden RvT 3.000 5.000 5.063

Verzekeringen 1.729 2.000 2.690

140.403 132.000 328.456

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [24]

Rentebate deposito 22 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten  [25]

Bankkosten en provisie 390 - 395

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten  [26]

Bijzondere bate - - (182)

De financiële baten betreffen renteinkomsten komen ten gunste van de exploitatie. De renteinkomsten

worden in overeenstemming met de subsidievoorwaarden aangewend voor de financiering van activiteiten.
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2019 Begroting 

2019

2018

€ € €

Bijzondere lasten  [27]

Voorziening reorganisatie 2015/2016 - - (150.000)

Incidentele lasten - - 147

Voorziening Reorganisatie 2010/2011 (270.000) - -

Voorziening Reorganisatie 2017/2018 (200.000) - (200.000)

Verplichitng SDG Nederland 890.000 - -

Verplichting Stichtng No 5 255.000 - -

675.000 - (349.853)

De vrijval van de voorzieningen is het gevolg van een herijking van verwachte financiële resterende

verplichtingen voor de afwikkelingen van het sociaal plan. Een vrijval vanuit met subsidie van de ministerie

gevormde voorziening ( 2010-2011) gebeurt ten gunste van het bestemmingsfonds voor de operationele

afwikkeling (€ 270.000). De vrijval uit de voorziening 2017/2018 betreft eigen middelen NCDO en deze

vloeit toe aan de algemene reserve. 

NCDO zet haar nog resterende vrij besteedbare vermogen in voor het financieren van haar ‘nalatenschap’.

Besloten is om de nalatenschap in het teken te stellen van Sustainable Development Goals in relatie tot

burgerschap. Er is besloten projecten te financieren van Stichting SDG Nederland en Stichting Number 5

Foundation. Om deze bestedingen afzonderlijk te presenteren van de kosten voor de regulieren

operationele afwikkeling, is er voor gekozen deze lasten op te nemen onder de post bijzondere lasten. 
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4.  Overige gegevens

4.1  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

4.2  Gebeurtenissen na balansdatum

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 juni 2020. Het Bestuur heeft het

bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus hebben impact op de gehele

Nederlandse samenleving. Ook Stichting NCDO wordt hiermee geconfronteerd. De maatregelen hebben

mogelijk een negatief effect op het begrote resultaat over het boekjaar 2020. De omvang van het effect is

echter vooralsnog niet in te schatten. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie zijn voldoende gezond

om dit te kunnen opvangen, waardoor de gevolgen geen impact op de jaarrekening 2019 en de continuïteit

van Stichting NCDO  zullen hebben.
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5.1  Toelichting bezoldiging van Bestuurder en Raad van Toezicht (WNT)

2019

Naam: Jan Bouke Wijbrandi

Aanvang en einde functievervulling 1/1-31/12

Omvang dienstverband 1 

Dienstbetrekking? Nee

Bezoldiging:

Beloning plus belastbare 77.426 

onkostenvergoeding

Beloning betaalbaar op termijn - 

Subtotaal 77.426 

Individueel WNT-maximum 181.000 

Overschuldigd betaald en niet n.v.t

terugontvangen bedrag

Totaal bezoldiging 77.426 

Reden waarom de overschrijding al dan

niet is toegestaan n.v.t

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling n.v.t

2018

Naam: Jan Bouke Wijbrandi

Aanvang en einde functievervulling 1/1-31/12

Omvang dienstverband (als

deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking nee

Bezoldiging -

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 110.800

-

Individueel toepasselijke 183.200

bezoldigingmaximum

Bezodiging directeur-bestuurder 
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5.1  Toelichting bezoldiging van Bestuurder en Raad van Toezicht (WNT)

Naam 2019 2018 WNT Norm 2019

Drs. P. van Geel (voorzitter) 1.000 1.500 27.150

Drs. J. Hoekema (vice-voorzitter) 1.000 1.500 18.100

Prof. dr. A. Zoomers - 500 18.100

Mr. H. Mulder (auditcommissie) 1.000 1.500 18.100

Totaal 3.000 5.000

Overzicht vacatiegeld en onkosten Raad van Toezicht 2019 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan:  het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Nationale Commissie 

voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling 

te Amsterdam. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling te Amsterdam 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine 

organisaties zonder winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering topinkomens (WNT). 

 

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 en de Regeling Controleprotocol 

WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Commissie voor Internationale 

Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling 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.  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 

niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

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

bestaat uit: 

 het rapport; 

 het bestuursverslag 

 de overige gegevens; en 

 de bijlagen. 

 

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 bestuursverslag, in 

overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties zonder winststreven. 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht 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’ 

en de bepalingen van en krachtens de WNT. 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.  
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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. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie. 

 

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, 

Regeling Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel 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; 
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 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/de raad van toezicht 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, 7 juli 2020    Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

 G. Visser RA 
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