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Financiële vaste act/va 

Andere deelnemingen 
Overige vorderingen 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal activazijde 

74.973 

125 

3.690 

138.239 

217.027 

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.1 Balans per 31 december 2018 

(Na resultaatbestemming) 

31 december 2018 31 december 2017 
ACTIVA € € € € 

Vaste activa 

Materiële vaste act/va 

Gebouwen 110.638 59.881 

Inventaris 3.761 6.290 

Vervoermiddelen 7.029 8.802 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

Li Balans per 31 december 2018 
(Na resultaatbestemming) 

31 december 2018 31 december 2017 

PASSIVA € € € € 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 223 -1.395 

223 -1.395 

Langlopende schulden 
Overige schulden 

Kortlopende schulden 
Aflossingsverplichtingen hypothecaire 
leningen 
Crediteuren 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige schulden  

104.183 113.435 
104.183 113.435 

9.252 9.252 
12.412 4.247 

22.983 14.101 
57.035 77.387 

101.682 104.987 

Totaal passivazijde 206.088 217.027 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.2 Winst- en verliesrekening over 2018 

 

2018 

 

2017 

  

€ € € € 

Bruto bedrijfsresultaat 

 

467.927 

 

401.519 

Lonen en salarissen 270.017 

 

239.615 

 

Sociale lasten 43.583 

 

31.155 

 

Pensioenlasten 16.206 

 

13.443 

 

Afschrijvingen materiële vaste activa 9.613 

 

3.577 

 

Overige personeelskosten 19.774 

 

17.662 

 

Huisvestingskosten 26.173 

 

39.515 

 

Verkoopkosten 7.090 

 

6.415 

 

Autokosten 3.850 

 

1.404 

 

Algemene kosten 68.456 

 

58.235 

 

Som der bedrijfskosten 

 

464.762 

 

411.021 

Bedrijfsresultaat 

 

3.165 

 

9.502 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 5 

 

10 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten -4.581 

 

-1.678 

 

Som der financiële baten en lasten 

 

-4.576 

 

-1.668 

Resultaat voor belastingen 

 

-1.411 

 

-11.170 

Vennootschapsbelasting 

 

3.029 

 

2.856 

Resultaat na belastingen 

 

1.618 

 

-8.314 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.3 Toelichting op de jaarrekening 

Activiteiten 
De activiteiten van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, statutair gevestigd te Apeldoorn, registreerd onder 

Kamer van Koophandelnummer 59526947, bestaan voornamelijk uit: 

a. Het samenstellen van zogenaamde Buurtteams; 

b. Het opzetten van participatieprojecten gericht op arbeidsparticipatie als dagbesteding; 

c. Het aanbieden van een leer-werk-omgeving; 

d. Het aanbieden van trajectbegeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa 

en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's 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. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 

de in de jaarrekeing 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 schatttingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 

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. 

Afschrijvingspercentages: 
Gebouwen 0-10 % 

Inventaris 20 % 

Vervoermiddelen 20 % 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen 

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere 

waardeverminderingen. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.3 Toelichting op de jaarrekening 

Overige vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief transactiekosten. Vorderingen worden na eerste waardering gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico op oninbaarheid. 

Voor in de toekomst te betalen en/of te vorderen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen 

commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van 

deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Voor zover de realisatie een gelijke duur 

kent, worden actieve en passieve latenties gesaldeerd. 

Overige vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 

van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt gevormd door de winsten en verliezen uit het lopende jaar en voorgaande jaren. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 

aftrek van transactiekosten. 

Overige schulden 
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

de transactiekosten indien materieel. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de schulden. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

13 Toelichting op de jaarrekening 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Brutobedrijfsresultaat 

Hieronder wordt verstaan de baten alsmede de direct hieraan te relateren kosten. 

Baten 
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verrichte projecten, geleverde 

goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Onder de netto-omzet zijn tevens de subsidiebaten begrepen. 

Inkoopwaarde van de omzet 

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de verrichte projecten en de aan de 

geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. 

Bedrijfskosten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen 

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen 

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

de verwachte economische levensduur, rekening houdende met restwaarde waar deze van toepassing zijn. 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 

Vennootschapsbelasting 

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

waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de 

jaarrekening en de fiscale winstberekening. 

Pensioenen 

Er is een verplichte deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De dekkingsgraad van het 

pensioenfonds is december 2018 97,5%. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.4 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

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

 

Bedrijfs- Inventaris Vervoer- Totaal 2018 

 

gebouwen en 

 

middelen 

    

- terreinen  

  

€ € € € 

Aanschafwaarde 60.494 9.351 10.612 80.457 

Cumulatieve afschrijvingen - -5.171 -1.811 -6.982 

Boekwaarde per 1 januari 60.494 4.180 8.801 73.475 

   

Investeringen 56.805 2.298 - 59.103 

Desinvesteringen -1.350 -499 - -1.849 

Afschrijvingen desinvesteringen - 232 - 232 

Afschrijvingen -5.311 -2.450 -1.772 -9.533 

Mutaties 2018 50.144 -419 -1.772 47.953 

  

Aanschafwaarde 115.949 11.150 10.612 137.711 

Cumulatieve afschrijvingen -5.311 -7.389 -3.583 -16.283 

Boekwaarde per 31 december 110.638 3.761 7.029 121.428 

Het bedrijfsgebouw en terreinen betreft het pand Sperwerlaan 18 te Apeldoorn. Op dit pand is een 

hypotheek gevestigd. Voor nadere specificatie van de materiële vaste activa die dienen als zekerheden 

wordt verwezen naar de paragraaf 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen'. 

In boekjaar 2018 is er € 130.223 geïnvesteerd in het aangekochte pand. Deze investeringen zijn enerzijds 

gericht op het verduurzamen van het pand en anderzijds op het verder faciliteren van de activiteiten van de 

Buurtcoöperatie. Van deze investeringen is € 73.418 gesubsidieerd door de Gemeente Apeldoorn, het 

Oranjefonds en de Provincie Gelderland. Op de geactiveerde investering is de ontvangen 

investeringssubsidie gelijktijdig in mindering gebracht. 

Financiële vaste activa 
21.1))fllQ 1-1')-)fl17 

t t 

Andere deelnemingen 

Coöperatie DeA te Apeldoorn (1 participatie) 

Overige vorderingen 

Borg tankpas 
Voorziening actieve latentie bodemwaarde gebouwen 

50 50 

75 75 
- 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

14 Toelichting op de balans 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
31-12-2018 31-12-2017 

Debiteuren 
Saldo per ultimo boekjaar 
Voorziening oninbare debiteuren 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Vennootschapsbelasting 

20.000 - 

20.000 - 

5.488 1.005 

Vennootschapsbelasting 

Vennootschapsbelasting boekjaar 2.632 2.856 

Vennootschapsbelasting vorig boekjaar 2.856 -1.851 
5.488 1.005 

Overige vorderingen 

Vooruitbetaalde kosten 
Nog te ontvangen rente bank 

3.695 2.675 

Liquide middelen 
Rabobank rekening-courant 1571.17.677 29.962 9.090 

Rabobank BedrijfsSpaarRekening 3293.834.248 24.638 128.967 

Kas 175 182 

De liquide middelen staan ter Vrije beschikking. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.4 Toelichting op de balans 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 

 

2018 2017 

 

€ € 

Algemene reserve 

 

Stand per 1 januari -1.395 6.919 

Uit voorstel resultaatbestemming 1.618 -8.314 

Stand per 31 december 223 -1.395 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

 

31-12-2018 31-12-2017 

Overige schulden € € 

Hypothecaire lening Rabobank 0050060418 46.500 52.500 

Hypothecaire lening Rabobank 0050060417 57.683 60.935 

 

104.183 113.435 

  

2018 2017 

 

€ € 

Hypothecaire lening Rabobank 0050060418 

  

Stand per 1 januari 58.500 - 

Opgenomen - 60.000 

Aflossing -6.000 -1.500 

Stand per 31 december 52.500 58.500 

Aflossingsverplichting komend boekjaar -6.000 -6.000 

Langlopend deel per 31 december 46.500 52.500 

Deze hypothecaire lening is per 4 september 2017 verstrekt, met een hoofdsom van € 60.000. Aflossing 

verloopt via 121 maandelijks gelijkblijvende termijnen. Het rentepercentage bedraagt 3,30% op jaarbasis. 

Dit rentepercentage is voor 5 jaar vastgezet. De aflossingsverplichting voor het komende boekjaar is 

verantwoord onder de overige kortlopende schulden. Per 31 december 2018 is het restant van de lening 

met een looptijd langer dan 5 jaar: € 22.500. 

De overeengekomen zekerheden zijn verder toegelichting in de paragraaf 'Niet uit de balans blijkende 

verplichtingen'. 
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Hypothecaire lening Rabobank 0050060417 

Hoofdsom 
Aflossing voorgaande boekjaren 

Stand per 1januari 

Opgenomen 
Aflossing 
Stand per 31 december 

Aflossingsverplichting komend boekjaar 

Langlopend deel per 31 december 

64.187 

 

- 65.000 
-3.252 -813 

60.935 64.187 

-3.252 -3.252 
57.683 60.935 

64.187 

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

14 Toelichting op de balans 

2018 2017 

€ € 

Deze hypothecaire lening is per 4 september 2017 verstrekt, met een hoofdsom van € 65.000. Aflossing 

verloopt via 241 maandelijks gelijkblijvende termijnen. Het rentepercentage bedraagt 3,35% op jaarbasis. 

Dit rentepercentage is voor 5 jaar vastgezet. De aflossingsveprlichting voor het komende boekjaar is 

verantwoord onder de overige kortlopende schulden. Per 31 december 2018 is het restant van de lening 

met een looptijd langer dan 5 jaar € 44.675. 

De overeengekomen zekerheden zijn verder toegelichting in de paragraaf 'Niet uit de balans blijkende 

verplichtingen'. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Aflossingsverplichting komend boekjaar hypothecaire lening 

Crediteuren 

Openstaand saldo 

9.252 9.252 

12.412 4.247 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

  

Loonheffing 19.586 11.844 

Pensioenpremies 3.397 2.257 

 

22.983 14.101 

 

Overige schulden 

  

Te betalen accountantskosten 14.155 10.285 

Te betalen kosten salarisadministratie 586 399 

Te betalen vakantiegeld/vakantie-uren 18.904 12.955 

Te betalen PAWW premie 72 - 

Vooruitontvangen subsidie 20.000 52.356 

Diverse schulden 3.318 1.392 

 

57.035 77.387 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.4 Toelichting op de balans 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen 

Huurverplichtingen 
De onderneming heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een kantoor. Er is voor de huur 

van het kantoor geen formele huurovereenkomst opgesteld. De maandelijkse huurverplichting bedraagt 

€ 500. 

Lang/opende schulden 

Met betrekking tot de afgesloten langlopende leningen zijn de volgende zekerheden verstrekt: 

- Een eerste hypotheekrecht voor een bedrag van € 250.000 te vermeerderen met € 87.500 voor renten, 

vergoedingen, boeten en kosten op het wijkgebouw aan de Sperwerlaan 18, 7331TX te Apeldoorn. 

- Een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. 

- Een eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen van Buurtcoöperatie Apeldoorn-

 

Zuid met alle rechten en zekerheden die samenhangen met deze rechten/vorderingen, waaronder ook alle 

rechten uit verzekeringsovereenkomsten. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

 

2018 2017 

 

€ € 

Baten 

  

Basissubsidie gemeente Apeldoorn 225.600 400.888 

Ontvangen vergoedingen - 477 

Donaties en sponsoring 1.000 6.300 

Omzet kantine 6.017 3.146 

Omzet lidmaatschappen 7.357 6.565 

Vergoeding activiteiten 1.361 - 

Overige - -472 

Subsidie stagefonds - 2.066 

Diverse opbrengsten 2.038 - 

Subsidie Stichting Mee Veluwe 254.735 - 

 

498.108 418.970 

Inkoopwaarde van de omzet 

Directe projectkosten 

Lonen en salarissen 

Brutolonen en salarissen 

Vakantietoeslag 
Eindejaarsuitkering 

Ontvangen uitkeringen ziekengeld 

30.181 17.451 

245.693 204.748 

22.975 16.660 
)1 9q, Ç 1 fl7 

Z'JU.bb.J LiLbI 

-20.546 - 
270.017 239.615 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 8 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 

In het jaar 2017 waren dit 8 werknemers. 

Sociale lasten 
Werkgeverslasten sociale premies 

Ontvangen premiekortingen 

Pensioenlasten 

Pensioenpremie personeel 

43.583 36.211 
- -5.056 

43.583 31.155 

16.206 13.443 

Er is een verplichte deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De dekkingsgraad van het 

pensioenfonds is december 2018 97,5°h. Per 31 december 2018 zijn 12 actieve deelnemers 

in de pensioenregeling. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

2018 2017 
€ € 

Afschrijvingen materiële vaste activa 
Gebouwen 5.311 - 

Inventaris 2.530 2.330 
Vervoermiddelen 1.772 1.247 

9.613 3.577 

Overige personeelskosten 
Reiskostenvergoedingen 799 2.138 

Personeelsfeest en -bijeenkomsten (beperkt aftrekbaar) 1.033 410 

Onbelaste kostenvergoedingen 600 - 

Reis- en verblijfkosten 666 - 

Scholings- en opleidingskosten 12.518 12.698 

Werkkleding 502 866 
Overige personeelskosten 3.656 1.550 

 

19.774 17.662 

Huisvestingskosten 
Huur onroerend goed 6.000 20.216 

Zakelijke belastingen 1.265 1.972 

Gas, water en elektra Sperwerlaan 17 1.761 - 

Gas, water en elektra Sperwerlaan 18 4.725 6.680 
Onderhoudskosten - 853 
Schoonmaakkosten 8.073 3.220 

Overige huisvestingskosten 4.349 6.574 

 

26.173 39.515 
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DOELEINDEN BEHORENDE BIJ 
CONTROLEVERKLARING D.D. 
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Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

2018 2017 

€ € 

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 4.011 3.776 

Relatiegeschenken (beperkt aftrekbaar) 2.889 2.639 

Beurs- en congreskosten (beperkt aftrekbaar) 190 - 

7.090 6.415 

Autokosten 

Brandstoffen 1.106 348 

Reparatie en onderhoud 1.230 484 

Verzekering 718 377 

Motorrijtuigenbelasting 796 455 

Overige autokosten - -260 

 

3.850 1.404 

Algemene kosten 

Kantoorartikelen 9.491 5.861 

Drukwerk 3.447 5.855 

Contributies en abonnementen 468 291 

Automatiseringskosten 5.498 4.603 

Telecommunicatiekosten 5.265 7.899 

Verzekeringskosten 1.862 1.268 

Accountants- en administratiekosten 22.304 20.542 

Juridische kosten 345 4.856 

Advieskosten 10.000 - 

Voedsel, drank en genotmiddelen (beperkt aftrekbaar) 2.040 911 

Kantinekosten (beperkt aftrekbaar) 7.038 6.173 

Boetes Belastingdienst (niet aftrekbaar) 450 - 

Overige algemene kosten 248 -24 

 

68.456 58.235 

1''  

accountants -i-adviseurs 

VOOR IDENTIFICATIE-

DOELEINDEN BEHORENDE BIJ 
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CONTROLEVERKLARING D.D 



Bu u rtcoöperatie Apeldoorn-Zuid te Apeldoorn 

1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

2018 2017 
€ € 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente banken 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
Rente hypothecaire lening Rabobank 
Rente- en bankkosten 
Rentelasten fiscus 

Vennootschapsbelasting 
Vennootschapsbelasting boekjaar 
Correctie voorgaande jaren 
Mutatie belastinglatentie bodemwaarde 

5 10 

3.994 1.368 
429 310 
158 - 

4.581 1.678 

-2.632 -2.856 
61 - 

-458 - 

-3.029 -2.856 

Apeldoorn, 25 februari 2019 
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid 

A.H.M. Kunneman R. Bos 

M.H.J. Burghout T.E.M. Driessen 

M. van der Velde 

accountanfs+advjseurs 

VOOR IDENTIFICATIE 
)OELEINDEN BEHORENDE BIJ 
ONTROLEVERKLARING D.D, 

-17- - - 



2. OVERIGE GEGEVENS 
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accountants+adv!5eUr 
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Countus 
accountantsadviaeurs 

Countus accountants + adviseurs 

Audit 

Dokter Slolteweg 2 

8025  AV  Zwolle 

Postbus 10055 

8000  GB  Zwolle 

Telefoon 038-4552600 

Website www.countus.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  E-mail  info©countusnl 

Bankrek. NL33RA800377397555 

Aan: het bestuur van Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid B.A. K.v.K.nr. 05050718 

Beconnr. 196903 

BTW nr. NL806030483B01 

Verklaring over de in het rapport opgenomen haarrekening 2018 

Vestigingen 
Onze oordeelonthouding 

• Almere 
Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2018 van Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid 

• Assen 
B.V. te Apeldoorn te controleren. 

• Doetinchem 

 

• Dronten 
Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit rapport opgenomen jaarrekening 

• Emmeloord .. 

van de cooperatie. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de 
• Emmen 

paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende 
• Enschede 

en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit 
• Groenlo 

rapport opgenomen jaarrekening te kunnen baseren. 
• Hardenberg 

 

• Joure 
De jaarrekening bestaat uit: 

• Leeuwarden 
1. de balans per 31 december 2018; 

• Markelo 
2. de winst-en-verliesrekening over 2018; en 

• Mill 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

• Odlik 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

• Ommen 

• Oldnnzaal 
De basis voor onze oordeelonthouding 

• Raalte 
De j i s 2017 s voorzien van een controleverklaring met oordeelonthouding met de 

• Staphorst 
volgende onderbouwing: 

• Steenwijk 

• Vriezenveen

 

Wij zijn niet in staat gebleken voldoende geschikte controle-informatie te verkrijgen omtrent 
• Wageningen 

de rechtmatigheid van de bestedingen. Op grond van het controleprotocol van de Gemeente 
• Zeewolcie 

Apeldoorn zijn er eisen gesteld ter zake van de beschikbaar gestelde subsidie. Wij kunnen 
• Zwolle 

niet vaststellen of de verantwoorde bestedingen rechtmatig zijn besteed voor het doel 

waarvoor zij beschikbaar is gesteld." 

Deze bevinding is niet van toepassing op verslagjaar 2018. Eind 2017 zijn interne 

beheersingsmaatregelen doorgevoerd waardoor voldoende zekerheid is verkregen omtrent 

de in de jaarrekening 2018 opgenomen baten en kosten en de rechtmatigheid van de 

bestedingen op grond van het controleprotocol van de Gemeente Apeldoorn. 



Countus 
accountants a dvis ours 

Deze bevinding blijft wel onverminderd van toepassing op de in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen vergelijkende cijfers. De oordeelonthouding heeft derhalve enkel betrekking op 

de vergelijkende cijfers in de winst-en-verliesrekening. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de laarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 

Burgerlijk Wetboek (BW). 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 continuiteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 

onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) 

beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat 

geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel 

te kunnen baseren. 

Zwolle 30 april 2019 

Countus accountants + adviseurs 

Origineel getekend 

Drs. C.P.H.  Nijkamp  RA 
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