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Stichting PS ] Theater
Leiden

ALGEMEEN 

Oprichting stichting

Stichting PS | Theater is op 11 februari 2010 opgericht.

Doelstelling

De activiteiten van Stichting PS | Theater, statutair gevestigd te Leiden bestaan voornamelijk uit:

- Het produceren en coproduceren van theatervoorstellingen binnen en buiten het reguliere theater in 
Nederland en daarbuiten en daarmede landelijke bekendheid te verwerven;

- Het ontwikkelen van een artistieke signatuur en daarmee een plaats te verwerven binnen en een 
bijdrage te leveren aan het bestaande theaterbestel, door nieuwe verbindingen aan te gaan met 
kunstenaars uit verschillende disciplines, kunstinstellingen en publiek uit verschillende lagen van de 
bevolking.

- Het begeleiden van jonge theatermakers op artistiek, productioneel en financieel gebied.

inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting PS j Theater is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Leiden onder nummer 
27374520.

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van Stichting PS j Theater heeft de jaarrekening 2020 op 11 maart 2021 vastgesteld. Het 
batig saldo over het boekjaar 2020 bedroeg € 89.782.

Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht per 31 december 2021

Bestuur
Artistiek leider: 
Zakelijk leider: 
Dramaturg:

de heer P.K.H. Smit 
mevrouw H.P. Hameete 
mevrouw E.C. Smits

Raad van Toezicht
Voorzitter: 
Vice-voorzitter:
Lid
Lid
Lid

de heer B.W. Vinkenburg 
de heer K.P.B. Brakenhoff - Crielaard 
mevrouw S. IJsselmuiden 
mevrouw F. Deelen - Kortmann 
de heerS.J.L. den Ouden
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RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Baten

Lonen zakelijke leiding (inclusief sociale lasten en 
pensioenlasten)
Beheerslasten personeel - inhuur 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Beheerlasten materieel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding - lonen 
Activiteitenlasten personeel voorbereiding - inhuur 
personeel
Activiteitenlasten personeel uitvoering 
Activiteiten lasten materieel voorbereiding 
Activiteiten lasten materieel uitvoering 
Som de bedrijfslasten

Totaal van netto resultaat

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

494.988 482.200 405.591

32.601 30.000 46.253
16.920 19.000 18.460

759 - 761
35.394 28.950 32.974
56.956 60.000 55.173

118.975 124.900 83.139
121.015 118.500 39.901
66.720 86.350 21.047
74.910 99.500 18.101

524.250 567.200 315.809

-29.262 -85.000 89.782
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MEERJARENOVERZICHT

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017
€ € € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

949

34.119
74.015

1.708

18.993
155.292

2.469

52.763
17.704

3.228

26.915
19.185

66.482
20.636

Totaal activa 109.083 175.993 72.936 49.328 87.118

Passiva

Stichtingsvermogen 58.839 88.101 -1.681 -13.557 22.452
Langlopende schulden - - - 31.250 31.250
Kortlopende schulden 50.244 87.892 74.617 31.635 33.416
Totaal passiva 109.083 175.993 72.936 49.328 87.118

2021 2020 2019 2018 2017
€ € € € €

Baten 494.988 405.591 404.679 420.873 457.691
Totaal van netto resultaat -29.262 89.782 11.876 -36.011 38.528
Stichtingsvermogen 58.839 88.101 -1.681 -13.557 22.452
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KENGETALLEN

Resultaten

2021 2020 2019 2018 2017
€ € € € €

Resultaat boekjaar -29.262 89.782 11.876 -36.011 38.528

Het resultaat boekjaar is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020 met€ 119.044

Solvabiliteit

2021 2020 2019 2018 2017
% % % % %

Stichtingsvermogen
Totaal vermogen x 100 53,9 50,1 -2,3 -27,5 25,8
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Verbouwing 949 1.708

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 1.000 1.160
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3 16.419 12.854
Overige vorderingen en overlopende activa 4 16.700 4.979

34.119 18.993

Liquide middelen 5 74.015 155.292

109.083 175.993
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PASSIVA

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves 
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ €

55.738 85.000
3.101 3.101

58.839 88.101

2.475 8.892
2.749 -

45.020 79.000
50.244 87.892

109.083 175.993
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten
Eigen inkomsten - bijdragen uit directe opbrengsten 
Eigen inkomsten - bijdragen uit private middelen 
Overige bijdragen uit publieke middelen

Lasten
Beheerslasten personeel - lonen 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Beheerslasten personeel - inhuur 
Beheerlasten materieel
Activiteitenlasten personeel voorbereiding - lonen 
Activiteitenlasten personeel voorbereiding - inhuur 
personeel
Activiteitenlasten personeel uitvoering 
Activiteitenlasten materieel voorbereiding 
Activiteitenlasten materieel uitvoering
Som de bedrijfslasten

Totaal van netto resultaat

Res u Itaatbestem m I n g
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten Covid-19 
Algemene reserve

2021
Begroting

2021 2020
€ € €

11
12 50.782 55.200 22.363
13 216.514 191.000 36.285
14 227.692 236.000 346.943

494.988 482.200 405.591

15 32.601 30.000 46.253
759 - 761

16 16.920 19.000 18.460
17 35.394 28.950 32.974
18 56.956 60.000 55.173
19

118.975 124.900 83.139
20 121.015 118.500 39.901
21 66.720 86.350 21.047
22 74.910 99.500 18.101

524.250 567.200 315.809

-29.262 -85.000 89.782

2021 2020
€ €

-29.262 85.000
- 4.782

-29.262 89.782

10



Stichting PS j Theater
Leiden

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

2021
€ €

2020
€ €

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten
Bedrijfsresultaat -29.262 89.782

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 759 761

Verandering in werkkapitaal 
Afname (toename) van 2
handelsdebiteuren
Afname (toename) van overige 4
vorderingen
Toename (afname) van overige schul-
den

160 340

-15.286 33.430

-37.648 13.275
-52.774 47.045

Totaal van kasstroom uit operatione-
le activiteiten -81.277 137.588

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen _____-81.277 137.588

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode 155.292 17.704
Toename (afname) van geldmiddelen -81.277 137.588
Geldmiddelen aan het einde van de periode  74.015 155.292
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting PS | Theater is feitelijk en statutair gevestigd op Raamsteeg 2A, 2311 PL te Leiden en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27374520.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting PS | Theater bestaan voornamelijk uit: Het produceren en coproduceren van 
theatervoorstellingen binnen en buiten het reguliere theater in Nederland en daarbuiten en daarmede 
landelijke bekendheid te verwerven;

Informatieverschaffing over continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting PS \ Theater bedraagt per 31 december 2021 negatief. Hierdoor 
bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan 
over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Stichting PS | Theater.
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de 
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting en het gegeven dat er een subsidie van 
de Gemeente Leiden is toegekend voor€ 125.000.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting PS | Theater zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voorde 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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 (kleine 
organisaties zonder winststreven), die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de 
algemene subsidievoorwaarden van de gemeente Leiden (ASV Leiden 2020). De inrichting van de 
jaarrekening is gepresenteerd volgens de voorschriften van het Fonds PodiumKunst en is gelijk aan vorig 
boekjaar.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als 
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten
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gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve
De algemene reserve valt onder de rubriek 'Eigen Vermogen' en is - bij een positief saldo en binnen 
statutaire bepalingen van de stichting - vrij besteedbaar voor het bestuur van de stichting.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Vaste activa 

1 Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2021 
Verkrijgingsprijs 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 1 januari 2021

Verbouwing
€

3.796
-2.088
1.708

Mutaties
Afschrijvingen -759
Saldo mutaties  -759
Stand per 31 december 2021
Verkrijgingsprijs 3.796
Cumulatieve afschrijvingen -2.847
Boekwaarde per
31 december 2021 949

Afschrijvingspercentages

Vlottende activa 

Vorderingen

2 Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

4 Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom
Vooruitbetaalde bedragen
Te ontvangen overige subsidies en bijdragen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1.000 1.160

16.419 12.854

700 700
- 3.279

16.000 1.000
16.700 4.979
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31-12-2021 31-12-2020

5 Liquide middelen
€ €

Kas 295 295
ING Zakelijke rekening 23.720 4.997
ING Zakelijke spaarrekening 50.000 150.000

74.015 155.292

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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PASSIVA

6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2021 
Mutatie uit resultaatverdeling 
Stand per 31 december 2021

7 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten Covid-19

Bestem-
mings-

reserves

Algemene
reserve

Totaal

€ € €
85.000 3.101 88.101

-29.262 - -29.262
55.738 3.101 58.839

31-12-2021 31-12-2020
€ €

55.738 85.000

Het Fonds Podiumkunsten heeft aangegeven dat de compensatiebijdrage inzake Covid-19 betrekking 
heeft op de periode maart t/m december 2020, maar dat het is toegestaan een deel te besteden na 2020, 
mits dit in de jaarrekening wordt opgenomen in een bestemmingsreserve Covid-19 als onderdeel van het 
eigen vermogen. Voor een toelichting op de besteding van de Covid-19 gelden in 2020 en 2021 verwijzen 
wij naar de toelichting op de jaarrekening in het bestuursverslag

Kortlopende schulden

8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.475 8.892

9 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.654 _

Pensioenen 908 -

Sociaal Fonds Podiumkunsten 187 -
2.749 -

10 Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen (nog te besteden) project subsidies 22.150 47.500
Nog te betalen overuren 9.000 -

Te betalen accountantskosten 7.990 5.786
Reservering vakantiegeld 2.840 3.607
Te betalen kosten 3.040 70
Voorschot Fonds Podiumkunsten inzake frictiekosten - 21.917
Vooruitgefactureerde contributie - 120

45.020 79.000
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Door de stichting PS | Theater is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten met betrekking 
tot het pand aan de Raamsteeg 2a te Leiden voor een totaal bedrag van € 3.900 per jaar.
Tevens wordt er een opslag gehuurd van € 355 per maand.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021
Begroting

2021 2021 2020

11 Baten
€ € €

Eigen inkomsten - bijdragen uit directe opbrengsten 50.782 55.200 22.363
Eigen inkomsten - bijdragen uit private middelen 216.514 191.000 36.285
Overige bijdragen uit publieke middelen 227.692 236.000 346.943

494.988 482.200 405.591

12 Eigen inkomsten - bijdragen uit directe opbrengsten
1a Publieksinkomsten binnenland - recette 30.586 42.200 818
1a Publieksinkomsten binnenland - uitkoop 6.010 - 18.340
3 Overige inkomsten 14.186 13.000 3.205

50.782 55.200 22.363

13 Eigen inkomsten - bijdragen uit private middelen
6a Bijdragen particulieren / PS vrienden 10.503 11.500 11.285
6b Bijdragen van bedrijven en particulieren / crowdfunding 19.081 22.000 2.500
6c Bijdragen van private fondsen 139.430 95.000 15.000
6d Bijdragen van goede doelen loterijen 40.000 40.000 -

6e Overige private bijdragen 7.500 22.500 7.500

14 Overige bijdragen uit publieke middelen
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

216.514 191.000 36.285

(frictiekosten) 21.917 21.000 137.501
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten inzake covid - - 106.200
10 Meerjarige subsidie gemeente Leiden 125.000 125.000 75.000
12 Incidentele subsidie gemeente Leiden inzake Covid-19
12 Fonds Podiumkunsten projectsubsidie

13.925 ” 28.242

locatievoorstelling 50.000 50.000 -

12 Subsidie gemeente Leiden project stadskijkers 1.850 20.000 -

12 Subsidie dorpsgemeenten 15.000 20.000 -
227.692 236.000 346.943

De gemeente Leiden heeft voor de periode 2021-2022 een jaarlijkse subsidie toegekend van € 125.000.

Daarnaast is er inzake Covid-19 een eenmalige subsidie toegekend over het jaar 2021
- Compensatiebudget Cultuur en Corona-schade: € 13.925
- Corona innovatief € 10.000

Erfgoed Leiden en Omstreken heeft voor de jaren 2021 - 2024 een toezegging gedaan om Stichting PS 
(Theater structureel te ondersteunen a € 7.500 per jaar.
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15 Beheerslasten personeel - lonen

Lonen zakelijke leiding (inclusief sociale lasten en 
pensioenlasten)

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing

16 Beheerslasten personeel - inhuur

Publiciteitsmedewerkers

17 Beheerlasten materieel

Huur
Kantoorkosten
Website
Administratie- en accountantskosten
Assurantiepremie
Bankkosten
BTW niet aftrekbaar
Lidmaatschap NAPK & overige abonnementen
Representatiekosten
Overige algemene kosten

Begroting
2021 2021 2020
€ € €

32.601 30.000 46.253

759 761

16.920 19.000 18.460

8.304 9.000 7.247
6.144 5.800 5.609
2.638 - 3.674

14.039 10.000 14.459
1.787 900 895

478 250 200
181 - 107

1.490 1.500 -

333 500 783
- 1.000 -

35.394 28.950 32.974
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Begroting
2021________ 2021________2020
€ € €

18 Activiteiten lasten personeel voorbereiding - Ionen

Lonen artistieke leiding & regie (inclusief sociale lasten en
pensioenlasten) _____ 56.956 _____ 60.000 _____ 55.173

19 Activiteitenlasten personeel voorbereiding - inhuur personeel

Dramaturgie 23.270 25.000 20.290
Vormgeving decor en licht 19.900 25.000 3.600
Stadsverkenning / ontwikkelings randprogramma 8.145 17.500 11.500
Tekstschrijvers 8.380 6.900 270
Regie PS Jong 2.499 2.500 6.529
Regie-assistentie 10.030 8.500 6.280
Kostuumontwerp 3.800 4.000 -

Docent / workshopleiders PS Jong 8.413 7.000 6.790
Producent 12.000 10.500 15.600
Productieleiding en -assistentie 18.438 14.500 6.880
Geluidsopnames / editing 4.100 3.500 5.400

118.975 124.900 83.139

20 Activiteiten lasten personeel uitvoering

Acteurs / theatermaker 77.917 68.000 30.691
Technicus 22.485 32.000 1.750
Componist / muzikant 18.388 15.500 3.750
Vrijwilligers 2.225 3.000 1.710
Kunstenaars / journalisten (gastmakers) - - 2.000

121.015 118.500 39.901

21 Activiteiten lasten materieel voorbereiding

Huur voorstellingen (locatiekosten) 10.879 28.000 1.029
Reiskosten 17.081 15.000 6.153
Decor 11.926 20.000 8.847
Rekwisieten 1.475 4.000 2.369
Beveiliging 431 1.000 -
Overige productiekosten 24.928 18.350 2.649

66.720 86.350 21.047
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Begroting
2021 2021 2020

22 Activiteitenlasten materieel uitvoering
€ € €

Marketing en publiciteit - overige publiciteit 7.644 5.000 357
Foto- en video documentatie 6.600 8.500 2.920
Drukwerk / ontwerpkosten 3.365 10.000 4.400
Reclameverspreiding 4.757 5.000 2.969
Transportkosten 1.914 4.000 2.171
Techniek film, licht en geluid 19.243 25.000 3.984
Materialen randprogramma 4.546 2.000 -
Inkopen bar 3.679 1.000 -
Publieksvervoer 11.522 - -

Verblijfkosten en sejour 7.848 23.000 1.188
Kostuum en grime 3.792 4.000 112
Presentjes deelnemende fanfares / bewoners - 2.000 -

Evenementenverzekering
Programmareserve project Stadskijkers voor 1e halfjaar

2.500 “

2022 - 7.500 -
74.910 99.500 18.101
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OVERIGE TOELICHTINGEN 

Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen 
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode

2021 2020

1,33 1,45

1,33 1,45
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astnunrïs
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: De raad van toezicht en het bestuur van Stichting PS Theater

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting PS Theater te LEIDEN gecontroleerd. Naar 
ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting PS Theater op 31 december 2021 
en van het resultaat over de periode 2021 in overeenstemming met De Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) Cl Kleine organisaties zonder winststreven en de 
Algemene Subsidievoorwaarden (ASV) 2021 Leiden.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting PS Theater zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere 
informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine 

rechtspersonen) Cl Kleine organisaties zonder winststreven en de Algemene 
Subsidievoorwaarden (ASV) 2021 Leiden vereist is.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in De Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) Cl Kleine organisaties zonder winststreven, de 
Algemene Subsidievoorwaarden (ASY) 2021 Leiden en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige 
gegevens in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine 
rechtspersonen) Cl Kleine organisaties zonder winststreven en de Algemene 
Subsidievoorwaarden (ASV) 2021 Leiden.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine 
rechtspersonen) Cl Kleine organisaties zonder winststreven en de Algemene 
Subsidievoorwaarden (ASV) 2021 Leiden. 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 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 vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

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 om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de 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 onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;

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

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de govemance belaste personen 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.

ZOETERMEER, 28 april 2022 
Astrium Accountants B.V.
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